Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07583176

Шифра делатности 2550

ПИБ 100603457

Назив MING KOVAČNICA A.D. NIŠ
Седиште Ниш , Булевар 12. фебруар бб

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. године

- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

АКТИВА
00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

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

0003

1. Улагања у развој

0004

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

0005

013 и део 019

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

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

0010

1. Земљиште

0011

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и
опрема

0015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми

0016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми

0017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему

0018

03

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

0019

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

2. Основно стадо

0021

01
010 и део 019
011, 012 и део 019

02

020, 021 и део 029

030, 031 и део 039
032 и део 039

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица

0025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених
0026
правних лица и заједничким подухватима

042 и део 049

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

0027

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

0028

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

0029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа

0032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски
пласмани

0033

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица

0035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних
лица

0036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит

0037

053 и део 059

4. Потраживање за продају по уговорима 0038
о финансијском лизингу

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

288

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

0044

10

1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар

0045

11

2. Недовршена производња и недовршене 0046
услуге

12

3. Готови производи

Класа 1

0047

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

20

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

0051

200 и део 209

1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица

0052

201 и део 209

2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица

0053

202 и део 209

3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица

0054

203 и део 209

4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица

0055

204 и део 209

5. Купци у земљи

0056

6. Купци у иностранству

0057

7. Остала потраживања по основу
продаје

0058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА

0059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

236

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

0061

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

0062

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица

0063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица

0064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0065

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани

0067

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

205 и део
209
206 и део 209

23 осим 236 и 237

28 осим 288

88

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

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

1

2

3

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

0401

30

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

0402

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419)

0417

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341

2. Нераспоређени добитак текуће године

0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

047 и 237

4

5

6

7

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

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

1

2

3

40

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

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном
року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове
реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских
спорова

0430

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

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

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

0435

413

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

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског
лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

402 и 409

42 до 49 (осим 498)

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

42

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

420

1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0447

4

5

6

7

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

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

1

2

427

3

0449

430

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ

0450

43 осим 430

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

0451

431

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

432

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

433

3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи

0454

434

4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

436

6. Добављачи у иностранству

0457

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

44, 45 и 46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

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

0463

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

0464

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

49 осим 498

89

5

6

7

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

424, 425, 426 и 429

4

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07583176

Шифра делатности 2550

ПИБ 100603457

Назив MING KOVAČNICA A.D. NIŠ
Седиште Ниш , Булевар 12. фебруар бб

БИЛАНС УСПЕХА

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

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

3

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

1001
(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

60

1002
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту

1003

601

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

1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту

1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту

1008

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

1009

61

610

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

611

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

612

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

613

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

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту

615

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

1011

1014

64

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

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

Напомена број

4

Текућа година

Претходна година

5

6

Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

3

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
50 до 55, 62 и 63

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

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032

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

1033

51 осим 513
513

540
541 до 549
55

66

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица

1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

663 и 664

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

1039

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041

560

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

1042

Напомена број

4

Текућа година

Претходна година

5

6

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

3

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

1043

565

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

1044

4. Остали финансијски расходи

1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

563 и 564

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032)

1049

566 и 569

683 и 685

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

583 и 585

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

1051

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

1052

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

1053

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

69-59

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

59-69

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

1058

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

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

723

Напомена број

4

Текућа година

Претходна година

5

6

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

С. НЕТО ДОБИТАК
1064
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
Т. НЕТО ГУБИТАК
1065
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07583176

Шифра делатности 2550

ПИБ 100603457

Назив MING KOVAČNICA A.D. NIŠ
Седиште Ниш , Булевар 12. фебруар бб

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

3

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

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

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

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

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

а) добици

2005

б) губици

2006

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

а) добици

2007

б) губици

2008

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

2009

б) губици

2010

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

2011

б) губици

2012

Напомена broj

4

Текућа година

Претходна година

5

6

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена broj

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

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

а) добици

2013

б) губици

2014

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

а) добици

2015

б) губици

2016

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

а) добици

2017

б) губици

2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0

2022

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

2023

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

2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0

2025

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026

1. Приписан већинским власницима капитала

2027

2. Приписан власницима који немају контролу

2028

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07583176

Шифра делатности 2550

ПИБ 100603457

Назив MING KOVAČNICA A.D. NIŠ
Седиште Ниш , Булевар 12. фебруар бб

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30
АОП

1

2

31
АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4001

4019

4037

б) потражни салдо рачуна

4002

4020

4038

а) исправке на дуговној страни рачуна

4003

4021

4039

б) Исправке на потражној страни рачуна

4004

4022

4040

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

4005

4023

4041

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

4006

4024

4042

а) промет на дуговној страни рачуна

4007

4025

4043

б) промет на потражној страни рачуна

4008

4026

4044

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

4009

4027

4045

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

4010

4028

4046

а) исправке на дуговној страни рачуна

4011

4029

4047

б) исправке на потражној страни рачуна

4012

4030

4048

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

4013

4031

4049

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

4014

4032

4050

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

Промене у претходној _____ години
4

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____
7

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30
АОП

1

2

31
АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4015

4033

4051

б) промет на потражној страни рачуна

4016

4034

4052

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

4017

4035

4053

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

4018

4036

4054

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35
АОП

1

2

047 и 237
АОП

34
АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4055

4073

4091

б) потражни салдо рачуна

4056

4074

4092

а) исправке на дуговној страни рачуна

4057

4075

4093

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

4076

4094

4059

4077

4095

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

4078

4096

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

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

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4061

4079

4097

б) промет на потражној страни рачуна

4062

4080

4098

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

4063

4081

4099

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

4064

4082

4100

а) исправке на дуговној страни рачуна

4065

4083

4101

б) исправке на потражној страни рачуна

4066

4084

4102

4067

4085

4103

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

4086

4104

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____
7

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

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35
АОП

1

2

047 и 237
АОП

34
АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4069

4087

4105

б) промет на потражној страни рачуна

4070

4088

4106

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

4071

4089

4107

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

4072

4090

4108

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

АОП

2

331
АОП

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

332
АОП

11

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4109

4127

4145

б) потражни салдо рачуна

4110

4128

4146

а) исправке на дуговној страни рачуна

4111

4129

4147

б) исправке на потражној страни рачуна

4112

4130

4148

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

4131

4149

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

4132

4150

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
3

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4115

4133

4151

б) промет на потражној страни рачуна

4116

4134

4152

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

4117

4135

4153

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

4118

4136

4154

а) исправке на дуговној страни рачуна

4119

4137

4155

б) исправке на потражној страни рачуна

4120

4138

4156

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

4139

4157

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

4140

4158

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
6

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

АОП

2

331
АОП

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

332
АОП

11

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4123

4141

4159

б) промет на потражној страни рачуна

4124

4142

4160

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

4125

4143

4161

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

4126

4144

4162

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

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

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4163

4181

4199

б) потражни салдо рачуна

4164

4182

4200

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165

4183

4201

б) исправке на потражној страни
рачуна

4166

4184

4202

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

4167

4185

4203

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

4168

4186

4204

а) промет на дуговној страни рачуна

4169

4187

4205

б) промет на потражној страни рачуна

4170

4188

4206

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

4171

4189

4207

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

4172

4190

4208

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173

4191

4209

б) исправке на потражној страни
рачуна

4174

4192

4210

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

4175

4193

4211

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

4176

4194

4212

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

Промене у претходној _____
години
4

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

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

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4177

4195

4213

б) промет на потражној страни рачуна

4178

4196

4214

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

4179

4197

4215

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

4180

4198

4216

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
Ре
дни

337
ОПИС

број

1

АОП

2

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

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају
15

16

17

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4217

б) потражни салдо рачуна

4218

4235

4244

4236

4245

4237

4246

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

а) исправке на дуговној страни рачуна

4219

б) исправке на потражној страни
рачуна

4220

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

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

4221

4222

Промене у претходној _____
години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4223

б) промет на потражној страни рачуна

4224

4238
4247

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

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

4225

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

4226

4239

4248

4240

4249

4241

4250

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

а) исправке на дуговној страни рачуна

4227

б) исправке на потражној страни
рачуна

4228

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

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

4229

4230

Компоненте осталог резултата
Ре
дни
број

1

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

337
ОПИС

АОП

2

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају
15

16

17

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4231

б) промет на потражној страни рачуна

4232

4242

4251

4243

4252

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

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

4233

4234

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07583176

Шифра делатности 2550

ПИБ 100603457

Назив MING KOVAČNICA A.D. NIŠ
Седиште Ниш , Булевар 12. фебруар бб

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара Износ
Позиција

1

АОП

2

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)
1. Продаја и примљени аванси

3002

2. Примљене камате из пословних активности

3003

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

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

3005

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

3. Плаћене камате

3008

4. Порез на добитак

3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

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

3011

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

3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)
1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

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

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

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

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

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

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

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

3023

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

3024

Текућа година

Претходна година

3

4

Износ
Позиција

1

АОП

2

Текућа година

Претходна година

3

4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)
1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

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

3031

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

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

3038

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

3039

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

3040

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

3041

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
3047
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

1
NAPOMENA UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ MING KOVAČNICA AD. ZA 2017. G.
1.

OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo MING KOVAČNICA A.D., za proizvodnju kovanih, livenih i presovanih proizvoda je akcionarsko
društvo - sa sedištem u Nišu, Bul. 12. Februar bb.
Matični broj: 07583176
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100603457
PDV broj: 132571872
'' MING KOVAČNICA '' A.D. Niš je do 24.06.2006. godine poslovalo u sklopu '' MIN HOLDING'' Niš, posle čega je
izvršena privatizacija preduzeća ''MIN KOVAČNICA'' Niš, kojom je privredno društvo ''MING'' D.O.O Beograd postalo
većinski vlasnik.
Pretežna delatnost društva je 2550 – kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala i metalurgija praha.
Pored navedene pretežne delatnosti društvo obavlja i sledeće delatnosti:
Spoljnotrgovinsko poslovanje;
Trgovina robom.
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz člana 6. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) društvo je razvrstano
u malo pravno lice.
Prosečan broj zaposlenih u 2017. god. je 151
''MING KOVAČNICA'' A.D. je zavisno preduzeće, a matično preduzeće je '' MING '' D.O.O sa sedištem u Zemunu, Ulica
Dvadesetdrugog oktobra 7.
2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji privrednog društva Ming Kovačnica A.D. Niš, Bul. 12. Februar bb, za obračunski period koji se završava
31.12.2017. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa važećim računovodstvenim propisima
u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i podzakonskim aktima donetim na
osnovu Zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva, obelodanjenim u daljem tekstu
Napomena 3.
Društvo prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017 . godinu primenjuje:
Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (dalje: Okvir), Međunarodne računovodstvene standarde (dalje: MRS), odnosno
Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za
tumačenje računovodstvenih standarda (dalje: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja,
odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo
nadležno za poslove finansija.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za
privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014). Ovim pravilnikom definisani su obrasci
finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima, kao i minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.
Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drukčije navedeno.
3.

USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE
Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez fizičkog obeležja.
Kao nematerijalna ulaganja priznaju se i podležu amortizaciji nematerijalna ulaganja koja ispunjavaju uslove propisane MRS
38 Nematerijalna ulaganja, imaju korisni vek trajanja duži od godinu dana.
Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana priznaje se na teret rashoda perioda u kome je
nastalo.
Nematerijalnim ulaganjima smatraju se:
-ulaganja u koncesije;
-ulaganja u razvoj novih proizvoda i proizvodnju novih ili značajno unapređenih materijala, uređaja, proizvoda, procesa,
sistema, ili usluga pre početka komercijalne proizvodnje ili upotrebe
-ulaganje u naučno i tehničko znanje
-ulaganje u kreiranje i primenu novih procesa i sistema;
-ulaganje u nabavku licence;
-sticanje prava na intelektualnu svojinu;
-ulaganje u poznavanje tržišta i trgovačke oznake ( uključujući robne marke i objavljene naslove).

2
Uobičajeni primeri pozicija koje se obuhvataju u okviru nematerijalnih ulaganja jesu kompjuterski softveri, patenti,
autorska prava, prava servisiranja hipoteka, uvozne kvote, franšize, lojalnost kupca, udeo na tržištu, marketinška prava, liste
klijenata, dozvole za ribolov, sertifikati.
Početno merenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.
Naknadno merenje nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja vrši se po troškovnom modelu iz MRS 38
Nematerijalna ulaganja, odnosno po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu
kumulirane amortizacije i obezvređenja.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se primenom proporcionalnog metoda u
procenjenom veku koristi, osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz
ugovora.
Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vekom trajanja ne obračunava se amortizacija.
Obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je
nematerijalno ulaganje stavljeno u upotrebu.
Osnovicu za obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja umanjena za
preostalu vrednost.
Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema (dugoročna materijalna imovina) koja ispunjava uslove za priznavanje kao sredstvo,
početno se meri po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja, a nakon početnog priznavanja meri se po nabavnoj vrednosti,
odnosno ceni koštanja umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i za eventualne akumulirane gubitke po osnovu obezvređenja,
na način propisan u MRS 16 - Nektenine, postrojenja i oprema. Odeljak 7.
Da bi sredstvo bilo priznato kao stalno sredstvo i podleglo obračunu amortizacije, treba da ispunjava dva uslova:
1)
da je njegov korisni vek trajanja duži od godinu dana,
2)
da je njegova nabavna vrednost u momentu sticanja veća od 50.000,00 dinara.
Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnina, postrojenja i opreme obuhvata :
(a) fakturnu cenu, uključujući uvozne takse i poreze po osnovu prometa koji se ne mogu
refundirati,nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata.
(b) sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i
u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati, na način na koji to
očekuje menadžment.
(c) inicijalnu procenu troškova demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područja
na kojem je sredstvo locirano, što je obaveza koja se u entitetu nameće bilo kada se
sredstvo nabavi ili kao posledica korišćenja sredstva u toku određenog perioda
za sve druge svrhe osim za proizvodnju zaliha u tom periodu.
U nabavnu vrednost, odnosno cenu koštanja nekretnine, postrojenja i opreme uključuju se i troškovi kamata koji su nastali po
osnovu izgradnje ili nabavke tih sredstava ako su ispunjeni uslovi za primenu dopuštenog alternativnog postupka iz MRS 23
Troškovi pozajmljivanja. i člana 35. ovog Pravilnika.
Naknadno merenje nakon početnog priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po troškovnom modelu u skladu sa
MRS 16- Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti
po osnovu kumulirane amortizacije i obezvređenja za sve nekretnine, opremu u pogonima, kancelarijama, za sve vrste alata
osim za tehnička postrojenja koja se vode na računu 02300 – Tehnička postojenja i mašine u pogonima., kao i za građevnsko
zemnljište na računu 021.
Nakon što se priznaju kao sredstvo tehnička postrojenja čija se fer vrednost može pouzdano odmeriti, knjiže se po
revalorizovanom iznosu, koji predstavlja njihovu fer vrednost na datum revalorizacije umanjenu za naknadnu akumuliranu
amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti. (MSFI 13 – Odmeravanje fer vrednosti).
Revalorizacija se vrši dovoljno redovno,kako bi se obezbedilo da se knjigovodstvena
vrednost bitno ne razlikuje od vrednosti do koje bi se došlo korišćenjem fer vrednosti na kraju izveštajnog perioda.
Učestalost revalorizovanja zavisi od promene fer vrednosti postrojenja koje se revalorizuju. Kada se fer vrednost
revalorizovanog sredstva bitno razlikuje od njegove knjigovodstvene vrednosti, potrebna je dalja revalorizacija. Kod onih
postrojenja kod kojih su kretanja fer vrednosti neznatna, nije potrebno tako često revalorizovanje.
Pozitivni efekti procene fer vrednosti se knjiže u korist računa 330 - revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije
tehničkih postrojenja, a negativni efekti na teret istog računa.
Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrijenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena koštanja po odbitku preostale
vrednosti sredstva. Iznos preostale vrednosti određuje preduzeće na dan sticanja. Ako je preostala vrednost beznačajna,
smatra se da je jednaka nuli.
Nekretnine postrojenja i oprema otpisuju se na teret rashoda putem amortizacije. Amortizacija nekretnina, postrojenja i
opreme vrši se primenom proporcionalnog metoda. Odluku o stopama amortizacije za grupu sredstava, a na predlog komisije
za računovodstvene procene, donosi Upravni odbor preduzeća i sastavni je deo ovog Pravilnika.
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Preduzeće na dan bilansiranja vrši procenu nadoknadive vrednosti. Ako je prema izveštaju komisije, nadoknadiva vrednost
sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti, knjigovodstvena vrednost se svodi na nadoknadivu vrednost i priznaje
se gubitak od umanjenja vrednosti imovine kao rashod perioda.
Kada preduzeće u svom izveštaju utvrdi da prethodno priznat gubitak od umanjenja vredosti više ne postoji ili je umanjen,
vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Ukidanje gubitka zbog umanjenja vrednosti u prethodnim godinama
priznaje se kao prihod perioda, a knjigovodstvena vrednost se povećava do nadoknadive vrednosti
( u skladu sa stavovima 95. – 106 MRS 36).
Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo nabavljeno.
Osnovna sredstva koja su privremeno van upotrebe podležu obračunu amortizacije.
Preduzeće na dan bilansa procenjuje korisni vek trajanja sredstva. Korigovanjem veka tarajanja, menja se obračunata
amortizacija za tekući i buduće periode tj. ne koriguju se obračunati iznos amortizacije u ranijim godinama, te nema ispravke
ranijih rezultata ( u skladu sa stavovima 49 – 51 MRS 16).
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno
povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve ekonomske koristi.
Dobici ili gubici koji proističu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme utvrđuju se kao razlika između
procenjenih neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstava i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha (stavovi
55 – 59 MRS 16).
Prilikom obračuna amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koristiće se sledeći vek trajanja i stope amortizacije:
Korisni vek
trajanja (u
godinama)

Stopa amortiza cije
(u%)

Opis
GRAĐEVINSKI OBJEKTI I POSTROJENJA
Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje armiranobetonske konstrukcije
(zgrade, mostovi, tuneli nadvožnjaci, lukobrani, naftovodi, vodovodi, plinovodi i
40
2,5%
dalekovodi), kao i postrojenja koja se smatraju samostalnim građevinskim objektom,
objekti za električnu energiju i vodu
Građevinski objekti niskogradnje s donjim strojem (donji stroj puteva i pruga, brane,
40
2,5%
nasipi i sl.)
OPREMA
Postrojenja (sve vrste mašina i opreme za proizvodnju, indukcione peći, cnc mašine)
20
5%
Oprema – ostala oprema u proizvodnji
10
10%
Alat za kovanje i mašinsku obradu
6,25
16%
Transportna sredstva – putnička vozila
10
10%
Klima uređaji i ostala oprema za zagrevanje i hlađenje, razvodni ormari za struju
10
10%
Kompjuterska oprema, računarski softver, telekomunikaciona oprema, kopir aparat
10
10%
Kancelarijski nameštaj
10
10%
Nematerijalna ulaganja
5
20%
Sertifikati
5
20%
Vatrogasna oprema i ostala oprema za druš. samozaštitu
10
10%
OSTALA NEPOMENUTA SREDSTVA
10
10%
Osnovicu za obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja umanjena
za preostalu vrednost.
Preostala vrednost se procenjuje prema vrednostima na dan nabavke.
Procenu preostale vrednosti nekretnine, postrojenja i opreme vrši posebna komisija za procenu preostale vrednosti koju
obrazuje direktor preduzeća.
Preostala vrednost se utvrđuje i umanjuje osnovicu za obračun amortizacije u slučaju kada postoji jasna politika preduzeća da
se sredstvo otuđi pre isteka roka trajanja ili kada je vrednost na kraju perioda korišćenja sredstva (vrednost otpada) značajna.
Naknadni izdatak koji se odnosi na nekretninu, postrojenje i opremu nakon njegove nabavke ili završetka, uvećava vrednost
sredstva ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo, tj. ako je vek trajanja duži od godinu dana i ako je vrednost
naknadnog izdatka viša od 50.000,00 dinara.
Primeri poboljšanja koja dovode do povećanih budućih ekonomskih koristi uključuju:
izmenu postrojenja, kojom se produžava koristan vek trajanja, uključujući i povećanje kapaciteta;
nadgradnja mašinskih delova, kojom se postiže značajno unapređenje kvaliteta izlaznih komponenti; i
usvajanje novih proizvodnih procesa koji omogućavaju značajno smanjenje prethodno procenjenih troškova
poslovanja.
Izdatak za popravke i održavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi obnavljanja ili održavanja budućih ekonomskih
koristi koje preduzeće može da očekuje od prvobitno procenjenog standardnog učinka tog sredstva. Kao takav, on se priznaje
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kao rashod u trenutku nastanka. Na primer troškovi servisiranja ili remonta postrojenja i opreme obično predstavljaju rashod,
jer se njime obnavlja, a ne povećava, prvobitnoprocenjeni standardni učinak.
Naknadni izdatak koji ne zadovoljava prethodne uslove iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao.
Takođe, ako je naknadni izdatak nastao pretežno po osnovu rada, potrošnog materijala i sitnijih rezervnih delova taj izdatak
se iskazuje kao tekući trošak održavanja.
Za naknadni izdatak koji uvećava vrednost nematerijalnog ulaganja koriguje se i nabavna vrednost.
Ako je vek trajanja ugrađenog dela, priznatog kao naknadni izdatak, različit od veka trajanja sredstva u koje je ugrađen, onda
se taj deo vodi kao posebno sredstvo i amortizuje u toku korisnog veka trajanja.
Odstranjen deo se rashoduje po procenjenoj vrednosti ako nije moguće utvrditi njegovu knjigovodstvenu vrednost.
Nekretnine postrojenja i oprema koji su, prema MSFI 5 Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju
klasifikovani kao sredstva namenjena prodaji, na dan bilansa iskazuju se kao obrtna sredstva i procenjuju se po nižoj
vrednosti između knjigovodstvene i fer (poštene) vrednosti umanjene za troškove prodaje.
Revalorizacione rezerve nastale procenom fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa Međunarodnim
računovodstvenim standardom - MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema(’’Sl. Glasnik RS’’ br. 35/2014 – dalje: MRS 16)
se ne mogu iskoristiti i raspodeliti u osnovni kapital, dividende, za pokriće gubitaka i druge svrhe dok se nekretnina,
postrojenje ili oprema čijom su procenom nastale ne realizuje (proda, rashoduje, pokoloni, razmeni za drugo sredstvo ili otuđi
na drugi način).
Međutim, prema paragrafu 41. MRS 16, revalorizacione rezerve koje su sastavni deo kapitala koji se odnosi na nekretnine,
postrojenja i opremu, mogu se preneti direktno na neraspoređenu dobit, kada sredstvo prestane da se priznaje. To može
podrazumevati prenos celokupnog ostatka, kada se sredstvo povuče iz upotrebe ili otuđi. Međutim , neke rezerve mogu biti
prenete i dok se sredstvo koristi.U tom slučaju, iznos prenete rezerve predstavlja razliku između amortizacije zasnovane na
reavlorizovanoj knjigovodstvenoj vrednosti sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrednosti sredstva.
Shodno Međunarodnim računovodstvenim standardima – MRS 12 Porezi na dobitak (’’Sl. Glasnik RS’’, br. 35/2014 – dalje :MRS
12) sva pravna lica su dužna da prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja u godini kada je vršena procena po fer vrednosti
priznaju iznos od 15% na tako formiranu revalorizacionu rezervu kao odloženu poresku obavezu knjiženjem 330/498 što
podrazumeva da se vrši prenos dela revalorizacionih rezervi po osnovu razlika amortizacije na neraspoređenu dobit,i iznos koji
se prenosi treba umanjiti za svaki relevntni odloženi porez.
Shodno napred navedenom privredno društvo Ming Kovačnica a.d. Niš će na kraju svakog izveštajnog perioda vršiti prenos
realizovanih revalorizacionih rezervi sa računa 330 na račun 340 i vršiti obustavu 15% odloženih poreza .
Ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima radi obavljanja delatnosti priznaju se i iskazuju se na posebnom računu kao osnovna
sredstva pod uslovom da su ispunjeni uslovi za priznavanje iz stava 1. ovog člana. Amortizacija ulaganja na tuđim osnovnim
sredstvima vrši se na osnovu procenjenog veka korišćenja koji je utvrđen ugovorom sa vlasnikom tih sredstava.
Alat i sitan inventar
Kao stalno sredstvo priznaju se i podležu amortizaciji sredstva alata i sitnog inventara, čiji je korisni vek trajanja duži od
godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke sredstva je veća od 10.000.00 dinara.
Sredstva alata i inventara koja ne zadovoljavaju uslove iz stava 1. ovog člana iskazuju se kao obrtna sredstva (zalihe)
Rezervni delovi
Kao stalno sredstvo priznaju rezervni delovi, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u
vreme nabavke veća od 50.000,00 dinara.Takvi rezervni delovi, po ugradnji, uvećavaju knjigovodstvenu vrednost sredstva u
koje su ugrađeni.
Rezervni delovi koji ne zadovoljavaju uslove iz stava 1. ovog člana, prilikom ugradnje, iskazuju se kao trošak poslovanja.
Dugoročni finansijski plasmani
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu
povezanih pravnih lica i učešća u kapitalu drugih pravnih lica i dugoročne hartije od vrednosti raspoložive za prodaju. Takođe,
u okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi zavisnim, povezanim i drugim pravnim
licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i ostali dugoročni plasmani.
Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mere po njihovoj nabavnoj
vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih. Transakcioni troškovi uključuju se u početno
merenje svih finansijskih sredstava.
Za potrebe merenja finansijskog sredstva nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva se, saglasno MRS39 –
finansijski instrumenti: priznavanje i merenje, klasifikuju u četiri kategorije:
1. finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja
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2. ulaganja koja se drže do dospeća
3. finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju
4. zajmovi i potraživanja koji su potekli od preduzeća i koji se ne drže radi trgovanja.
Finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju su ona finansijska sredstva koja nisu
a) zajmovi i potraživanja koji su potekli od preduzeća
b) ulaganja koja se drže do dospeća ili
v) finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja.
Finansijska sredstva se klasifikuju kao finansijsko sredstvo koje se drži radi trgovanja, a ne kao finansijsko sredstvo koje
je raspoloživo za prodaju, ukoliko je to sredstvo deo portfelja sličnih sredstava za koje postoji obrazac trgovanja radio
stvarivanja dobitka iz kratkoročnih kolebanja cena ili marže dilera.
Posle početnog priznavanja, preduzeće meri finansijska sredstva
( uključujući i derivate koji su sredstva ) po njihovim poštenim vrednostima, bez bilo kakvog umanjivanja za
transakcione troškove koji mogu nastati prilikom prodaje ili drugog otuđenja, izuzev:
1. hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju;
2. zajmovi i potraživanja koji su potekli od preduzeća:
3. finansijska sredstva koja nemaju kotiranu tržišnu cenu i čija se poštena vrednost može pouzdano utvrditi.
1. Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti ili po
tržišnoj vrednosti zavisno od toga koja je niža.
Hartije od vrednosti za koje ne postoji aktivno tržište se iskazuju po nadoknadivoj vrednosti zasnovanoj na proceni
budućih novčanih tokova, diskontovanih po prosečnoj stopi aktivne kamate na kredite.
2. Zajmovi i potraživanja koji su potekli od preduzeća i koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj
vrednosti.
Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promene u poštenoj vrednosti finansijskog sredstva koja nije deo odnosa
zaštite iskazuje se kao dobitak ili gubitak iz finansijskog sredstva koje je raspoloživo za prodaju, koji je uključen u neto dobitak
ili gubitak u periodu u kome nastaje ili prikazan direktno u sopstvenom kapitalu u okviru revalorizacionih rezervi.
Dobitak ili gubitak koji je prethodno bio prikazan u sopstvenom kapitalu uključuje se u celini ili delimično u neto
dobitak ili gubitak perioda kada se finansijsko sredstvo proda, naplati ili na drugi način otuđi ili, kada se utvrdi da je finansijsko
sredstvo obezvređeno.
U posebnim finansijskim izveštajima matičnog preduzeća, ulaganja u zavisna preduzeća koja se obuhvataju u
konsolidovanim finansijskim izveštajima, kao i ona koja su isključena iz konsolidovanih finansijskih izveštaja iskazuju se po
metodu nabavne vrednosti ili u skladu sa MDS 39.
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica nad čijim poslovanjem postoji značajan uticaj (učešće u akcijama sa pravom
glasa od 20% do 50%) i drugi uslovi definisani MRS 28 Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u pridružena preduzeća mere
se prema metodu nabavne vrednosti ili u skladu sa MRS 39.
Hartije od vrednosti namenjeni prodaji iskazuju se po fer (poštenoj) vrednosti na dan sastavljanja finansijskih izveštaja.
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća iskazuju se po amortizovanom trošku primenom metode efektivne
kamatne stope.
Zalihe
Zalihe su sredstva (a) koja se drže za prodaju u uobičajenom toku poslovanja; (b) koja su u procesu proizvodnje a namenjene
su za prodaju ili (c) u obliku materijala ili pomoćnih sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja
usluga. Zalihe obuhvataju:
1) osnovni i pomoćni materijal koji će biti iskorišćeni u procesu proizvodnje;
- sirovine
- osnovni i pomoćni materijal
- goriva i maziva
- rezervnih delova
- alata i inventara koji se u celini otpisuju prilikom stavljanja u upotrebu
2) nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku;
3) gotove proizvode koje je proizvelo preduzeće i
4) robu koja je nabavljena i drži se radi preprodaje, uključujući nekretnine (zemljište, građevinske objekte i ostale nekretnine)
pribavljene radi dalje prodaje.
Zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe, izuzev zaliha poljoprivrednih proizvoda, Zalihe materijala
ZALIHE MATERIJALA
Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža.
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Ove zalihe knjiže se na računima grupe 10 – Zalihe materijala, u finansijskom knjigovodstvu.
Zalihe materijala koji je proizveden kao sopstveni učinak preduzeća mere po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti ako
je niža.
Nabavnu vrednost ili cenu koštanja zaliha čine svi troškovi nabavke, troškovi proizvodnje (konverzije) i drugi troškovi nastali
dovođenjem zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje.
Troškovi nabavke materijala obuhvataju nabavnu cenu, uvozne dažbine i druge poreze (osim onih koje preduzeće može
naknadno da povrati od poreskih vlasti kao što je PDV koji se može odbiti kao prethodni porez), troškove prevoza,
manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci materijala. Popusti, rabati i druge slične
stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke.
U troškove nabavke materijala ubrajaju se:
- troškovi utovara i istovara;
- troškovi transporta od stovarišta dobavljača do kupca;
-troškovi transporta od granice do mesta carinjenja robe;
-stvarni troškovi nastali pri uvozu robe, sirovina, ili materijala, primenom propisa ( obavezni pregledi pri uvozu, atesti i dr.)
- iznos bankarskih provizija
- troškovi akreditiva i kamata na uvoz materijala;
- troškovi osiguranja proizvoda u transportu;
- transportni kalo;
- stvarni troškovi pakovanja.
Ovi troškovi se mogu uključiti u nabavnu vrednost samo ako su svarno nastali. Radi utvrđivanja nabavne vrednosti materijala,
pravno lice izrađuje kalkulaciju nabavne vrednosti kupljenog materijala, odnosno vrši obračun nabavne cene po jedinici mere.
Kada se materijal proizvodi kao proizvod sopstvene proizvodnje i dalje koristi u narednoj fazi procesa proizvodnje, njegova
procena vrši se u visini troškova proizvodnje tih zaliha, a najviše do neto prodajne vrednosti tih zaliha.
Materijal se otpisuje ispod troškova nabavke, odnosno cene koštanja i utvrđuje gubitak zbog obezvređenja ako se očekuje da
će gotovi proizvodi u koje će biti ugrađen materijal biti prodati po neto prodajnoj ceni nižoj od cene koštanja (troškova
proizvodnje) gotovih proizvoda.
Kao aproksimacija za neto prodajnu vrednost gotovih proizvoda u koje će biti ugrađen odnosni materijal, za svrhe utvrđivanja
gubitaka zbog obezvređenja, koristi se trošak zamene materijala, odnosno nabavna cena ili cena koštanja tog ili sličnog
materijala na dan utvrđivanja obezvređenja.
Procenu neto prodajne vrednosti zaliha materijala vrši posebna komisija koju obrazuje direktor preduzeća.
Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala, vrši se po metodi prosečne ponderisane cene.
Utvrđivanje ponderisane prosečne cene vrši se posle svakog novog ulaza materijala.
Ako se zalihe materijala vode po planskim nabavnim cenama, obračun odstupanja u cenama vrši se tako da vrednost izlaza
materijala i vrednost materijala na zalihama bude iskazana po metodi prosečne ponderisane cene.
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nastaju kao rezultat proizvodnog procesa preduzeća. U finansijskom
knjigovodstvu na računu
110 – Nedovršena proizvodnja i na računu 120 – Gotovi proizvodi, knjiži se stanje zaliha na početku godine i povećanje ili
smanjenje zaliha na kraju obračunskog perioda.
Troškovi proizvodnje po vrstama troškova knjiže se u finansijskom knjigovodstvu na računima klase 5, a knjigovodstvo
za obračun troškova i učinaka u klasis 9 na početku svake godine preuzima stanja zaliha iz od finansijskog knjigovodstva.
Na osnovu podataka iz preuzetog početnog stanja i preuzetih troškova, u posebnom knjigovodstvu utvrđuje se cena
koštanja nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda i u vidu zaliha ( povećanja ili smanjenja ) vraća se finansijskom
knjigovodstvu. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi iskazuju se u pogonskom knjigovodstvu samo po nosiocima
troškova (pojedinim proizvodima odnosno proizvodnim uslugama).
Zalihe nedovršene proizvodnje mere se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Cena koštanja
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ispravlja se:
1. za razliku između veće cene koštanja i niže prodajne cene
2. za vrednost neekonomičnog trošenja materijala, neefikasnog rada i
neioskorišćenog kapaciteta.
Cenu koštanja zaliha čine troškovi proizvodnje i drugi nastali troškovi.
Troškove proizvodnje čine:
1. Direktan materijal (materijal za izradu) – sirovine, materijal i delovi proizvoda koji sačinjavaju gotov proizvod i čiji se
utrošak može lako i direktno pratiti po količini gotovih proizvoda. U gotovom proizvodu učestvuju sa 100% .
2. Direktni troškovi rada- troškovi zarada, naknada zarada i ostali troškovi proizvodnih radnika koji rade na izradi proizvoda.
Procenat učešća je 100%.
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3. Opšti troškovi proizvodnje – proizvodni troškovi, osim troškova direktnog materijala i direktnog rada, troškovi amortizacije,
zarade režijskih radnika, troškovi održavanja postrojenja i opreme, interni transport.
Troškovi utrošenih zaliha i drugi troškovi koji čine cenu koštanja, a ne mogu direktno da se uračunaju u cenu koštanja –
uračunavaju se indirektno, srazmerno sa direktnim troškovima utrošenih zaliha materijala i rezervnih delova i sa troškovima
bruto zarada zaposlenih na izradi proizvoda, odnosno vršenju usluga.
Drugi troškovi uključuju se u cenu koštanja zaliha samo u meri u kojoj su nastali prilikom dovođenja zaliha na njihovo
sadašnje mesto i u sadašnje stanje. Na primer, u cenu koštanja zaliha mogu se uključiti i neproizvodni režijski troškovi ili
troškovi projektovanja proizvoda za posebne kupce.
Troškovi koji se ne uključuju u cenu koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda i koji se priznaju na teret
rashoda su:
(a) neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje;
(b) troškovi skladištenja (osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze proizvodnje);
(c) režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje, i
(d) troškovi administrativnih radnika
(e) troškovi amortizacije i održavanja neproizvodnih stalnih sredstava;
(f) troškovi kamata, osim u slučaju dozvoljenom prema MRS23, uz primenu alternativnog postupka, kod izgradnje ili
proizvodnje zaliha, a ne i kod njihovog pribavljanja kupovinom
(g) troškovi marketinga: reklame, prodaje, distribucije, reprezentacije
(h) troškovi istraživanja
(i) troškovi članarina
(j) troškovi razvoja, osim kada se odnose na dizajn, ili konstrukciju predmeta namenjenih prodaji.
U određenim okolnostima, troškovi pozajmljivanja se uključuju u cenu koštanja zaliha. Te okolnosti su utvrđene dopuštenim
alternativnim postupkom iz MRS 23 Troškovi pozajmljivanja.
Cena koštanja zaliha stavki koje obično nisu međusobno zamenjive ili usluga koje su proizvedene i razdeljene na posebne
projekte utvrđuje se putem jasne identifikacije svakog pojedinačnog troška.
Jasna identifikacija troška znači da su specifični troškovi dodeljeni identifikovanim stavkama zaliha. To je odgovarajući
postupak za stavke koji su razdeljene na specifične projekte, bez obzira na to da li su kupljene ili proizvedene. Međutim, jasna
identifikacija troškova nije odgovarajući postupak kada postoji veliki broj stavki zaliha, koje su obično međusobno zamenjive.
U takvim okolnostima, za utvrđivanje efekata na neto dobitak ili gubitak perioda mogla bi da se koristi metoda odabira onih
stavki koje ostaju u zalihama.
Ulaz i izlaz zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda u pogonskom knjigovodstvu utvrđuje se po plansik cenama koje
rukovodstvo preduzeća utvrđuje na početku svake poslovne godine.
Neto prodajna vrednost zaliha nedovršene proizvodnje predstavlja procenjenu prodajnu vrednost gotovih proizvoda,
umanjenu za procenjene troškove dovršavanja i procenjene troškove prodaje.
Neto prodajna vrednost zaliha gotovih proizvoda predstavlja procenjenu prodajnu vrednost umanjenu za procenjene
troškove prodaje.
Procenjeni troškovi prodaje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, za potrebe svođenja ovih zaliha na neto
prodajnu vrednost, utvrđuju se na bazi iskustvenog višegodišnjeg učešća ovih troškova u prihodima od prodaje.
Procenjeni troškovi dovršavanja, za potrebe svođenja zaliha nedovršene proizvodnje na neto prodajnu vrednost, utvrđuju se
na bazi pretpostavljenog stepena završenosti i obračunate cene koštanja zaliha nedovršene proizvodnje.
Otpisivanje zaliha nedovršene proizvodnje, odnosno gotovinskih proizvoda vrši se za svaki proizvod posebno.
Procenu neto prodajne vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrši posebna komisija koju obrazuje
direktor preduzeća.
Zalihe robe
Na računima grupe 13 – Roba - u finansijskom knjigovodstvu, vode se zalihe robe u magacinu, skladištu, stovarištu i
objektima na veliko (skladište i stovarište ).
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti u skladu sa MRS 2 – ZALIHE.
Nabavnu vrednost čine neto fakturna vrednost dobavljača, i zavisni troškovi nabavke, uvozne dažbine i drugi porezi
(osim onih koje preduzeće može naknadno da povrati od poreskih vlasti kao što je PDV koji se može odbiti kao prethodni
porez), troškovi prevoza, manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe.
Neto fakturnu vrednost čini iznos koji je iskazan u fakturi i koji je kupac dužan da plati svom dobvavljaču za robu.
Fakturna vrednost koriguje se za sve popuste koje je prodavac dao kupcu, pod uslovom da su iskazani u fakturi (popusti zbog
smanjenja vrednosti, po osnovu roka plaćanja, za plaćanje pre isporuke ili u trenutku isporuke, za kupljenu količinu).
U zavisne troškove spadaju:
- troškovi transporta po fakturi prevoznika;
- troškovi sopstvenog transporta, a najviše do nivoa tržišne cene takve usluge,
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- utovar, istovar kao i sopstveni utovar i istovar;
- troškovi kala, rastura, kvara i loma u transportu;
- troškovi osiguranja robe u transportu;
- troškovi bankarskih provizija za plaćanje prema dobavljaču
- troškovi špediterskih usluga pri uvozu robe;
- troškovi carine i drugih uvoznih dažbina.
Obračun nabavke robe vrši se nakon prikupljanja dokumentacije koja prati robu na putu do skladišta. Na osnovu
nabrojane dokumentacije izrađuje se kalkulacija nabavne vrednosti robe.
Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost umanjenu za procenjene troškove prodaje.
Procenjeni troškovi prodaje zaliha robe, za potrebe svođenja ovih zaliha na neto prodajnu vrednost, utvrđuju se na bazi
iskustvenog višegodišnjeg učešća ovih troškova u prihodima od prodaje robe.
Utvrđivanje neto prodajne vrednosti vrši se za svaku stavku zaliha robe posebno.
Procenu neto prodajne vrednosti zaliha robe vrši posebna komisija koju obrazuje direktor preduzeća.
Obračun izlaza (prodaje) zaliha robe, vrši se po metodi ponderisane prosečne cene.
Utvrđivanje ponderisane prosečne cene robe vrši se posle svakog ulaza zaliha.
Ako se zalihe robe vode po prodajnim cenama, obračun razlike u ceni vrši se tako da vrednost izlaza robe i vrednost
robe na zalihama bude iskazana po metodi prosečne ponderisane cene.
Obračun ostvarenog dela razlike u ceni prilikom svođenja zaliha robe sa prodajne cene na nabavnu cenu vrši se na
nivou svake vrste robe ili na nivou svih zaliha.
Kratkoročna potraživanja i plasmani
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca povezanih (matičnog, zavisnih i pridruženih) i ostalih
pravnih i fizičkih lica u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga.
Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća,
odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno dana bilansa.
Priznavanje i merenje pozicija kratkoročnih potraživanja, plasmana i gotovine uređeno je u MRS 39 – Finansijki
instrumenti: Priznavanje i merenje, a prikazivanje i obelodanjivanje podataka o ovom obliku imovine uređeno je u MRS 32 –
Finansijki instumenti: obelodanjivanje i prikazivanje. Pored toga, za priznavanje i merenje kratkoročnih potraživanja,
plasmana i gotovine potrebno je imati u vidu i pojedine odredbe drugih MRS 36, MRS 18, MRS 21 I MRS 37.
U MRS 39, stav 10 definisane su četiri kategorije finansijskih sredstava i to:
- finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja;
- ulaganja koja se drže do dospeća;
- zajmovi i potraživanja koji su potekli od preduzeća;
- finansijska sredsttva koja su raspoloživa za prodaju.
Prilikom početnog priznavanja, finansijsko sredstvo meri se po njegovoj nabavnoj vrednosti, koja u tom momentu
predstavlja poštenu vrednost nadoknade. U početno merenje finansijskih sredstava uključuju se i transakcioni troškovi (
prema MRS 39, stav 66).
Naknadno merenje finansijskih sredstava vrši se, po poštenim vrednostima, bez bilo kakvog umanjenja za transakcione
troškove. Pod transakcionim troškovima podrazumevaju se dodatni troškovi koji se mogu direktno pripisati finansijskom
sredstvu, kao što su naknade i provizije isplaćene agentima, savetnicima, brokerima i dilerima i poreze i dažbine po osnovu
transfera
( stav. 17. MRS 39).
Izuzeci od navedenog opšteg pravila u vezi sa načinom naknadnog merenja finansijskih sredstava odnose se na sledeća
finansijska sredstva ( MRS 39, stav 69):
- zajmovi i potraživanja koji su potekli od preduzeća koji se ne drže radi trgovanja;
- ulaganja koja se drže do dospeća;
- bilo koje finansijsko sredstvo koje nema kotiranu tržišnu cenu na aktivnom tržištu i čija se poštena vrednost ne može
pouzdano izmeriti.
Navedena finansijska sredstva koja su isključena iz poštenog vrednoivanja i koja imaju fiksni rok dospeća mere se po
amortizovanoj vrednosti korišćenja metoda efektivne kamatne stope, a finansijska sredstva koja nemaju fiksni rok dospeća
mere se po nabavnoj vrednosti.
Sva finansijska sredstva podležu ispitivanju zbog obezvređenja.
Potraživanja od kupaca po osnovu prodaje proizvoda i pružanja usluga, priznaju se u trenutku obavljanja transakcije
prodaje ili pružanja usluga. Inicijalno priznavanje po osnovu prodaje proizvoda, ili pružanja usluga, vrši se kada se ispune
sledeći uslovi:
1) da je zasnovan dužničko – poverilački odnos u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, što znači da su
proizvodi, odnosno roba isporučeni i da je usluga izvršena,odnosno da je preuzeta druga imovina;
2) da je izvršen obračun isporuke ( faktura, račun, obračun, ugovor, privremena situacija i sl.)
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Pri početnom priznavanju potraživanje se vrednuje u iznosu prodajne vrednosti proizvoda, umanjeno za ugovoreni
iznos popusta i rabata, a uvećano za obračunati porez na dodatu vrednost.
Prihod se priznaje u visini neto prodajne cene, prema načelu nastanka poslovnog događaja (fakturisane realizaciije)
pod uslovom da u samom momentu prodaje ne postoji značajna neizvesnost naplate potraživanja. Ukoliko postoji značajna
neizvesnost naplate prihodi se odlažu ( preko bilansnih pozicija vremenskih razgraničenja ).
Potraživanja po osnovu prodaje spadaju u grupu finansijskih sredstava koja čine zajmovi i potraživanja koji su potekli od
preduzeća koji se ne drže radi trgovanja, što znači da se mere po amortizovanoj vrednosti. Ova kratkoročna potraživanja za
koja kamatna stopa nije navedena prema MRS 39, tačka 74. I 111. obično se ne eskontuju, nego se mere po vrednostima iz
originalne fakture. Kao i druga finansijska sredstva i potraživanja po osnovu prodaje podležu ispitivanju zbog obezvređenja.
Ukoliko je prihod od prodaje priznat, prema načelu nastanka poslovnog događaja, a naknadno se pojavio rizik naplate,
potraživanje se indirektno koriguje na teret rashoda poslovanja, a direktno samo ako je nemogućenost naplate izvesna i
dokumentovana.
Dospeli a ne naplaćeni finansijski plasmani i potraživanja kojima je na dan bilansa stanja protekao rok od 180 i više
dana ispravljaju se u iznosu koji proceni rukovodstvo a usvoji odbor direktora.
Procena rizika naplate vrši se za svako pojedinačno potraživanje.
Dospeli nenaplaćeni finansijski plasmani i potraživanja od dužnika u inostranstvu kojima je na dan bilansa stanja
protekao rok od 365 dana i više dana ispravljaju se u procentu koje odredi poslovodstvo, a na osnovu realno procenjenog
rizika naplate svakog pojedinačnog ino – potraživanja.
Na teret rashoda vrši se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja
( osim potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje ) pod uslovom:
1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika;
2) da je potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo;
3) da poreski obveznik pruži dokaze o neuspeloj naplati tih potraživanja sudskim putem.
Direktno umanjenje potraživanja kao otpis potraživanja za nastala i dokumentovana smanjenja vrši se na osnovu
privrednog i vanparničnog poravnanja, konačne sudske odluke ili drugog konačnog akta u slučaju stečaja i likvidacije
poverilaca, kao i u drugim slučajevima za koje pravno lice poseduje verodostojnu dokumentaciju o nenaplativosti.
Ispravka potraživanja od lica kojima se istovremeno i duguje se ne vrši.
Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po kursu važećem na dan
transakcije.
Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike u korist
prihoda ili na teret rashoda.
Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem srednjem kursu NBS , a kursne
razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.
Indirektan otpis, odnosno ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda preko računa ispravke
vrednosti vrši se kod potraživanja od kupaca kod kojih je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana.
Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke vrednosti na
predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi generalni direktor preduzeća.
Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost izvesna i
dokumentovana - preduzeće nije uspelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i potraživanje je prethodno bilo uključeno u
prihode preduzeća.
Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca donosi generalni direktor preduzeća.
Kratkoročni finansijski plasmani i hartije od vrednosti kojima se trguje iskazuju se po amortizovanoj vrednosti, ne
uzimajući u obzir nameru preduzeća da ih drži do dospeća.
Hartije od vrednosti kojima se trguje, odnosno koje su kupljene radi dalje prodaje iskazuju se po fer (tržišnoj)
vrednosti. Efekti promene fer (tržišne) vrednosti obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda.
Obaveze
Finansijskim obavezama smatraju se:
1) dugoročne obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, dugoročni
krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze),
2) kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem,
kratkoročni krediti i ostale kratkoročne finansijske obaveze),
3) kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja) i
4) ostale kratkoročne obaveze.
Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana od dana činidbe, odnosno od
dana sastavljanja finansijskih izveštaja.
Finansijska obaveza je svaka obaveza koja predstavlja ugovornu obavezu:
a) predaje gotovine ili drugog finansijskog sredstva drugom preduzeću; ili
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b) razmene finansijskih instrumenata sa drugim preduzećem pod potencijalno nepovoljnim uslovima ( MRS 32 –
Finansijski instrumenti: obelodanjivanje i prikazivanje).
Dugoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana
sastavljanja finansijskih izveštaja.
Deo dugoročnih obaveza koji dospeva za plaćanje u periodu kraćem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih
izveštaja iskazuju se kao kratkoročne obaveze.
Preduzeće može da ima ugovornu obavezu koja može da se izmiri bilo plaćanjem finansijskim sredstvima, bilo
plaćanjem sopstvenim akcijama. U tom slučaju, ukoliko broj akcija koji je potreban za izmirenje obaveza varira sa promenama
njihove poštene vrednosti, tako da se plaćanje vrši u iznosu poštene vrednosti akcija koji je jednak iznosu ugovorne obaveze,
imalac obaveze nije izložen dobitku ili gubitku nastalom usled promene cena njegovih akcija. Takva obaveza se
računovodstveno obuhvata kao finansijska obaveza preduzeća.
Prilikom početnog priznavanja preduzeće meri finansijsku obavezu po njenoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja
poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju. Transakcioni troškovi se uključuju u početno merenje svih finansijskih
obaveza.
Nakon početnog priznavanja, preduzeće meri sve finansijske obaveze po amortizovanoj vrednosti, osim obaveze koje drži
radi trgovanja i derivata koji predstavljaju obaveze koje meri po poštenoj vrednosti.
Obaveze u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom, procenjuju se na dan sastavljanja finansijskih
izveštaja po zvaničnom srednjem kursu strane valute Narodne ba nke Srbije na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Razlike
koje se tom prilikom obračunaju obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda.
Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnanja i sl. vrši se direktnim otpisivanjem.
Dugoročna rezervisanja
Dugoročno rezervisanje se priznaje kada:
a) preduzeće ima obavezu (zakonsku ili izvedenu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja,
b) je verovatno da će odliv sredstava koja sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza, i
c) iznos obaveze može pouzdano da se proceni. Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje.
Dugoročna rezervisanja obuhvataju:
a) rezervisanja za troškove u garantnom roku,
b) rezervisanja za zadržane kaucije i depozite,
v) rezervisanja za troškove restrukturiranja preduzeća;
g) rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih: za otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade,
za neiskorišćene dane godišnjeg odmora i ostala dugoročna rezervisanja za pokriće obaveza (pravnih ili stvarnih), nastalih kao
rezultat prošlih događaja, za koje je verovatno da će izazvati odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi, radi njihovog
izmirivanja i koje se mogu pouzdano proceniti (na primer, sporovi u toku).
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike prate se po vrstama, a njihovo smanjenje, odnosno ukidanje vrši se u korist
prihoda.
Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Rezervisanja se razlikuju od drugih obaveza kao što su, na primer, obaveze prema dobavljačima i obračunate obaveze,
jer je kod njih prisutna neizvesnost u pogledu roka nastanka ili iznosa budućih izdataka koji su potrebni za izmirenje.
Merenje rezervisanja vrši se u iznosu koji je priznat kao rezervisanje i on predstavlja najbolju procenu izdatka koji je
potreban za izmirenje sadašnje obaveze na dan bilansa stanja.
Rezervisanja se ispituju na dan svakog bilansa stanja i koriguju tako da odražavaju najbolju sadašnju procenu. Ako više
nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze, rezervisanje se
ukida.
Tamo gde je učinak vremenske vrednosti novca značajan, iznos rezervisanja predstavlja sadašnju vrednost izdataka za
koje se očekuje da će biti potrebni za izmirenje obaveze.
Zbog vremenske vrednosti novca, rezervisanja u vezi sa odlivima gotovine koji nastaju odmah posle dana bilansa stanja
štetnija su od onih gde odlivi gotovine u istom iznosu nastaju kasnije. Rezervisanja se, dakle, diskontuju, tamo gde je učinak
značajan.
Diskontna stopa je stopa pre oporezivanja koja odražava tekuće tržišne procene vremenske vrednosti novca i rizika
specifičnih za obavezu. Diskontna stopa ne odražava rizike za koje su procene budućih tokova gotovine korigovane.
Rezervisanja izvršena po jednom osnovu ne mogu se koristiti za rezervisanja po drugom osnovu, niti se mogu prebijati.
Prihodi i rashodi
Utvrđivanje, merenje i obelodanjivanje prihoda vrši se u skladu sa MRS 18 – Prihodi, kao i ostalim relevantnim
standardima.
Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi
od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
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povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina i drugi prihodi koji su
obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.
Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju da proisteknu iz uobičajenih
aktivnosti preduzeća. Dobici predstavljaju povećanja ekonomskih koristi i kao takvi po prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici
uključuju dobitke proistekle iz prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke; na primer, one što proističu iz
revalorizacije utrživih vrednosnih papira i one što rezultiraju iz porasta iskazane vrednosti dugoročnih sredstava. Dobici se
prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće rashode.
Preko prihoda može da bude primljena ili uvećana aktiva ( primeri uključuju gotovinu, potraživanja i robu i usluge koje su
primljene u zamenu za isporučene proizvode i usluge). Prihodi takođe mogu nastati iz izmirenja obaveza. Na primer,
preduzeće možeda isporuči robu i pruži usluge radi izmirenja obaveza po sonovu otplate preostalog duga.
Prihodi obuhvataju samo one bruto prilive ekonomskih koristi koje preduzeće primi ili potražuje za sopstveni račun. Iznos
naplaćen za račun trećih lica, kao što je PDV nisu ekonomske koristi koje se ulivaju u preduzeće i ne dovode do povećanja
kapitala. Stoga se oni izmiruju iz prihoda. Isto tako, u zastupničkom odnosu, bruto prilivi ekonomskih koristi obuhvataju iznose
naplaćene na ime glavnice, koji preduzeću ne donose povećanje sopstvenog kapitala. Iznosi naplaćeni na ime glavnice
nisuprihod. Umesto toga, prihod predstavlja iznos provizije ( stav 8. MRS 18).
Prihodi se mere po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja.
Iznos prihoda koji proisteknu iz poslovne promene obično se utvrđuje ugovorom između preduzeća, s jedne strane, i
kupca ili korisnika sredstava s druge strane. Merenje se vrši po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja,
uzimajući u obzir iznos svih trgovačkih popusta i količinskih rabata koje preduzeće odobri.
Poštena vrednost definiše se kao iznos za koje se neko sredstvo može razmeniti ili obaveze izmiriti u transakciji između
dobro obaveštenih i voljnih strana, međusobno suočenih.
Nadoknada je u oblikugotovine ili gotovinskih ekvivalenata, a iznos prihoda jednak je iznosu gotovine ili gotovinskih
ekvivalenata koji su primljeni ili se potražuju. Kada je priliv gotovine ili gotovinskih ekvivalenata vremenski razgraničen,
poštena vrednost naknade može biti manja od nominalnog iznosa ( preduzeće može da odobri kupcu beskamatni kredit ili
prihvati menicu od kupca koja nosi nižu kamatnu stopu od tržišne, na ime naknade za prodaju robe). Kada aranžman efektivno
predstavlja finansijsku transakciju, poštena vrednost nadoknade utvrđuje se eskontovanjem svihbudućih prihoda korišćenjem
pripisne kamatne stope. Pripisana kamatna stopa je jedna od dve dole navedene kamatne stope, koja se preciznije može
utvrditi:
- preovlađujuća stopa za sličan instrument izdavaoca sa sličnom kreditnom sposobnošću, ili
- kamatna stopa kojom se diskontuje nominalni iznos instrumenta na važeću gotovinsku prodajnu cenu robe ili usluga.
Razlika između poštene vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate u skladu sa MRS 18
stav 29. i 30. I u skladu sa MRS 39.
Kada se ugovara plaćanje sa dužim rokovima, po pravilu se ugovara i obračun kamate tako da nije potrebno diskontovati
prihode.
Kada se roba proda ili usluge pruže, u zamenu za različitu robu ili usluge, ta razmena se smatra poslovnom promenom
koja donosi prihod. Taj prihod meri se po poštenoj vrednosti primljene robe ili usluga, koja je korigovana za iznos bilo koje
prenete gotovine ili gotovinskih ekvivalenata. Kada se poštena vrednost primljene robe ili usluga ne može pouzdano izmeriti,
prihodi se mere po poštenoj vrednosti prodate robe ili pruženih usluga, koja je korigovana za iznos bilo koje prenete gotovine
ili gotovinskih ekvivalenata.
Osnovni elemnti i načela priznavanja rashoda su:
- rashodi se priznaju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava
ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri;
- rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima ( načelo sučeljavanja ili uzročnosti ).
Sučeljavanja prihoda i rashoda podrazumeva istovremeno ili kombinovano priznavanje prihoda i rashoda koji proizilaze
direktno ili zajednički iz istih transakcija ili drugih događaja
( prilikom prodaje robe istovremeno se priznaju prihodi i nabavna vrednost prodate robe);
- kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezano s prihodom može
da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske alokacije ( potrebno je kada treba
priznati rashode vezane sa trošenjem sredstava – nekretnine, postrojenja i oprema, patenti i zaštitni znakovi). Cilj navedene
alokacije je da se rashodi priznaju u obračunskom periodu u kojima su ekonomske koristi povezane s tim stavkama potrošene
ili istekle.
- rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonmske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće ekonomske
koristi ne ispunjavaju uslove ili prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje kao sredstvo;
- rashodi se priznaju u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva ( kada nastane
obaveza po jemstvu za proizvod).
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća i gubitke. Troškovi koji proističu iz
uobičajenih aktivnosti preduzeća uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode (troškovi ostalog
materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi pravnog lica nezavisni od
rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi), nezavisno od momenta plaćanja.
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Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz
uobičajenih aktivnosti preduzeća. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti
od drugih rashoda.
Gubici uključuju, na primer, one koji su posledica katastrofa, kao što su požar i poplava, ali i one koji su proizašli iz
prodaje dugoročnih sredstava. Definicija rashoda, takođe, uključuje nerealizovane gubitke, na primer, one proizašle iz efekata
porasta kurseva strane valute u vezi sa zaduživanjima preduzeća u toj valuti. Kada se gubici priznaju u bilansu uspeha,
prikazuju se posebno, zbog toga što je saznanje o njima korisno pri donošenju ekonomskih odluka. Gubici se obično prikazuju
na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.
Kamata i drugi troškovi pozajmljivanja
Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja preduzeća obuhvataju se po osnovnom postupku u skladu sa MRS 23
Troškovi pozajmljivanja, odnosno na teret rashoda perioda u kome su nastali, osim u meri u kojoj se kapitalizuju kada se
obuhvataju po dopuštenom alternativnom postupku.
Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u preuzeću u vezi sa pozajmljivanjem finansijskih
sredstava. Troškovi pozajmljivanja mogu da uključe:
1) kamatu na dozvoljeno prekoračenje na računu i kratkoročna i dugoročna pozajmljivanja;
2) amortizaciju eskonta ili premija u vezi sa pozajmljivanjem;
3) amortizaciju sporednih troškova nastalih u vezi sa aranžmanom pozajmljivanja;
4) finansijske troškove po osnovu finansijskog lizinga koji se priznaju u skladu sa MRS 17 – Lizing.
Troškovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstava koje se osposobljava za
upotrebu, uključuju se u nabavnu vrednost ili cenu koštanja tog sredstva. Iznos troškova pozajmljivanja koji se mogu
neposredno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstva uključuju se u nabavnu vrednost ili cenu koštanja tog sredstva. Takvi
troškovi pozajmljivanja kapitalizuju se kao deo nabavne vrednosti ili cene koštanja tog sredstva, kada je verovatno da će ti
troškovi doneti preduzeću buduće ekonomske koristi i kada mogu da se pouzdano izmere. Ostali troškovi pozajmljivanja
priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali.
Kapitalizacija kamate i drugih troškova pozajmljivanja u skladu sa dopuštenim alternativnim postupkom iz MRS 23
Troškovi pozajmljivanja vrši se kada se kamata i drugi troškovi pozajmljivanja neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili
izradi sredstva koje se osposobljava za upotrebu, kada je verovatno da će ti troškovi doneti preduzeću buduće ekonomske
koristi i kada mogu da se pouzdano izmere. Ukoliko svi navedeni uslovi za kapitalizaciju kamate nisu ispunjeni kamata i
troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.
Naknadno ustanovljene greške
Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa neraspoređene dobiti iz ranijih
godina, odnosno neraspoređenog gubitka ranijih godina na način utvrđen MRS 8 Računovodstvene politike, promene
računovodstvenih procena i greške.
Materijalno značajnom greškom smatra se greška koja u pojedinačnom iznosu ili u kumulativnom iznosu sa ostalim
greškama iznosi više od 5% ukupnih prihoda iskazanih u bilansu uspeha te godine.
Naknadno ustanovljene greške koje nisu materijalno značajne ispravljaju se na teret rashoda, odnosno u korist prihoda
perioda u kome su identifikovane.
4. PRIHODI OD PRODAJE
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima 600
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 604
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 605
Svega prihodi od prodaje robe 60
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima 610
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 614
Prtihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 615

2017

2016

Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga 61

999
58.658
1.431
61.088
368.003
14.222
71.726
453.951

1.262
1.180
1.145
3.587
281.092
18.408
105.103
404.603

UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE

515.039

408.190

5.PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE

2017

2016

Prihodi po osnovu upotrebe proizvod i usluga za alat i inventar 621

3.940

7.583

UKUPNO PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE

3.940

7.583
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6. POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
Početne zalihe učinaka (01.01.)
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Krajnje zalihe učinaka (31.12.)
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
UKUPNO POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
UKUPNO SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
SALDO - POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA 630
SALDO - SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA 631
7. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

2017
38.640
33.240
5.400
54.246
45.566
8.680
15.605
16.229
624
2017

2016
41.572
33.709
7.863
38.640
33.240
5.400
0
2.932
6.517
9.448
2016

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. 64

4.197

92

UKUPNO 64

4.197

92
530

Prihodi od zakupnina 650
Ostali poslovni prihodi 659

13.771

13.220

UKUPNO 65

13.771

13.750

8. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
Nabavna vrednost prodate robe na veliko 5011
Nabavna vrednost prodate robe u tranzitu 5015
UKUPNO
9. TROŠKOVI MATERIJALA
Troškovi materijala za izradu 511
Troškovi režijskog materijala 512
Troškovi goriva i energije 513
Troškovi rezervnih delova 514
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 515
UKUPNO
10. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 520
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 521
Troškovi naknada po ugovorima o delu 522
Troškovi naknada po autorskim ugovorima 523
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima 524
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 525
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora 526
Ostali lični rashodi i naknade 529
UKUPNO

2017

2016

3.917

3.123

56.283
60.200

3.123

2017
245.462
1.176
55.558
6.153

2016
200.407
833
49.560
4.652

308.349

255.452

2017

2016

78.340
15.178
152

78.948
15.951
190

8.110
101.780

9.512
104.601

11. TROŠKOVI AMORTIZACIJE
Troškovi amortizacije 540
UKUPNO

2017

12. TROŠKOVI REZERVISANJA
Troškovi rezervisanja za garantni rok 541
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 542
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 543

2017

38.685
38.685

2016
28.099
28.099
2016

14
2017

12. TROŠKOVI REZERVISANJA
Rezervisanja za troškove resktrukturiranja 544
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 545
Ostala dugoročna rezervisanja 549
UKUPNO

2016
453

265

453

265

13. DUGOROČNA REZERVISANJA - OBRAČUN ZA POTREBE OBELODANJIVANJA
Privredno društvo je izvršilo obavezne rezervacije za naknade po osnovu otpremnina radnika kod odlaska u penziju. Rezerve
su rađene na bazi broja radnika - 129 upošljenih na neodređeno vreme na dan 31.12.2017 godine. Korišćene su propisane
bruto zarade za aktuelne periode. U toku godine 21 radnik napustilo je preduzeće, ( po osnovu odlaska u penziju 1), a 14 je
novopriljenih u stalni radni odnos. Za 4 radnika koja su u toku godine napustila privredno društvo po osnovu tehnološkog
viška, i po tom osnovu su isplaćene otpremnine u iznosu od 200.206,00 dinara. Knjiženo je stavom 529011/46341.
Za obračun rezervisanja primenjena je diskontna stopa od 4%, prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za
11/2017 godine koja iznosi 65.609,00 dinara. U skladu sa čl. 119.stav1. tačka1. otpremnina po Zakonu se isplaćuje najmanje u
visini dve prosečne zarade, što iznosi 131.218,00 dinara. Za jednog zaposlenog isplaćena je otpremnina za odlazak u penziju u
iznosu od 132.876,00 dinara. Knjižena je stavom
529010 – 3.150,51/ 46350 – 132.876,00
4040 – 129.725,49/
Povećanje obaveze za rezervisanja knjiženo je stavom 5450 – 453.336,79 / 302.943,34 – 4040
/ 150.393,45 – 3310
2884 – 45.441,50 / 45.441,50 - 7220
Društvo nije vršilo reklasifikaciju stanja odloženih poreza po osnovu rezervisanja za isplatu otpremnina kod odlaska u penziju,
jer bi efekti bili beznačajni, a njihova prezentacija zahteva neadekvatne napore i troškove.
1.
2.
3.
4.
5.

1
2
4
5
6
7
8
9
10

Diskontna stopa
Datum izrade rezervisanja
Procenjena stopa rasta pros. zarada
Procenat fluktuacije
Otpremnina po zakonu

4%
31.12.2017
1,5%
20
131.218,00

UTVRĐIVANJE IZNOSA ZA OBELODANJIVANJE
Obaveza rezervisanja na dan 01.01.2017( početno stanje na računu 404)
Trošak tekuće usluge rada
Troškovi kamata
Aktuarski dobitak/gubitak
Iznos ukidanja u toku 2017 godine, ranije formiranog rezervisanja zaključno sa 31.12.2017 godine
Iznos obaveze za rezervisanje otpremnine na dan 31.12.2017(krajnje stanje na računu 404)
Projektovani iznos rezervisanja na dan 31.12.2017godine na osnovu pretpostavki validnih
31.12.2016godine.
Iznos stvarno isplaćene otpremnine u toku godine
Iznos za knjiženje u okviru troška perioda / prihoda (r.br2+r.br.3+r.br4)

14. OSTALI POSLOVNI RASHODI
Troškovi usluga na izradi učinaka 530
Troškovi transportnih usluga 531
Troškovi usluga održavanja 532
Troškovi zakupnina 533
Troškovi sajmova 534
Troškovi reklame i propagande 535
Troškovi istraživanja 536
Ostali troškovi proizvodnih usluga 539
Svega troškovi proizvodnih usluga 53
Troškovi neproizvodnih usluga 550
Troškovi reprezentacije 551
Troškovi premija osiguranja 552

2017

Ds
Dir.
Sr.
PF
Oz

2.968.514,05
349.712,78
103.624,01
-150.393,45
129.725,49
3.141.731,90
3.292.125,35
132.876,00
302.943,34

2016
256
1.763
8.586
1.124

213
1.541
3.825
3.207

160
2.976
14.865
1.569
568
477

5.923
14.709
2.856
388
502
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14. OSTALI POSLOVNI RASHODI
Troškovi platnog prometa 553
Troškovi članarina 554
Troškovi poreza 555
Troškovi poreza i doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi 559
Svega nematerijalni troškovi 55
UKUPNO
15. FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica 660
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica 661
Prihodi od kamata 662
Pozitivne kursne razlike 663
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 664
Prihodi od učešća u dobiti zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja 665
Ostali finansijski prihodi 669
UKUPNO
16. FINANSIJSKI RASHODI
Rashodi kamata 562
Negativne kursne razlike 563
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 564
Ostali finansijski rashodi 569
UKUPNO

2017

2016
958
7
518

994

796
4.893
19.758

872
6.150
20.859

2017

2016

7.159
1

1
729
14

7.160

4
748

2017

17. OSTALI PRIHODI
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 670
Dobici od prodaje bioloških sredstava 671
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti 672
Dobici od prodaje materijala 673
Viškovi 674
Naplaćena otpisana potraživanja 675
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika osim valutne klauzule 676
Prihodi od smanjenja obaveza 677
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja 678
Ostali nepomenuti prihodi 679
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava 680
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja 681
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme 682
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od
vrednosti raspoloživih za prodaju 683
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha 684
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
685
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine 689
UKUPNO

2017

18. OSTALI RASHODI
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme 570
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava 571
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti572
Gubici od prodaje materijala 573
Manjkovi 574
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, osim valutne klauzule koji

2017

538

2016
3.878
2.489
3

3.541
2.283
192

6.370

6.016
2016

1.015

928

5

739

1.126

257

829

2.016

2.883
2016

3.840

1.296

16
18. OSTALI RASHODI
ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi 575
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 576
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 577
Ostali nepomenuti rashodi 579
Svega ostali rashodi 57
Obezvređenje bioloških sredstava580
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja 581
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme 582
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju 583
Obezvređenje zaliha materijala i robe 584
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 585
Obezvređenje ostale imovine 589
Svega rashodi od usklađivanja vrednosti imovine 58
UKUPNO

2017

2016
4

393

3.844

146
1.835

0
3.844

1.835
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19. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Stanje i promene na goodwill-u i nematerijalnim ulaganjima društva mogu se prikazati na sledeći način:
010
011
012
014
Koncesije,
patenti,
licence i slična
prava

Ulaganja u
razvoj
Nabavna bruto vrednost na početku
godine
Povećanje:

Softveri i
ostala prava

Ostala
nemat.
ulaganja

015

016

Nemat.
ulaganja u
pripremi

Dati
avansi

000 din.

Ukupno

597
0

Nabavke u toku godine

0
1001

0
1.806

597
0

0

0

0

Revalorizacija u toku godine
Smanjenje:
Prodato
Rashodovano
Nabavna bruto vrednost na kraju
godine

0
2.807

0

0

0

0

0

0

0
0

2403

0

0

0

3404

0
0

1001

0
Kumulirana ispravka vrednosti na
početku godine
Povećanje:
Amortizacija u toku godine
Obezvređenje u toku godine
Smanjenje:
Kumulirana ispravka u prodaji
Kumulirana ispravka u rashodovanju
Stanje ispravke vrednosti na kraju
godine
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2017. godine

238

238

0

10
10

74
74

0

0

0

84
84
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

322

0

0

0

312

0

991

2081

0

0

0

3082
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Nabavna vrednost na početku godine
Povećanje:
Nabavka, aktiviranje i prenos
Procena u toku godine
Smanjenje:
Prodaja u toku godine
Rashodovanje
Aktiviranje
Nabavna vrednost na 31.12.17. godine

020

022

023

026

028

029

Zemljište

Građevinski
objekti

Postrojenja i
oprema

Nekretnine,
postrojenja i
oprema u
pripremi

Dati
avansi

Ulaganje na
tuđim
osnovnim
sredstvima

285.877
16.936
16.936

397.247
83.405
83.405

12.538
105.480
105.480

650
26.979
26.979

737.179
232.800
232.800

22.074
28
22.046

99.283

7.621

99.283
18.735

7.621
20.008

128.978
28
22.046
106.904
841.001

40,867

40,867

Kumulirana ispravka na početku godine
Povećanje:
Amortizacija
Obezvređenje
Ostalo
Smanjenje:
Po osnovu prodaje i rashodovanja
Procena u toku godine
Po osnovu manjkova utvrđenih popisom
Stanje ispravke na 31.12.17. godine

Neto sadašnja vrednost 31.12.2017. godina

40,867

000 din.

Ukupno

302.813

458.578

227.547
7.021
7.021

89.143
31.580
31.580

316.690
38.601
38.601

9.493
9.493

9.493
9.493

234.568

111.230

345.798

68.245

347.348

18.735

20.008

495.203
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20. ZALIHE
Materijal 10
Nedovršena proizvodnja 11
Gotovi proizvodi 12
Trgovačka roba 13
Dati avansi 15
UKUPNO

2017

2016
18.518
45.566
8.680
745
87
73.596

14.536
33.240
5.401
612
315
54.104

2017
21. POTRAŽIVANJA
2016
Kupci – matična i zavisna pravna lica 200
6.115
5.460
Kupci u zemlji 204
125
2.382
Kupci u inostranstvu 205
18.530
16.154
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Svega potraživanja po osnovu prodaje
24.770
23.996
Potraživanja od izvoznika 210
Potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun 211
Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje 212
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova 218
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova
Svega potraživanja iz specifičnih poslova 21
Potraživanja za kamatu i dividende 220
143
120
Potraživanja od zaposlenih 221
Potraživanja od državnih organa i organizacija 222
118
93
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 224
Ostala potraživanja 228
264
Minus: Ispravka vrednosti drugih potraživanja
Svega druga potraživanja 22
525
213
Zajmovi u zemlji 2325
UKUPNO POTRAŽIVANJA
25.295
24.209
Na 31.12.2017 godine vršena su usaglašenja stanja sa kupcima. Privredno društvo nema većih potraživanja od
domaćih kupaca.
Privredno društvo ima potraživanja u većem iznosu i to od sledećih ino kupaca:
ANTRA Poljska u iznosu 20.000,00 EUR odnosno 2.369.454,00 din.; NARDI SPA,Italija u iznosu 16.573,10 EUR odnosno
1.963.459,90 din.; KYASHIF EOOD,Bugarska u iznosu 11.149,00 EUR odnosno 1.320.852.13 din; METALEX doo
Makedonija 16.687.38 EUR odnosno 1.976.998.96 din.;KNOTT Slovačka u iznosu 10.686.00 EUR odnosno
1.265.999,27 din; TENMAT,V.Britanija u iznosu 80.010,00 EUR odnosno 9.479.000,73 din.
22. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Tekući (poslovni) računi 241
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 242
Blagajna 243
Devizni račun 244
Devizna blagajna 246
Ostala novčana sredstva 248
UKUPNO

2017

23. POREZ NA DODATU VREDNOST
Porez na dodatu vrednost – prethodni porez - Rn.27
UKUPNO

2017

24. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

2017

2016
531

171

514

321

1045

492

2016
2.449
2.449

1.107
1.107
2016

20
Razgraničeni troškovi po osnovi obaveza – Rn 282
Ostala AVR
Aktivna vremenska razgraničenja –Rn. 2899
UKUPNO

91
91

25. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE
Račun 4980 - odložene poreske obaveze

84
84

IZNOS

Početno stanje 01.01.2017. godine

15,886,846.67

Doknjiženje poreske obaveze po osnovu rezervisanja za otpremnine 2884
Kumulativna odložena poreska obaveza po osnovu razlike između računovodstvene i
poreske amortizacije ( rač. Osnovica 418.675.921,15 - por. Osnovica 255.004.345,53 =
163.671.575,62 *15%)

24.550.736,34

Odložena poreska obaveze na revalorizacionu vrednost 330/498
Za prebijanje računa 498/288

24.550.736,34

U K U P N O RAČUN 4980 31.12.2017

0

Račun 2880 - odložena poreska sredstva

IZNOS

Početno stanje 01.01.2017. godine

0,00

Odloženo poresko sredstvo za rezervisanja 2884

45.391,22

Odložena poreska sredstva za PK i gubitke

32,000.000,00

Za prebijanje računa 498/288

24.550.736,34

U K U P NO RAČUN 2880 na 31.12.2017.

7.494.654,88

Račun 7220 - Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda
Razlika odl.por.sredstva (32.045.391,22-8.663.889,67)

23.381.501,55

U K U P N O RAČUN 7220
26. OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA DOBIT
Poreska osnovica iz PB1
Gubitak iz PB1
Važeća poreska stopa
Porez iz dobitka (poreska osnovica iz PB1 * poreska stopa)
Iskorišćeni poreski kredit po osnovu gubitaka iz ranijih godina
Iskorišćeni poreski kredit po osnovu ulaganja

0,00
2017

2016
21.368

6.982

15%
3.205

15%
1.047

906

1.082

48.995

52.690

Neiskorišćen poreski kredit po osnovu gubitaka ranijih godina*15%
Neiskorišćen poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva PK
obrazac
Neiskorišćen poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva
PK1 obrazac
Stanje na kraju godine – obaveza za porez na dobit
27. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
Akcijski kapital 300
Udeli DOO
Ulozi
Državni kapital
Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital

0
2017

2016
162.274

162.274

21

Revalorizacione rezerve
Zakonske rezerve 321
2
2
Revalorizacione rezerve 330
83.360
95.276
Aktuarski dobici ili gubici 331
93
-58
UKUPNO 32 + 33
83.455
95220
Akcionari društva su: '' MING '' D.O.O., Dvadesetdrugog oktobra 7, Zemun, sa učešćem u akcijama sa 86.65% akcija,
Akcijski fond RS 6,69% i ostali manjinski akcionari sa učešćem od 6,66% vlasništva u akcijama.
28. NERASPOREĐENA DOBIT
2017
Neraspoređena dobit ps - 340
36.370
Povećanje neraspoređene dobiti realizovana revalorizaciona rezerva
4.755
Povećanje neraspoređene dobiti iz tekuće dobiti iz prethodne godine
8.355
UKUPNO - 340
49.480
Početno stanje 01.01.2017. - 341
8.355
Smanjenje tekuće dobiti – prenos na neraspoređenu dobit
-8.355
Raspodela dobiti
Neraspoređena dobit tekuće godine
45.671
Stanje na dan 31.12.2017. -341
45.671
UKUPNO - 34
95.151
Raspodela neraspoređenog dobitka u iznosu od 45.670.386,28 dinara će se izvršiti na osnovu Odluke skupštine
akcionarskog društva a na redovnom zasedanju skupštine.
Gubitak predstavlja ispravku vrednosti kapitala i može se prikazati na sledeći način:
29. GUBITAK
2017
Gubitak ranijih godina 350
Gubitak tekuće godine 351
UKUPNO
30. DUGOROČNI KREDITI
Dugoročni krediti u zemlji 414
Komercijalna banka
Fond za razvoj RS
Aik banka
UKUPNO

Oznaka
valute

32. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročni krediti u zemlji 422
Kratkoročni krediti u zemlji Komerc.banka
Svega 422
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine 424
Komercijalna banka – deo dugoroč.kredita koji dospeva do
jedne godine
Fond za razvoj – deo dugoroč .koji dospeva do jedne god.
Banka Intesa – deo dugoroč .koji dospeva do jedne god.
Aik banka – deo dugoroč .koji dospeva do jedne god.
Svega 424

Oznaka
valute

0

2017

RSD
RSD
RSD
RSD

31. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 410
Ostale dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga za opremu
416
UKUPNO

2016
0

2016
0
76.869
0
76.869

2017

RSD
RSD
RSD
RSD

82.330
2016

1.660
30.880

1.660
574

32.540

2.234

2017

2016

RSD
RSD
RSD

0
82.330

3.704
3.704
0

13.273

17.166

15.889

17.166

29.162
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32. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Oznaka
valute

2017

2016

Obaveze za finansijski lizing koje dospevaju do jedne
9.923
RSD
godine - 425
Svega 425
RSD
9.923
UKUPNO
27.089
Na dan 31.12.2017 izvršena su usaglašenja sa bankama i Fondom za razvoj Republike Srbije.

2.609
2.609
31.771

33. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
2017
2016
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 430
2.647
4.801
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica 431
61.620
9.711
Dobavljači u zemlji 435
35.568
24.907
Dobavljači u inostranstvu 436
18.487
13.147
Ostale obaveze iz poslovasnja 439
464
453
Svega obaveze iz poslovanja 43
118.786
53.019
Obaveze prema uvozniku 440
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun 441
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje 442
Ostale obaveze iz specifičnih poslova 449
Svega obaveze iz specifičnih poslova 44
UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA
118.786
53.019
Na dan bilansa stanja preduzeće ima sledeće materijalno značajne obaveze: „Metaling doo Beograd“ u iznosu od
2.014.848,10 dinara, „Corotools“ u iznosu od 6.310.209,15 dinara, JP ''Eps Beograd'' u iznosu 4.767.153,96
dinara.;Agromarket doo,Niš u iznosu 1.514.119,90 din.; Yugorosgaz u iznosu 1.087.397,38 dinara
Na dan bilansa stanja privredno društvo ima sledeće značajne obaveze prema INO dobavljačima i to:
HUTA BANKOWA S.P u iznosu 2.920.470,53 din (24.651,00 eur); STOMANA INDUSTRY u iznosu 9.280.615,83 din
(78.335,48 eur); TENMAT u iznosu 1.791.307,22 din (15.120,00 eur); ZELEZARNE PODBREZOVA u iznosu 3.366.899,36
din (28.419,20 eur)
Sudski sporovi koji su u toku na dan 31.12.2017. u kojima je preduzeće tuženo odnose se isključivo na radne sporove
koji ne predstavljaju značajne vrednosti.
34. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se
refundiraju 450
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 451
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 452
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
453
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 454
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se
refundiraju 455
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se
refundiraju 456
Svega obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 45
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 460
Obaveze za dividende 461
Obaveze za učešće u dobiti 462
Obaveze prema zaposlenima 463
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora 464
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 465
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine 466
Ostale obaveze 469
Svega druge obaveze 46

2017

2016
4.790

4.180

500
1.349
1.296

420
1.121
858

126
58
40
8.159

6.579
14

29

19
12

233
262

80
125
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34. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
UKUPNO OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke 494
Obaveze za PDV 479
Svega obaveze za PDV 47
Obaveze za poreze i carine 482
OObaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 489
Odloženi prihodi i primljene donacije 495
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja 496
Svega obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 48
Ostala PVR 499
Svega PVR 499
UKUPNO OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

2017

2016
8.421

6.704

6
7

6
7

13
612
612
625

13
90
90
103

35. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA
U toku perioda izvršene su sledeće transakcije sa povezanim licima:
Nabavka i prodaja dobara i usluga
Prodaja
Nabavka
Potraživanja
2017
2016
2017
2016
2017
2016
Krajnje matično
369.002
283.811
133.888
84.614
6.115
preduzeće
Privredno društvo je obveznik izrade studije o transfernim cenama.

5.460

Obaveze
2017
2016
61.620

9.711

36. DEVIZNI KURSEVI
Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u
dinarsku provivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći:
31.12.2017.
31.12.2016.
EUR
118,4727
123,4723
37. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Preduzeće Ming Kovačnica ima obavezu kod Komercijalne banke po osnovu bankarske garancije br. 00-413-011939.7
u iznosu od 250.000,00 EUR, odnosno 29.618.175,00 rsd po srednjem kursu na dan 31.12.2017.god, po osnovu
Ugovora o dodeli sredstava za direktne investicije sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja od 06.10.2010.
godine.

'' MING KOVAČNICA '' A.D.
Direktor
___________________________
Nemanja Madžarević – dipl.maš.ing

