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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Osnivaču i direktoru Preduzeća
JP ADA CIGANLIJA, Beograd
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ADA CIGANLIJA, Beograd (u daljem tekstu: „Preduzeće“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2016.
godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o
promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i
napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa
računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao
neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled
kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju
smo izvršili u skladu sa propisima Republike Srbije koji regulišu oblast revizije. Ovi propisi nalažu da se
pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri,
uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u
finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika
postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili
greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i istinito
prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe
uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procena
izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg
mišljenja sa rezervom.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak)

Osnivaču i direktoru Preduzeća
JP ADA CIGANLIJA, Beograd
Osnov za mišljenje sa rezervom
Sproveli smo postupak nezavisne potvrde salda prema kupcima Preduzeća. Odgovore na većinu poslatih
konfirmacija nismo dobili, dok odgovori koje smo dobili pokazuju neslaganja. Nismo bili u mogućnosti da se
alternativnim postupcima revizije u potpunosti uverimo u objektivnost evidentiranih potraživanja Preduzeća na
31. decembar 2016. godine.
Iskazana knjigovodstvena vrednost osnovnog kapitala ne odgovara vrednosti osnovnog kapitala upisanog u
Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Navedena razlika je nastala pripajanjem Preduzeća
„Jezero“ d.o.o. Beograd Preduzeću. Na osnovu raspoložive dokumentacije nismo bili u mogućnosti da utvrdimo
efekte koje gore navedena činjenica ima na finansijske izveštaje na dan 31. decembar 2016. godine.

Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnov za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji
prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Preduzeća na dan 31.
decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj
dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje
Preduzeće ne poseduje imovinsko - pravnu dokumentaciju kojom bi dokazalo vlasništvo nad svim
nepokretnostima i ima nerešene imovinsko - pravne odnose sa Оsnivačem, JVP Beogradvode, Beograd kao i
drugim korisnicima zemljišta koji su to pravo stekli javnim nadmetanjem. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po
ovom pitanju.

Beograd, 8. jun 2017. godine

Nikola Arsović
Licencirani ovlašćeni revizor
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Привредно друштво ЈП Ада Циганлија
Напомене уз финансијске извештаје за 2016.годину

II. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ
Основни подаци о друштву:
Пун назив: Јавно предузеће за уређење коришћење и одржавање Адa Циганлијa Београд
Скраћени назив: ЈП "Ада Циганлија "
Седиште: Београд
Величина: средње правно лице
Облик организовања: Јавно предузеће
Матични број: 0751440
Шифра делатности: 8130
ПИБ: 100115129

1. Историјат
Одлуком Народног одбора града Београда бр. 4О22/57 од 25.10.1957. године
основана је Дирекција за изградњу и уређење Аде Циганлије. Дирекција за изградњу
и уређење Аде Циганлије је 1977. године преименована у СИЗ за развој, изградњу и
коришћење Аде Циганлије и Аде Међице. Током 1987. године СИЗ је прерастао у
Радну организацију за развој, изградњу и коришћење Аде Циганлије и Аде Међице.
Дана 29.12.1989. године РО је прерасла у Предузеће у друштвеној својини за
уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија" са п.о. Београд које је уписано у
регистар Окружног привредног суда у Београду, Решењем Фи.бр. 726/89. године.
Године 2001. извршена је промена облика организовања Друштвеног предузећа у
Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд.
Предузеће је основано од стране Скупштине града Београда, Решењем о
организовању Д.П. „Ада Циганлија“ као јавног предузећа за обављање делатности од
општег интереса за град Београд број: 3-449/01-XИИИ-01, од 19. октобра 2001.
године.
Од тада, Предузеће послује под називом: Јавно предузеће за уређење, коришћење и
одржавање „Ада Циганлија" Београда(Чукарица).Превођење из Трговинског суда у
Београду у Агенцију за привредне Регистре у Регистар привредних субјеката
извршено је Решењем број БД 36030/2005 од 13.02.2006. године.У 2013. години
Предузеће је започело радње око усклађивања Закона о јавним предузећима. Дана
01.04.2013. године Управни одбор на деветој седници донео је Статут Јавног
предузећа за уређење, коришћење и одржавање »Ада Циганлија« Београд.
Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. маја 2013. године донела је
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа »Ада Циганлија« Београд.
Дана 30.01.2014. године Надзорни одбор је на својој четвртој редовној седници донео
Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и
одржавање »Ада Циганлија« Београд, Број 3/14.3-ХО од 30.01.2014. године.
Привремени орган града Београда донео је Решење о давању сагласности на Одлуку
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о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и
одржавање »Ада Циганлија« Београд, Број: 110-1179/14-Ц-20 од 28. фебруара 2014.
1.2 Делатност
Основна делатност ЈП »Ада Циганлија« је уређење, коришћење и одржавање Аде
Циганлије. Предузеће обавља делатност на подручју Аде Циганлије, одржава и стара се о
отвореном јавном купалишту, јавним паркиралиштима, санитарним објектима, спортским
теренима и другим пратећим објектима на Ади Циганлији. Сваке године Предузеће уводи
нове садржаје у сврху спортских такмичења, рекреације и одмора грађана.Предузеће има
право да обавља и остале регистроване делатности, као и да обавља послове
спољнотрговинског промета.
1.3 Органи друштва
Према Статуту, органи друштва су:
– Директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.

1.4 Број запослених у друштву
ЈП Ада Циганлија је на дан 31. децембра 2016. године имало 65 запослених.
Квалификациона структура запослених је следећа:
– висока стручна спрема

15

– виша стручна спрема

6

– висококвалификовани радници

0

– средња стручна спрема

35

– квалификовани радници

0

– полуквалификовани радници

0

– нижа стручна спрема
– неквалификовани радници
Укупно:

9
65
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА

Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са Законом о рачуноводству
("Службени гласник РС", бр. 62/2013 – у даљем тексту: Закон) и Међународним стандардом
финансијског извештавања за мала и средња правна лица ("Сл. гласник РС", бр. 117/2013 - у
даљем тексту: МСФИ за МСП).
Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја
наведене су у Напоменама уз финансијске извештаје. Ове политике су конзистентно
примењене на све приказане године, осим ако није другачије назначено.
Приложени финансијски извештаји представљају редовне (појединачне) финансијске
извештаје Друштва за 2015. годину. Друштво нема зависна друштва и не саставља
консолидоване финансијске извештаје.
Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време и функционална валута
Друштва.Износи су исказани у РСД, заокружени на најближу хиљаду осим ако није
другачије назначено.
Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је
прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна
друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).
Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном оквиру).
Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП захтева примену извесних
кључних рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да руководство користи своје
просуђивање у примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају
просуђивање већег степена или веће сложености, односно области у којима претпоставке и
процене имају материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у Напоменама.
2.2 Упоредни подаци
Уговором о припајању од 30.04.2015. године, дошло је до статусне промене припајања
привредног друштва „Језеро“ доо, МБ 17077686, као друштва преносиоца, Јавном предузећу
„Ада Циганлија“ Београд, као друштва стицаоца, регистровано код Агенције за привредне
регистре 04.06.2015. године, и то тако што друштво преносилац преноси целокупну своју
имовину, обавезе и потраживања Друштву стицаоца и престаје са постојањем, док Друштво
стицалац наставља да послује под истим пословним именом, седиштем и претежном
делатношћу у складу са одредбама Уговора и Закона о привредним друштвима и као
универзални правни следбеник Друштва преносиоца.
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Капитал приказан у билансу стања са стањем
на дан 31. децембра 2016 године
505.157
30 Основни капитал
140.878
32 Резерве
1.850
34 Нераспоређена добит

2.3

362.429

Прерачунавање страних валута

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан извештавања прерачунавају
у њихову динарску противвредност применом званичног девизног курса Народне банке
Србије важећег на тај дан (Напомена 43).Трансакције у страној валути се прерачунавају у
функционалну валуту применом девизних курсева важећих на дан трансакције или
вредновања по коме се ставке поново одмеравају.
Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих трансакција и из
прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама на крају године,
признају се у билансу успеха, као део финансијских прихода, односно финансијских расхода.
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1 Нематеријална улагања
Нематеријална имовина се почетно мери по својој набавној вредности или цени
коштања, а након почетног признавања вреднује се по својој набавној вредности, односно
цени коштања умањеној за кумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране губитке по
основу обезвређења на начин прописан у Одељку 18 - Нематеријална имовина осим гудвила
и Одељку 19 - Пословне комбинације и гудвил.
Амортизација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног метода и то
применом стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју
чини набавна вредност умањена за резидуалну вредност.
Претпоставља се да је резидуална вредност нематеријалне имовине са коначним веком
трајања 0, осим ако постоји обавеза треће стране да купи имовину на крају њеног века
трајања, или ако постоји активно тржиште за имовину, а резидуална вредност се може
утврдити позивањем на то тржиште и вероватно је да ће тако тржиште постојати на крају
века трајања имовине.
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Ако није могућа поуздана процена корисног века трајања нематеријалне имовине, она се
амортизује у периоду од 10 година.
Гудвил се амортизује пропорционалном методом у периоду од 10 година.
Преиспитивање усвојеног метода амортизације, као и корисног века трајања, се врши на
крају обрачунског периода (пословне године) уколико постоје наговештаји да је дошло до
значајне промене у односу на претходни период.
Улагања у развој се исказују као расход периода.
3.2 Основна средства
Некретнине, постројења и опрема (дугорочна материјална имовина, у даљем тексту: НПО),
која испуњава услове за признавање као основно средство, почетно се мери по набавној
вредности, односно цени коштања, а након почетног признавања се мери по набавној
вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне
акумулиране губитке по основу обезвређења , на начин прописан у Одељку 17 - Некретнине,
постројења и опрема.
Накнадни издаци се укључују у набавну вредност уколико испуњавању критеријуме
дефинисане параграфом 17 тачка 10 МСФИ за МСП.
Накнадни издаци који не испуњавају наведени критеријум, односно који служе
свакодневном или редовном сервисирању или одржавању НПО не улазе у вредност НПО, већ
се исказују на терет расхода периода у коме су настали.
Амортизација НПО врши се путем пропорционалног метода, и то применом стопе, утврђене
на основу процењеног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност/цена коштања
умањена за резидуалну вредност.
Обрачун амортизације почиње од првог дана у односу на месец у којем је основно средство
стављено у употребу, односно од када је расположиво за коришћење.
Обрачун амортизације престаје када средство престаје да се признаје, односно када је већ у
потпуности отписано, расходовано или на било који начин отуђено.
3.3 Инвестиционе некретнине
Инвестиционе некретнине представљају некретнине (земљиште или зграда - или део зграде,
или оба) које власник држи ради остваривања прихода од издавања у закуп или ради увећања
вредности капитала или ради једног и другог. Под инвестиционим некретнинама не
подразумевају се некретнине које се држе ради коришћења у производњи или набавци
добара или услуга или у административне сврхе, као и некретнине које се држе ради продаје
у редовном процесу пословања.
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Инвестиционе некретнине се након почетног признавања вреднују по фер вредности, која
представља вредност на отвореном тржишту коју годишње утврђују екстерни проценитељи.
Фер вредност се заснива на ценама понуде на активном тржишту коригованим, уколико је
неопходно, за било коју промену у природи, локацији или стању специфичног средства.
Уколико Друштво процени да процена фер вредности није доступна без прекомерних
трошкова тада ће се Инвестициона некретнина обухватити као остала некретнина у складу са
МСФИ за МСП, све док не постане доступно одмеравање по фер вредности.
Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи
повезане са тим издацима припасти Друштву и да могу поуздано да се утврде. Трошкови
текућег одржавања терете трошкове периода у коме настану.
3.4.Залихе
Процењивање залиха материјала, резервних делова, ситног инвантара и робе, врши се на
начин прописан у Одељку 13 – Залихе.
Залихе се вреднују по нижој од набавне вредности, односно цене коштања и нето продајне
вредности. Набавна вредност материјала и робе представља вредност по фактури добављача
увећану за транспортне и остале зависне трошкове набавке. Цена коштања готових
производа и недовршене производње обухвата утрошене сировине, директну радну снагу,
остале директне трошкове и припадајуће режијске трошкове производње (засноване на
нормалном коришћењу производног капацитета). Нето продајна вредност је процењена
продајна цена у уобичајеном току пословања, умањена за процењене варијабилне трошкове
продаје.
Излаз са залиха се утврђује методом просечне пондерисане цене.
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха материјала и робе у
случајевима када се оцени да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну
вредност.
3.5 Резервисања
Правно лице врши резервисање у свим оним случајевима када вредност тих резервисања није
безначајна. Сматра се да је вредност резервисања значајна уколико њихова кумулативно
процењена вредности износи најмање 3% укупних прихода друштва за обрачунски период
(пословну годину) која претходи обрачунском периоду за који се уводе резервисања.
Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процену издатака захтеваних
да се измири садашња обавеза на датум биланса стања. Трошак резервисања се признаје у
расходима периода.
Када је ефекат временске вредности новца значајан, износ резервисања је садашња вредност
очекиваних издатака захтеваних да се обавеза измири, добијен дисконтовањем помоћу стопе
пре пореза која одражава текуће тржишне процене временске вредности новца и ризике
специфичне за обавезу. Када се користи дисконтовање, књиговодствена вредност
резервисања се повећава у сваком периоду, тако да одражава проток времена. Ово повећање
се исказује као трошак позајмљивања.
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Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради одражавања
најбоље текуће процене.
Када више није вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи бити
захтеван, резервисање се укида у корист биланса успеха текуће године. Резервисања се не
признају за будуће пословне губитке.
Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе се
обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива
ресурса који садрже економске користи веома мала.
Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална
средства се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив
економских користи вероватан.
3.6 Примања запослених
Друштво обезбеђује отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде. Право на
ове накнаде је обично условљено остајањем запосленог лица у служби до старосне границе
одређене за пензионисање и до остварења минималног радног стажа. Очекивани трошкови за
поменуте накнаде се акумулирају током периода трајања запослења.
Правно лице врши резервисање у свим оним случајевима када вредност тих резервисања није
безначајна. Сматра се да је вредност резервисања значајна уколико њихова кумулативно
процењена вредности износи најмање 3% укупних прихода друштва за обрачунски период
(пословну годину) која претходи обрачунском периоду за који се уводе резервисања.
Када је ефекат временске вредности новца материјалан, износ резервисања треба да буде
садашња вредност очекиваног износа за измирење обавеза. Дисконтна стопа (или стопе)
треба да буде стопа (или стопе) пре опорезивања која одражава тренутне тржишне оцене
временске вредности новца. У недостатку поузданијих показатеља примењује се референтна
стопа НБС као дисконтна стопа, која је актуелна у моменту увођења резервисања. Сматра се
да је ефекат временске вредности новца материјалан уколико се резервисање врши за период
који је дужи од 5 година.
Резервисања треба да се користе само за издатке за које су резервисања почетно призната.
Резервисања се морају преиспитати на дан сваког биланса стања и то тако да одражавају
најбољу садашњу процену. Након преиспитивања евентуално се врши корекција износа
резервисања према новој процени. Свако кориговање претходно признатих износа се
признаје на терет расхода, односно у корист прихода, осим уколико резервисање није
првобитно признато као део набавне вредности средства. Ако се утврди да резервисање више
не задовољава услове за признавање, оно се укида у корист прихода
3.7 Признавање прихода
Процењивање позиција биланса успеха односно позиција прихода и расхода (пословних,
финансијских и осталих) врши се на начин прописан у Одељку 5 – Извештај о укупном
резултату и Билансу успеха и Одељку 23 – Приходи.
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Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је
вероватно да ће у будућности Друштво имати прилив економских користи. Приход се
признаје у висини фер вредности примљеног износа или потраживања по основу продаје
роба и услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а,
повраћаја робе, рабата и попуста.
Приход од камата
Приход од камата потиче од камата на депонована средства код банака. Приходи од камата
се признају у периоду у коме је Друштво стекло право да прими камату.
Приход од закупнина
Приход од закупнина потиче од давања инвестиционих некретнина у оперативни закуп и
обрачунава се на пропорционалној основи током периода трајања закупа.
3.8 Порез на добит
Трошкови пореза на добит периода обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје у
билансу успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у
капиталу. У том случају порез се такође признаје у капиталу.
Текући порез
Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит
правних лица и релевантним подзаконским актима. Порез на добитак обрачунава се
применом стопе од 15% на пореску основицу исказану у пореском билансу.
Губици из текућег периода могу се пренети на рачун добити утврђене у годишњем пореском
билансу из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.
Одложени порез
Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за
привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових
књиговодствених износа у финансијским извештајима.
Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и закону) које су на снази до
датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у периоду у коме ће се
одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе измирити.
Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена
пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и неискоришћене износе
преносивих пореских кредита и пореских губитака, до мере до које је извесно да је ниво
очекиване будуће опорезиве добити довољан да се све одбитне привремене разлике, пренети
неискоришћени порески кредити и неискоришћени порески губици могу искористити.
Одложена пореска средства која нису призната процењују се на сваки извештајни датум и
признају до мере у којој је постало вероватно да ће будућа опорезива добит дозволити
повраћај одложеног пореског средства.

9

Привредно друштво ЈП Ада Циганлија
Напомене уз финансијске извештаје за 2016.годину

4. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА
Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају се на
историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за које
се верује да ће у датим околностима бити разумна.
Друштво прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће
рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима.
4.1 Процене и претпоставке
Корисни век употребе нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме
Нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема се амортизују током њиховог
корисног века употребе. Корисни век употребе се заснива на процени дужине периода у коме
ће средство генерисати приходе. Процену периодично врши Руководство Друштва и врши
одговарајуће измене, уколико се за тим јави потреба. Промене у проценама могу да доведу
до значајних промена у садашњој вредности и износима који су евидентирани у билансу
успеха у одређеним периодима.
Обезвређење нефинансијске имовине
На дан извештавања, руководство Друштва анализира вредности по којима су приказана
нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема Друштва. Уколико постоји
индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује како
би се утврдио износ обезвређења.
Разматрање обезвређења захтева од руководства субјективно просуђивање у погледу токова
готовине, стопа раста и дисконтних стопа за јединице које генеришу токове готовине, а које
су предмет разматрања.
Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања
Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених губитака
који настају јер корисници услуга и остали дужници нису у могућности да изврше тражена
плаћања. У процени одговарајућег износа губитка од обезвређивања за сумњива
потраживања, Друштво се ослања на старост потраживања, раније искуство са отписом,
бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене везане за будуће
понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини.
Друштво је укључено у већи број судских спорова који проистичу из његовог свакодневног
пословања и односе се на комерцијална питања, као и питања која се тичу радних односа, а
која се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Друштво редовно процењује
вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена
губитака. Потребно резервисање се може променити у будућности због нових догађаја или
добијања нових информација.
Одложена пореска средства
Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске кредите и пореске
губитке до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака
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довољан да се неискоришћени порески кредити и порески губици могу искористити.
Значајна процена од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ
одложених пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине
будућих опорезивих добитака и стратегије планирања пореске политике.
5. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
Према Одељку 18 МСФИ за МСП нематеријална имовина осим гудвила,
нематеријална улагања се признају само када је вероватно да ће од тог улагања притицати
економске користи и када се набавна вредност улагања може поуздано мерити, а обухватају:
улагања у развој, концесије, патенте, лиценце, нематеријалне трошкове истраживања и
процењивања природних ресурса улагања у осталу нематеријалну имовину и куповином
стечени гоодwилл. Амортизација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног
метода и то применом стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на
основицу коју чини набавна вредност умањена за резидуалну вредност.
Стање на дан Стање на дан
31.12.2016
31.12.2015

Р.б.
1

2

1.

Улагања у софтвер

2.
3.

3

4
441

263

Остала нематеријална улагања

2.940

2.679

Аванси за нематеријална улагања

1.667

Укупно нематеријална улагања

5.048

2.942

6. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПО НАБАВНОЈ ВРЕДНОСТИ
Некретнине, постројења и опрема (дугорочна материјална имовина, у даљем тексту:
НПО), која испуњава услове за признавање као основно средство, почетно се мери по
набавној вредности, односно цени коштања, а након почетног признавања се мери по
набавној вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за
евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења, на начин прописан у Одељку 17Некретнине, постројења и опрема.
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(у хиљадама динара)

Р.б.

Категорије основних средстава

1

2

Стање на дан Стање на дан
31.12.2016
31.12.2015
3

4

1.

Земљиште

2.

Грађевински објекти

92.290

197.119

3.

Постројења и опрема

206.234

224.374

4.

Инвестиционе некретнине

103.091

5.

Остале некретнине, постројења и опрема

6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у
припреми

7.

8.

Улагања на туђим некретнинама, постројењима и
опреми

737

710

1.127

1.908

2.707

Аванси за некретнине, постројења, опрему и биолошка
средства

Напомена : Привредно друштво не поседује одговарајуће доказе о власништву над
непокретностима.
ПРИМЕЊЕНЕ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Привредно друштво је приликом обрачуна амортизације применило утврђене стопе
амортизације из Правилника о рачуноводственим политикама.

Стопе амортизације се дају за најважније групе основних средстава према следећем:
Стопа амортизације
%
– Грађевински објекти

1.5-15

– Постројења и опрема

5-20

– Намештај

10-20
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– Компјутери

20-33

СТРУКТУРА САДАШЊЕ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

(у хиљадама динара)
Редни

Категорије основних средстава

број

Учешће у
%

Износ

1.

Земљиште

2.

Грађевински објекти

92.290

22,83

3.

Постројења и опрема

206.234

51,02

4.

Инвестиционе некретнине

103.091

25,50

5.

Остале некретнине, постројења и опрема

737

0,18

6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
у припреми

7.

Улагања на туђим некретнинама, постројењима и
опреми

1.908

0,47

404.260

100

8.

Аванси за некретнине, постројења, опрему и биолошка
средства
УКУПНО ОСНОВНА СРЕДСТВА

Привредно друштво се у рачуноводственим политикама определило за модел набавне
вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују
по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и
губитка због обезвређивања. Од дана примене, МСФИ за МСП ревалоризација основних
средстава није вршена.
Основна средства (грађевински објекти и опрема) пописани су на крају године.
Промене на некретнинама, постројењима и опреми у току године су биле набавка нове
опреме, обрачун амортизације, расходовање основних средстава и усклађивање аналитичких
евиденцијa са главном књигом.
Друштво инвестиционе некретнина које вреднује по набавној вредности, због
специфичности објеката у закупу, бетонских прикључака за изнајмљивање Предузеће не
врши процену фер вредности истих, јер сматра да су трошкови процене скупљи од користи
које та процена може донети.
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ДИНАМИКА ПРОМЕНА НА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА
(у хиљадама динара)
Грађевински
објекти и
инвестиционе
некретнине

Улагања
Постројења Остале
ОС у
Аванси
на туђим
и опрема
НПО припреми
за ОС
ОС

Ред.
бр.

Опис динамике

I

НАБАВНА ВРЕДНОСТ

1
2
3

Почетно стање
Остало
Нове набавке

4

Процена

0

5

Процена капитала

0

6

Вишкови
Инвестиционе
некретнине
Пренос са основних
средстава у
припреми

0

7
8
9

рекласификација

10

Смањење
Продаја основних
средстава

11
12

Мањкови

13

Расход
Стање на крају
године (31.12.2016.)

14
II
1
2
3

Почетно стање
Остало
Отуђење основних
средстава
Амортизација

5
6
7

Смањење
Мањкови
Расход
Искњижење
исправке

9

III

346.052
-23
23.448

520.194
7.479
7.263

710

1.127

4.777

Укупно

872.860
7.456
30.711

0
500

500
27

27
-500

-500
0
0

-2.003

-12.233

367.974

522.703

148.932
9.448

295.820
3.079

-627
737

0

-14.863
4.777

0

896.191

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ

4

8

Земљиште

2.070
322

446.822
12.849
0

16.216

-2.003

29.803

477

46.496
0
0
-14.236

-12.233

0

Стање на крају
године (31.12.2016.)

172.593

316.469

0

0

2.869

0

491.931

САДАШ ЊА
ВРЕДНОСТ
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

195.381

206.234

737

0

1.908

0

404.260
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7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Дугорочни финансијски пласмани се састоје од следећих позиција:
(у хиљадама динара)

Р.б.

Опис

1.

Учешће у капиталу зависних правних лица

2.

Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким
подухватима

3.

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од
вредности расположиве за продају

4.

Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним
правним лицима у земљи

5.

Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним
правним лицима у иностранству

6.

Дугорочни пласмани у земљи и иностранству

7.

Хартије од вредности које се држе до доспећа

8.

Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели

9.

Остали дугорочни финансијски пласмани

10.

Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана посебно по
напред наведеним врстама дугорочних финансијских пласмана

Износ

УКУПНО ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ
На редном броју 0441 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су одложене пореске
обавезе у износу од 2.359 хиљада динара.
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9. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗАЛИХА
Залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара који се отписује приликом
стављања у употребу, аутогума и горива се процењују по набавној вредности, која обухвата
фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха
материјала и резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној
набавној цени.
(у хиљадама динара)

2016.
Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

2015.

13.835

17.354

451

465

14.286

17.819

Недовршена производња и недовршене услуге
Готови производи
Роба
Стална средства намењена продаји
Плаћени аванси за залихе и услуге
УКУПНО ЗАЛИХЕ

Стање пописаних залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара и готових
производа је усклађено са књиговодственим стањем. Извештај о попису је усвојен на
седници НО. 3/99.2-НО од 31.01.2017. године.
По попису залиха било је мањкова, вишкова и расхода алата и инвентара у употреби,
некретнина постројења и опреме.
Укупна вредност вишка у износу од 456 хиљада динара односи се на вишак материјала у
магацину аутогума у износу од 210 хиљада динара, магацину канцеларијског материјала у
износу од 1 хиљаде динара, магацину резервних делова у износу од 9 хиљада динара,
магацину горива и мазива у износу од 208 хиљада динара и магацину помоћног материјала у
износу од 28 хиљада динара.

Укупна вредност мањка у износу од 1.195 хиљада динара односи се на мањак
материјала у магацину канцеларијског материјала у износу од 3 хиљаде динара, магацину
горива у износу од 7 хиљада динара, магацину резервних делова у износу од 504 хиљада
динара и магацину помоћног материјала у износу од 32 хиљаде динара и магацину аутогума
у износу од 13 хиљада динара, магацину материјала за израду у износу од 636 хиљада
динара.
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Укупна вредност извршеног расхода
ситног алата и инвентара износи
динара, искњижен је на терет исправке вредности ситног инвентара.

4.067. хиљада

Укупна вредност извршеног расхода некретнина, постројења и опреме износи 14.236 хиљада
динара, искњижен је на терет исправке вредности некретнина, постројења и опреме.

9.1 ДАТИ АВАНСИ
У оквиру рачуна 150 исказан је износ од 451 хиљада динара.
Преглед датих аванса дат је у табели која следи.
ПРЕГЛЕД ДАТИХ АВАНСА
Р.б.

Назив правног лица

1.

ЈП Службени гласник

2.

Бивент д.о.о.

3.

Место

Износ аванса

Година
уплате

31

2016

384

2016

ЈП ПТТ Србије

7

2016

4.

Delhaize Србија д.о.о.

1

2016

5.

W.E.G. Tehnolоgy д.о.о.

28

2011

УКУПНО АВАНСИ ПО БИЛАНСУ

451

СТАРОСНА СТРУКТУРА ДАТИХ АВАНСА
(у хиљадама динара)
Р.б.
1.

Назив старосне групе

Износ

% учешћа

Дати аванси у текућој години
423

2.

93,79

Дати аванси стари од 1 до 2 године
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Р.б.

Назив старосне групе

Износ

% учешћа

3.

Дати аванси стари од 2 до 3 године

4.

Дати аванси старији од 3 године

28

6,21

УКУПНО АВАНСИ ПО БИЛАНСУ

451

100

10. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА

Краткорочним потраживањима се сматрају потраживања по основу продаје, остала
потраживања из пословања и остала краткорочна потраживања која доспевају до годину
дана.
Структуру краткорочних потраживања дајемо у наставку:
(у хиљадама динара)
Потраживања по основу продаје
85.296
Потраживања из специфичних послова
Друга потраживања
Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс
успеха
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
ПДВ
Активна временска разграничења
Укупно краткорочна потраживања

1.751

30.000.
16.399
672
134.118

10.1 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
Вредност потраживања по основу продаје износи 85.296. хиљада динара. Бруто износ
потраживања износи 112.278 хиљада динара, а исправка потраживања износи 26.982 хиљада
динара.
У складу са чланом 18. став 2. Закона о рачуноводству, привредно друштво је доставило
дужницима списак неплаћених рачуна (Образац ИОС). Усаглашавање стања је вршено са
свим купцима, осим са купцима који нису имали промет у текућој години и са купцима који
су брисани из Регистра Агенције за привредне регистре.
Извршена је исправка вредности потаживања на дан 31.12.2016. године у износу од 13.134
хиљада динара.
Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру "Осталих
расхода/осталих прихода" у билансу успеха. Износи књижени у корист исправке вредности
искњижавају се када се не очекује да ће бити наплаћени.
На аналитичком конту тужени купци евидентиран је износ од 8.421. хиљаде динара за купце
према којима је покренут поступак наплате судским путем.
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10.2 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
Друга потраживања у износу од 1.751 хиљаду динара односе се на:
Опис конта
Р.б.
1.
2.
3.
4.

Стање 31.12.2016.

Потраживања за камату и дивиденде
Потраживања од запослених
Потраживања од државних органа и организација
Потраживања за више плаћен порез на добитак
Потраживања по основу преплаћених осталих обавеза за
јавне приходе
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају
Потраживања по основу накнада штета
Остала краткорочна потраживања
Исправка вредности других потраживања
УКУПНО

5.
6.
7.
6.
7.

1.418
37

2
294

1.751

10.3 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
На редном броју 0062 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су краткорочни
финансијски пласмани у износу од 30.000. хиљада динара и састоје се од следећих позиција:
Структура краткорочних финансијских пласмана обухвата:

Р.б.

Опис

1.

Остали краткорочни финансијски пласмани

2.

Исправка вредности краткорочних финансијских пласмана
УКУПНО:

(у хиљадама динара)
Стање 31.12.2016.
30.000.

30.000.

Остали краткорочни пласмани укључују депонована средства код домаћих пословних
банака. Средства су депонована на период од месец дана уз каматну стопу која се креће у
распону од 2,80 до 2,88 % на годишњем нивоу.
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10.4 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
На редном броју 0068 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани готовински еквиваленти
и готовина у износу од 16.399 хиљада динара и састоје се од следећих позиција:
(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Хартије од вредности – готовински еквиваленти
Текући (пословни) рачуни

16.214

1.966

Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна

168

Девизни рачун
Девизни акредитиви
Девизна благајна
Остала новчана средства

17

7

16.399

1.973

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност
умањена
УКУПНО ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

10.5 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
На редном броју 0069 (ознака за АОП) у Билансу стања је исказан износ 0 хиљада динара.

(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим
плаћених аванса)
Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи (осим
плаћених аванса)
Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи
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Порез на додату вредност у датим авансима по посебној стопи
Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по општој стопи
Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по посебној стопи
Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица
Стање на дан 31.12.2016. године

0,00

11. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
На редном броју 0070 (ознака за АОП) у Билансу стања исказана су активна
временска разграничења у износу од 672 хиљада динара. Структуру активних временских
разграничења дајемо у наставку.
(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Унапред плаћени трошкови
672

218

Потраживања за нефактурисани приход

89

Разграничени трошкови по основу обавеза
Остала активна временска разграничења
УКУПНО АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА:

.

6.277

672

6.584

12. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 0072 (ознака за АОП) у
износу од 11.343. хиљада динара.
13. КАПИТАЛ И ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ
Процењивање позиција капитала и промена на капиталу врши се на начин прописан у
Одељку 6 – Извештај о променама на капиталу и извештај о резултату и нераспоређеној
добити.
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13.1 ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
Капитал Предузећа је 505.157 хиљада динара, а састоји се од:
(у хиљадама динара)

НАЗИВ

2016.

2015.

38.728

23.757

Остали основни капитал

1.281

1.281

Резерве

1.850

16.759

Емисиона премија

100.869

100.869

Нераспоређени добитак

362.429

357.670

Основни капитал

Губитак
УКУПНО

505.157

506.955.

Регистровани износ основног капитала предузећа код Агенције за привредне регистре износи
23.757 хиљада динара. Вредост регистрованог основног капитала у АПР-у је мања за 14.971
хиљаду динара, јер Предузеће није извршило усаглашавање вредности основног капитала по
окончању поступка припајања ПД „Језеро“ д.о.о. Београд Јавном предузећу „Ада Циганлија“
у месецу мају 2015. године.

14. ОБАВЕЗЕ

Обавезама се сматрају дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима и
правним лицима са узајамним учешћем, дугорочни кредити, обавезе по дугорочним
хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе).
Поред тога, обавезама се сматрају и краткорочне финансијске обавезе (обавезе према
повезаним правним лицима и лицима са узајамним учешћем, краткорочни кредити и остале
краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале
обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе.
Краткорочним обавезама се сматрају обавезе које доспевају у року од годину дана од дана
чинидбе односно од дана годишњег биланса.
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(у хиљадама динара)


Дугорочне обавезе.........................................................................................................................-



Краткорочне обавезе ........................................................................................................... 44.195



УКУПНО............................................................................................................................. 44.195

15. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Процењивање резервисања врши се на начин Одељком 21 – Резервисања,
потенцијалне обавезе и потенцијална имовина.
Друштво има обавезу да запосленом исплати отпремнину приликом одласка у пензију у
складу са Законом о раду Друштво није извршило процену садашње вредности ове обавезе
и формирало одговарајуће резервисање по том основу, с обзиром на Инструкције
Секретаријата за привреду „Гада Београда“, а у циљу спровођења мера редуковања трошкова
пословања, Предузеће није извршило резервисање за отпремнине, јубиларне награде и друга
резервисања за запослене за 2016. Годину, а износ резервисања из предходних година је
укинут у корист прихода.

16. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне обавезе на редном броју 0442 (ознака за АОП) у Билансу стања су
исказане у износу од 44.195 хиљада динара и састоје се од следећих позиција:
(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Краткорочне финансијске обавезе:
Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица
Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица
Краткорочни кредити у земљи
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2016.

2015.

Краткорочни кредити у иностранству
Део дугорочних кредита који доспева до једне године
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне
године
Обавезе по краткорочним хартијама од вредности
Обавезе по основу сталних средстава
обустављеног пословања намењених продаји

и

средстава

Остале краткорочне финансијске обавезе
Примљени аванси, депозити и кауције

34.362

29.046

Примљени аванси, депозити и кауције

34.362

29.046

2.537

21.809

633

486

1.905

21.323

1.730

1.806

Обавезе из пословања
Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи
Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству
Добављачи – остала повезана правна лица у земљи
Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству
Добављачи у земљи
Добављачи у иностранству
Остале обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе:
Обавезе према увознику
Обавезе по основу извоза за туђ рачун
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје
Остале обавезе из специфичних послова
Укупно група 44:
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада
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2016.

2015.

које се рефундирају
Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог

219

229

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог

509

531

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на
терет послодавца

458

478

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају

99

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет
запосленог које се рефундирају

40

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет
послодавца које се рефундирају

26

Укупно група 45:

2.916

3.209

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
Обавезе за дивиденде
Обавезе за учешће у добитку
Обавезе према запосленима
Обавезе према директору,
управљања и надзора

односно

члановима

органа
65

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима

30

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подижу
у току године
Обавезе за краткорочна резервисања
Остале обавезе

540

617

Укупно група 46:

540

712

1.561

5.352

Обавезе по основу пореза на додату вредност:
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи (осим
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2016.

2015.

примљених аванса) од 20%
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи
(осим примљених аванса) од 10%
Обавезе за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи од
20%
Обавезе за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи
од 10%
Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој
стопи од 20%
Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној
стопи од 10%
Обавезе за ПДВ по основу продаје за готовину
Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог ПДВ и
претходног пореза

1.561

5.352

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

2.279

108

2.276

62

3

46

Обавезе за акцизе
Обавезе за порезе из резултата
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на
терет трошкова
Обавезе за доприносе који терете трошкове
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Пасивна временска разграничења

7.267

Унапред обрачунати трошкови
Унапред наплаћени приходи

993

Разграничени зависни трошкови набавке
Одложени приходи и примљене донације
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2016.

2015.

Разграничени приходи по основу потраживања
Остала пасивна временска разграничења

6.274.

УКУПНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

44.195

67.503

16.1 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ
Примљени аванси у билансу стања исказани су у износу од 15.597 хиљада динара.
СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРИМЉЕНИХ АВАНСА
(у хиљадама динара)

Р.б.

Назив старосне групе

Износ

% учешћа

1.

Примљени аванси у текућој години

6.030

38,66

2.

Примљени аванси стари од једне до две године

9.567

61,34

3.

Примљени аванси стари од две до три године

4.

Примљени аванси старији од три године
15.597

100

УКУПНО АВАНСИ ПО БИЛАНСУ

16.2 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ
(у хиљадама динара)

Р.б.

Назив добављача и место

Износ

1. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи
2. Добављачи у земљи
УКУПНО

Усаглаше- Неусаглано
шено

633

633

1.905

1.905

2.537

21.809.

Обавезе према добављачима су у потпуности усаглашене.
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СТАРОСНА СТРУКТУРА ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ
Старосна структура обавеза према добављачима у земљи дата је у табели која следи.
(у хиљадама динара)
Ред.
број

Позиција старосне структуре добављача

1.

Обавезе према добављачима које нису доспеле

2.

Неисплаћене обавезе до три месеца

3.

Неисплаћене обавезе од три месеца до годину дана

4.

Неисплаћене обавезе од једне године до две године

5.

Неисплаћене обавезе од две године до три године

6.

Неисплаћене обавезе старије од три године

Износ

УКУПНО

% учешћа

1.663

65,55

874

34,45

2.537

100

16.3 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
На редном броју 0459 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су остале краткорочне
обавезе у износу од 3.456 хиљада динара, а састоје се од обавеза по основу зарада, обавеза за
обуставе од нето зарада и других обавеза.
Укалкулисане обавезе за нето зараде запослених и остале накнаде односе се на зараду за
децембар месец 2016. године, а које су исплаћене у јануару 2017. године.

17. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА
Укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, чине финансијски приходи и остали
приходи.
Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.
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(у хиљадама динара)

из биланса успеха

Остварени
приходи у 2016.

Остварени
приходи у
2015.

2

3

4

Редни

Подбиланси прихода

број
1
1.

Пословни приходи

2.
3.

4.

5.

240.652

225.764

Финансијски приходи

3.112

2.389

Приходи од усклађивања вредности остале
имовине која се исказује по фер вредности кроз
биланс успеха

3.251

320

2.138

1.111

Остали приходи

Нето добитак пословања које се обуставља,
ефекти промене рачуноводствене политике и
исправка грешака из ранијих периода
Нето добитак пословања које се обуставља
УКУПНИ ПРИХОДИ

257.501

234.653

17.1 АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У
ПОДБИЛАНСИМА
Пословни приходи
Према Закону о рачуноводству, и подзаконским прописима, приходе чине приходи од
продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредноси
залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.
На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у
износу од 257.501 хиљаду динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:
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(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Приходи од продаје робе:

.

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на
домаћем тржишту
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на
домаћем тржишту
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на
иностраном тржишту
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

.

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
Приходи од продаје производа и услуга:

240.652

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

225.764

1.571

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним
лицима на домаћем тржишту
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним
лицима на иностраном тржишту
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

240.652

224.193

800

1.851

800

1851

16.049

17.848

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту
Приходи од премија , субвенција, дотација, донација и сл. :
Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса и повраћаја
пореских дажбина
Приходи по основу условљених донација
Други пословни приходи:
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2016.
Приходи од закупнина

2015.

15.559

17.211

490

637

257.501

245.463

Приходи од чланарина
Приходи од тантијема и лиценцних накнада
Остали пословни приходи
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

18. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА
У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали
расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у
наредној табели.
(у хиљадама динара)

Редн
и

из биланса успеха

Остварени
расходи у
2016.

Остварени
расходи у
2015.

2

3

4

Подбиланси расхода

број
1
1.

Пословни расходи

2.

Финансијски расходи

3.

Остали расходи

4.

5.

227.673

233.860

25

1.808

3.542

2.002

Расходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха

13.134

4.524

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи
промене рачуноводствене политике и исправке
грешака из ранијих периода

6.090

УКУПНИ РАСХОДИ

250.464

242.194
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18.1 АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА
Пословни расходи
На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни
расходи у износу од 227.673 хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:
(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Набавна вредност продате робе

.

Набавна вредност некретнина прибављених ради продаје
Набавна вредност осталих сталних средстава намењених
продаји
Укупно група 50:

.

Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене
потребе
Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за
сопствене потребе
Укупно група 62:
Повећање вредности залиха недовршене производње и
готових производа и недовршених услуга
Смањење вредности залиха недовршене производње и
готових производа и недовршених услуга
Трошкови материјала за израду

6.422

Трошкови осталог материјала (режијског)

4.145

4.811

Трошкови резервних делова

4.881

2.141

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

5.863

3081

Укупно група 51 без трошкова горива и енергије:

14.889

16.455

Трошкови горива и енергије

21.776

20.922

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

60.210

63.814
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2016.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на
терет послодавца

2015.

10.848

Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнаде по уговору о привременим или повременим
пословима

11498
1.127

163

163

21.367

22.057

Трошкови накнада физичким лицима по осталим уговорима

1.078

Трошкови накнада директору, односно члановима органа
управљања и надзора

1.234.

1.234

Остали лични расходи и накнаде

2.904

18.814

96.726

119.785

Трошкови транспортних услуга

2.084

1.142

Трошкови услуга одржавања

9.043

3.121

Трошкови закупнина

2.094

857

Укупно група 52:
Трошкови услуга на изради учинака

Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде

.

Трошкови истраживања
Трошкови развоја који се не капитализују
Трошкови осталих услуга

3.807

3.768

Укупно група 53:

17.028

8.888

Трошкови амортизације

47.004

42.313

Трошкови резервисања за гарантни рок
Резервисања за судске спорове

6.000

Резервисање за задржане кауције и депозите
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2016.

2015.

Резервисања за трошкове реструктурирања
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
Остала дугорочна резервисања
Укупно трошкови дугорочних резервисања:

6.000

Трошкови непроизводних услуга

9.622

9.293

Трошкови репрезентације

663

628

Трошкови премије осигурања

397

393

Трошкови платног промета

257

274

Трошкови чланарина

175

193

6.211

6.091

6.925

8660

24.250

25.532

227.673

233.860

Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
Укупно група 55:
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:

19. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих
повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних
ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.
(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица
Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и
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2016.

2015.

заједничких подухвата
Остали финансијски приходи
Финансијски приходи
финансијски приходи:

од

повезаних

лица

и

остали

Приходи од камата (од трећих лица)

3.112

2.389

Позитивне курсне разлике

.

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне
клаузуле (од трећих страна):
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

3.112

2.389

20. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних
курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.
(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним
правним лицима
Финансијски расходи из односа са осталим повезаним
правним лицима
Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и
заједничких подухвата
Остали финансијски расходи

20

1.014

Финансијски расходи из односа са повезаним правним
лицима и остали финансијски расходи:
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2016.

2015.

Расходи камата (према трећим лицима)

5

792

25

1.808

Негативне курсне разлике (према трећим лицима)
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим
лицима)
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне
клаузуле (од трећих страна):
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

21. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА
На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања
вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 3.251
хиљада динара, који се састоје од:
(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских
пласмана и хартија од вредности расположивих за продају
Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних
финансијских пласмана

3.251

320

УКУПНИ ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА:

3.251

320

22. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА
На редном броју 1051 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су расходи од
усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха
у износу од 13.134 хиљада динара, који се састоје од:
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(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Расходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских
пласмана и хартија од вредности расположивих за продају
Расходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних
финансијских пласмана

13.134

4.524

УКУПНИ РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА:

13.134

4.524

23. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у
износу од 2.138 хиљада динара. Структура осталих прихода дата је у табели која следи:
(у хиљадама динара)

2016.
Добици од продаје
постројења и опреме

нематеријалне

имовине,

2015.

некретнина,

Добици од продаје учешћа и хартија од вредности
Добици од продаје материјала
Вишкови

619

.

Наплаћена отписана потраживања
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који не
испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног
резултата
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања

993

Остали непоменути приходи

526

3.636.

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава
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Приходи од усклађивања вредноости нематеријалних улагања
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и
опреме
Приходи од усклађивања вредности залиха
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ:

2.138

3.636.

24. ОСТАЛИ РАСХОДИ
На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу
од 3.542 хиљада динара, који се састоје од:
(у хиљадама динара)

2016.

2015.

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних
улагања, некретнина, постројења и опреме
Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од
вредности
Губици по основу продаје материјала
Мањкови

1.549

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који
не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог
свеобухватног резултата
Расходи по основу директних отписа потраживања

412

268

1.581

1.734

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе
Остали непоменути расходи
Обезвређење биолошких средстава
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2016.

2015.

Обезвређење нематеријалне имовине
Обезвређење некретнина, постројења и опреме
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других
хартија од вредности расположивих за продају
Обезвређење залиха материјала и робе
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских
пласмана
Обезвређење остале имовине
УКУПНИ ОСТАЛИ РАСХОДИ:

3.542

2.002

25. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
(у хиљадама динара)

Р.б.

Подбиланси финансијског

Остварено Остварено

резултата

у 2016

у 2015.

2

3

4

1
1.

Добитак из редовног пословања

2.

Губитак из редовног пословања

3.

15.538

7.089

Порески расход периода

3.928

1.52

4.

Одложени порески расходи периода

5.734

4.195

5.

Одложени порески приходи периода
НЕТО ДОБИТАК

5.876

1.242

НЕТО ГУБИТАК
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На износ оствареног добитка пре опорезивања од 15.538 хиљада динара обрачунат је
порез на добит по пореском билансу на израчунату пореску основицу од 39.087 хиљада
динара по стопи од 15.% и износи 5.863 хиљада динара. Пореска обавеза је умањена за износ
пореског ослобађања по основу улагања у основна средства од 1.935 хиљада динара, тако да
је за 2016. годину добијена коначна обавеза за уплату пореза на добит у износу од 3.928
хиљада динара.

27. УПОРЕДНИ ПОДАЦИ
Упоредне податке чине финансијски извештаји Друштва за 2015. годину састављени у
складу са Рачуноводственим прописима Републике Србије који су били предмет ревизије.
Руководство Друштва је проценило да ефекти корекције грешака из ранијег периода нису
материјално значајни и за исте није извршено усклађивање упоредних података, већ су
евидентирани у текућем извештајном периоду.
При састављању финансијских извештаја коришћене су најбоље могуће процене и
претпоставке у одмеравању имовине и обавеза, прихода и расхода као и потенцијалних
обавеза. Процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим до датума
одобрења финансијских извештаја за њихово обелодањивање.

27.1 ПРИМЕНА ПРЕТПОСТАВКЕ СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће ЈП "Ада Циганлија"
наставити са пословањем у неограниченом временском периоду. Ова процена се заснива на
досадашњем пословању и позицији на тржишту, процени будућег кретања тражње за
производима и услугама.
У наредним годинама ЈП "Ада Циганлија" не очекује значајније промене у економском и
пословном окружењу.
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