
 

 

 

 

 

 
 
 

    

AKCIONARSKO DRUŠTVO 
GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA 

11420 SMEDEREVSKA PALANKA 
INDUSTRIJSKA 70, 
Adresni kod 235130 
REPUBLIKA SRBIJA 

e-mail: office@gosafom.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G O D I Š N J I  I Z V E Š T A J  

ZA 
                        2014. GODINU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Na osnovu čl. 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'' br. 31/2011) i na 
osnovu člana 3. Pravilnika o sadržini,formi i načinu objavljivanja godišnjih,polugodišnjih i 
kvartalnih izveštaja javnih društava  (’’Službeni glasnik RS'' br. 14/2012) '' Goša Fabrika 
Opreme i Mašina  a.d.,iz Smederevske Palanke ,MB 07264348 objavljuje se: 

 

I.GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 

1.Bilans stanja 

2.Bilans uspeha 

3.Izveštaj o tokovima gotovine 

4.Izveštaj o promenama na kapitalu 

5.Napomene uz finansijske izveštaje 

II.IZVEŠTAJ REVIZORA 

III.GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

IV.NAPOMENA 

V.IZJAVA RUKOVODSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/1/2014 до 12/31/2014

не

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Факс:

М.П.

5. Одлука надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја,

6. Одлука о расподели добити или покрићу губитака.

1. Финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, 

извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје),

2. Извештај ревизора у целини,

3. Извештај о пословању,

(потпис особе овлашћене за заступање)

(особа овлашћена за заступање)

Особа за контакт: Слободан Миленковић

Телефон: +381 26 313 940

Адреса е-поште: s.milenkovic@gosafom.com

4. Изјава лица одговорних за састављање извештаја,

Документација за објаву ( у ПДФ формату, као један документ):

Презиме и име: Срдан Димитријевић

Поштански број и место: 11420

Консолидовани/Појединачни:

Адреса е-поште: sfo@gosafom.com

Интернет адреса: www.gosafom.com

Период извештавања:                                    од

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Матични број (МБ): 07264348

Пословно име: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГОША ФАБРИКА ОПРЕМЕ И МАШИНА

Усвојен (да/не):

Индустријска 70

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

Смедеревска Паланка

Улица и број:

Друштва субјекта консолидације:* Седиште: МБ:

Појединачни



на дан

Текућа година
Крајње стање 
______.20___.

Почетно стање 
01.01.20___.

2 3 4 5

0001

0002 1,646,662 1,577,842

0003 44,381 47,922

0004

0005 44,381 47,922

0006

0007

0008

0009

0010 1,567,634 1,497,793

0011 13,823 13,823

0012 350,071 365,017

0013 523,486 481,559

0014

0015

0016

0017

0018 680,254 637,394

0019

0020

0021

0022

0023

0024 34,647 32,127

0025

0026

0027 15,403 15,403

0028

0029

0030

0031

0032

0033 19,244 16,724

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043 1,760,067 1,337,083

0044 1,198,452 692,702

0045 209,619 182,087

0046 835,567 454,783

0047

0048

0049

0050 153,266 55,832

5. Стална средства намењена продаји

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

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

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

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

7. Остала дугорочна потраживања

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

6. Дугорочни пласмани у земљи

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

2. Потраживања од осталих повезаних лица

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

5. Потраживања по основу јемства

6. Спорна и сумњива потраживања

3.Готови производи

4. Роба

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)

I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

2. Недовршена производња и недовршене услуге

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

7. Дугорочни пласмани у иностранству

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

2. Грађевински објекти

3. Постројења и опрема

4. Инвестиционе некретнине

5. Остале некретнине, постројења и опрема

5. Нематеријална имовина у припреми

6. Аванси за нематеријалну имовину

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

1. Земљиште

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

1. Учешће у капиталу зависних правних лица

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

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

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

1. Шуме и вишегодишњи засади

2. Основно стадо

3. Биолошка средства у припреми

4. Аванси за биолошка средства

4. Остала нематеријална имовина

3. Гудвил

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 

АКТИВА 

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

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

1. Улагања у развој

Позиција

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

Претходна година
АОП

1

БИЛАНС СТАЊА

у хиљадама динара
Износ

31.12.2014



Текућа година
Крајње стање 
______.20___.

Почетно стање 
01.01.20___.

2 3 4 5

Позиција
Претходна година

АОП

1

Износ

0051 235,231 131,935

0052

0053

0054

0055

0056 4,192 29,121

0057 231,039 102,814

0058

0059 109,758 121,867

0060 14,002 8,729

0061

0062 11 11

0063

0064

0065 11 11

0066

0067

0068 280,156 369,447

0069 46,217 12,392

0070

0071 3,406,729 2,914,925

0072

0401 1,507,237 1,503,715

0402 1,442,370 1,442,370

0403 1,409,846 1,409,846

0404

0405

0406

0407

0408

0409 18,372 18,372

0410 14,152 14,152

0411

0412

0413

0414

0415

0416

0417 64,867 61,345

0418 61,345 52,626

0419 3,522 8,719

0420

0421

0422

0423

0424 374,319 401,964

0425

0426

0427

0428

0429

0430

0431

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)

1. Нераспоређени добитак ранијих година

2. Нераспоређени добитак текуће године

6. Задружни удели

7. Емисиона премија

8. Остали основни капитал

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)

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

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

1. Резервисања за трошкове у гарантном року 

5. Резервисања за трошкове судских спорова

6. Остала дугорочна резервисања

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

IV. РЕЗЕРВЕ

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА,
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

X. ГУБИТАК (0422+0423)

1. Губитак ранијих година

2. Губитак текуће године

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

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

Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА

ПАСИВА

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

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

3. Улози

4. Државни капитал

5. Друштвени капитал

2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

6. Купци у иностранству

1. Акцијски капитал

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

7. Остала потраживања по основу продаје

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

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

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

5. Купци у земљи

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

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

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица



Текућа година
Крајње стање 
______.20___.

Почетно стање 
01.01.20___.

2 3 4 5

Позиција
Претходна година

АОП

1

Износ

0432 374,319 401,964

0433

0434

0435

0436

0437 374,319 401,964

0438

0439

0440

0441 16,851 11,037

0442 1,632,082 998,211

0443 928,490 649,264

0444

0445

0446 563,665 459,715

0447

0448

0449 364,825 189,549

0450 338,654 50,940

0451 322,920 252,534

0452

0453

0454

0455

0456 260,162 159,058

0457 62,758 93,476

0458

0459 41,861 45,353

0460

0461 157 120

0462

0463

0464 3,530,489 2,914,927

0465

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

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

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

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

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

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

5. Добављачи у земљи

6. Добављачи у иностранству

8. Остале дугорочне обавезе

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

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

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

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

7. Остале обавезе из пословања

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

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

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

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

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА



од до

Текућа година Претходна година
2 3 4

1001 2,343,467 2,491,939

1002 2,343,467 2,491,939

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009 2,343,467 2,491,939

1010

1011

1012

1013

1014 1,020,314 388,468

1015 1,323,153 2,103,471

1016

1017

1018 2,280,267 2,430,648

1019 108 2,873

1020 104,015 177,779

1021 380,783

1022 516,163

1023 1,122,263 688,325

1024 104,580 64,467

1025 592,220 629,561

1026 853,806 595,147

1027 58,532 84,455

1028

1029 33,556 27,436

1030 63,200 61,291

1031

1032 68,897 59,985

1033

1034

1035

1036

1037

1038 7,812 8,457

1039 61,085 51,528

1040 147,187

1041

1042

1043

1044

1045

1046 59,044 48,285

1047 88,143 91,307

1048

1049 78,290 79,607

1050

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

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0

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

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

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

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

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)

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

4. Остали финансијски приходи

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

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

4. Остали финансијски расходи

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

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

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

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

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)

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

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

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

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

I . НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

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

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

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

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

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

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

1

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

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

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)

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

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

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

у хиљадама динара
31.12.2014

Позиција АОП
Износ

1.1.2014



Текућа година Претходна година
2 3 41

Позиција АОП
Износ

1051

1052 24,673 75,219

1053 247 46,416

1054 9,336 10,487

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061 5,814 1,768

1062

1063

1064 3,522 8,719

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

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

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

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

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

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

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

1. Основна зарада по акцији

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)



од до

Текућа година Претходна година

2 3 4

2001 3,522 8,719

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 3,522 8,719

2025

2026

2027

2028

б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

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

а) добици

а) добици

б) губици

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

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 > 0

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

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

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

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

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

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

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

б) губици

б) губици

Позиција

1

1. Приписан већинским власницима капитала

2. Приписан власницима који немају контролу

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

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

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

а) добици

б) губици

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
31.12.2014

у хиљадама динара

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

1.1.2014

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

АОП
Износ

а) повећање ревалоризационих резерви

б) смањење ревалоризационих резерви

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

б) губици

б) губици

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

а) добици

б) губици

а) добици

а) добици



од до

Текућа година Претходна година

2 3 4

3001 2,974,810 3,439,764

3002 2,966,998 3,432,032

3003 7,812 7,030

3004 702

3005 3,156,992 2,990,236

3006 2,499,295 2,351,816

3007 595,026 591,710

3008 58,122 46,710

3009

3010 4,549

3011 449,528

3012 182,182

3013 310 422

3014

3015

3016 310 422

3017

3018

3019 77,321 65,392

3020

3021 77,321 65,392

3022

3023

3024 77,321 64,970

3025 902,058 705,849

3026

3027 300,000

3028 602,058 705,849

3029

3030

3031 759,976 873,448

3032

3033 180,069 348,966

3034 579,907 524,482

3035

3036

3037

3038 142,082

3039 167,599

3040 3,877,178 4,146,035

3041 3,994,289 3,929,076

3042 216,959

3043 117,111

3044 369,447 184,578

3045 60,935 50,811

3046 33,115 82,901

3047 280,156 369,447

Позиција

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Исплате добављачима и дати аванси

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

4. Порез на добитак

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

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

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
31.12.2014

у хиљадама динара

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси

АОП
Износ

1.1.2014

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

2. Дугорочни кредити (одливи)

5. Финансијски лизинг

6. Исплаћене дивиденде

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

4. Примљене камате из активности инвестирања

5. Примљене дивиденде

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

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

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

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

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

1. Откуп сопствених акција и удела

1. Увећање основног капитала

5. Остале краткорочне обавезе

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

3. Краткорочни кредити (одливи)

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

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

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

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)

1

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

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

4. Остале обавезе (одливи)

2. Примљене камате из пословних активности

3. Остали приливи из редовног пословања

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

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

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3. Плаћене камате

4. Остале дугорочне обавезе

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4001 4019 4037 4055 4073 4091 4109 4127 4145 4163 4181 4199 4217

4002 1,442,347 4020 4038 4056 4074 4092 52,626 4110 4128 4146 4164 4182 4200 4218

4003 4021 4039 4057 4075 4093 4111 4129 4147 4165 4183 4201 4219

4004 4022 4040 4058 4076 4094 4112 4130 4148 4166 4184 4202 4220

4005 4023 4041 4059 4077 4095 4113 4131 4149 4167 4185 4203 4221

4006 1,442,347 4024 4042 4060 4078 4096 52,626 4114 4132 4150 4168 4186 4204 4222

4007 4025 4043 4061 4079 4097 4115 4133 4151 4169 4187 4205 4223

4008 23 4026 4044 4062 4080 4098 8,719 4116 4134 4152 4170 4188 4206 4224

4009 4027 4045 4063 4081 4099 4117 4135 4153 4171 4189 4207 4225

4010 1,442,370 4028 4046 4064 4082 4100 61,345 4118 4136 4154 4172 4190 4208 4226

4011 4029 4047 4065 4083 4101 4119 4137 4155 4173 4191 4209 4227

4012 4030 4048 4066 4084 4102 4120 4138 4156 4174 4192 4210 4228

4013 4031 4049 4067 4085 4103 4121 4139 4157 4175 4193 4211 4229

4014 1,442,370 4032 4050 4068 4086 4104 61,345 4122 4140 4158 4176 4194 4212 4230

4015 4033 4051 4069 4087 4105 4123 4141 4159 4177 4195 4213 4231

4016 4034 4052 4070 4088 4106 3,522 4124 4142 4160 4178 4196 4214 4232

4017 4035 4053 4071 4089 4107 4125 4143 4161 4179 4197 4215 4233

4018 1,442,370 4036 4054 4072 4090 4108 64,867 4126 4144 4162 4180 4198 4216 4234
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а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0

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

Промене у текућој _______ години

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у хиљадама динара

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

1/1/2014

Почетно стање на дан 01.01. _______

ОПИС

Компоненте капитала 

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

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

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

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

б) исправке на потражној страни рачуна

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _______

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

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

АОП АОП

Стање на крају текуће године 31.12. _______

б) потражни салдо рачуна

а) дуговни салдо рачуна

1

а) исправке на дуговној страни рачуна

Кориговано почетно стање на дан 01.01. _______

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

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

12/31/2014

б) исправке на потражној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

Стање на крају претходне године 31.12. _______

Промене у претходној _______ години

а) промет на дуговној страни рачуна
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 OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU  
 
 Goša – ''Fabrika opreme i mašina'' d.o.o. iz Smederevske Palanke osnovana je 16.07.1990. 
 godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Preduzeće je privatizovano 
 04.01.2006. godine i od tada posluje pod poslovnim imenom Akcionarsko društvo Goša 
Fabrika opreme i mašina Smederevska Palanka (dalje u tekstu Društvo), što je upisano u 
Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre rešenjem broj BD.106682/06 od 
04.01.2006. godine.  Registrovana šifra delatnosti Društva je 2822 – Proizvodnja opreme za 
podizanje i prenošenje, poreskim identifikacioni broj (PIB) je 101401234 matični broj (MB) je 
07264348. 
   
 Pored navede registrovane, pretežne delatnosti poslovne aktivnosti Društva su i: 
 
 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcije; 
 Proizvodnja ležajeva reduktora; 
 Proizvodnja  mašina za metalurgiju; 
 Proizvodnja mašina za građevinsko projektovanje   
 Izgradnja građevinskih i drugih objekata; 
 Inženjering poslovi. 

 
 
 OSNOV ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UPOREDNI  PODACI 
 
Društvo je sastavilo svoje pojedinačne finansijske izveštaje za 2014. godinu (dalje u tekstu 
finansijski izveštaji) u skladu sa:  
 

a) računovodstvenim propisima i standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji i  
b) konceptom/načelom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Preduzeće 

nastaviti poslovanje u doglednoj budućnosti.  
 

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara, osim ako drugačije nije naglašeno.             
Dinar (RSD) je zvanično sredstvo plaćanja i izveštajna valuta u Republici Srbiji. Društvo je 
na dan 31. decembra 2014. godine, saglasno kriterijumima iz člana 6. novog Zakona o 
računovodstvu u primeni na finansijske izveštaje za 2014. godinu, razvrstano u srednja 
pravna lica (2013. – isto).  
 
Uporedni podaci, prikazani u finansijskim izveštajima za 2014. godinu predstavljaju stavke 
iskazane u finansijskim izveštajima za 2013. godinu, koje su reklasifikovane saglasno 
propisima u primeni. Finansijski izveštaji za 2013. godinu bili su predmet obavljene revizije. 
O finansijskim izveštajima za 2013. godinu ovlašćeni revizor je izrazio pozitivno mišljenje 
(mišljenje bez kvalifikacija). 
 
a)    Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu je zasnovano na regulativi koja 
uređuje oblast računovodstva, pre svega na sledećim propisima:  
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 Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji (“Službeni glasnik RS” broj 62/2013); 
 Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, 

zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” 95/2014, dalje u tekstu Pravilnik o 
kontnom okviru) i 

 Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 
zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” broj 95/2014 i 144/2014, dalje u 
tekstu Pravilnik o finansijskim izveštajima); 

 Pravilnik načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa 
stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS” broj 118/2013 i 137/2014). 

 
Saglasno propisima u primeni, Društvo primenjuje Međunarodne standarde finansijskog 
izveštavanja i Međunarodne računovodstvene standarde sa tumačenjima (dalje u tekstu 
MSFI i MRS ili MSFI/MRS), čiji su prevodi regulisani Rešenjem ministra finansija Republike 
Srbije o utvrđivanju Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova 
MRS, odnosno MSFI (broj 401-00-896/2014-16 od 13. marta 2014. godine).  
 
Treba naglasiti da se uz paralelnu primenu MSFI/MRS sa njihovim tumačenjima, vrši i 
njihovo stalno inoviranje na način da se određeni, postojeći MRS inovira i/ili zamenjuje 
novom verzijom pod nazivom MSFI, što obavlja, odobrava i usvaja Odbor za Međunarodne 
računovodstvene standarde iz Londona (IASB), u saradnji sa Komitetom za tumačenje 
međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC).  
 
Takođe, računovodstveni okvir i računovodstvene politike, saglasno prethodno navedenom 
Pravilniku o kontnom okviru i Pravilniku o finansijskim izveštajima, mogu se razlikovati u 
određenim segmentima prezentacije od MSFI/MRS koje je usvojio Odbor za Međunarodne 
računovodstvene standarde. 
 
Rukovodstvo Društva procenilo je moguće uticaje postojećih razlika MSFI/MRS i njihovih 
tumačenja na finansijske izveštaje i smatra da promene ili nisu primenljive na poslovanje 
Društva ili ne proizvode materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje, odnosno da se 
odražavaju samo na način njihove prezentacije u finansijskim izveštajima (kao na primer 
prikazivanje stavki vanbilansne aktive i pasive u Bilansu stanja).  
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu u ovom slučaju nematerijalno značajne efekte koje 
odstupanja računovodstvenih propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na 
istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se mogu 
tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa domaćim propisima koji regulišu 
ovu oblast i svim bitnim MSFI/MRS u primeni. 
 
b) Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su uz pretpostavku koncepta/načela stalnosti 
poslovanja Društva, odnosno njegovog neograničenog trajanja poslovanja u doglednoj 
budućnosti, što pretpostavlja da:  
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 uticaji globalne ekonomske krize, koja od sredine 2008. godine utiče na već 
zatečena, izrazito nepovoljna kretanja u Republici Srbiji, 

 finansijski rizici i 
 oscilacije tražnje za većinom proizvoda, čijom se proizvodnjom i prometom Društvo 

bavi, 
  

neće imati uticaj na finansijski položaj Društva u materijalno značajnom obimu, niti će imati 
uticaja, u materijalno značajnom obimu, na njegove buduće rezultate poslovanja, koji su bili 
pozitivni. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni, osim saglasno načelu stalnosti poslovanja i saglasno 
načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti). Prema načelu nastanka 
poslovnog događaja, učinci poslovnih promena i drugih događaja priznaju se u momentu 
nastanka, a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati. Finansijski izveštaji, 
sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o tokovima gotovine), 
pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju 
isplatu i prijem gotovine, već i o obavezama, za isplatu gotovine u budućem periodu, i o 
resursima, koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.  

 
 
 1.       ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE  
 
 Računovodstvene politike su posebna načela, osnovi, konvencije, pravila i praksa koje je 
Društvo usvojilo za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa 
 Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog 
izveštavanja. Usvojene računovodstvene politike odnose se na priznavanje, ukidanje 
priznavanja,  merenje i procenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i rashoda Društva. 
 
 1.1. 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 imovina, imaju korisni 
vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke ulaganja je 
veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem 
objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 
  
Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava prethodno navedene uslove, priznaje se na 
 teret rashoda perioda u kome je nastalo. 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 imovina, odnosno po nabavnoj vrednosti ili 
 ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane amortizacije i 
 obezvređenja.  
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 Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se primenom 
 proporcionalnog metoda u zavisnosti od roka njegovog korisnog veka upotrebe. 
 
 1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
 Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podležu amortizaciji materijalna sredstva 
 koja ispunjavaju uslove za priznavanje propisane MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i 
oprema, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme 
 nabavke sredstva je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema 
 poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 
 
 Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje 
 kao stalno sredstvo, vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 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. 
 
 Naknadno merenje po početnom priznavanju nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po 
troškovnom modelu iz MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj 
vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane 
 amortizacije i obezvređenja. 
 
 1.3. Alat i sitan inventar 
 
 Kao stalno sredstvo priznaju se i podležu amortizaciji alat i sitnog inventara, čiji je 
 korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke 
 sredstva je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema 
poslednjem  objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 
 
 Alata i sitni inventar, za koje ovim Pravilnikom Društva nije propisana stopa amortizacije, 
 iskazuju se kao oprema na posebnom  analitičkom računu. Ako je njihova pojedinačna 
 nabavna vrednost manja od 50.000 dinara otpisuju se po godišnjoj stopi od 50%. Za ostala 
 sredstva utvrdjuje se stopa koja proističe iz procenjenog korisnog veka upotrebe. 
 
 Alata i sitni inventar koji ne zadovoljavaju prethodno navedene  uslove  iskazuju se kao 
obrtna sredstva (zalihe). 
 
 1.4. Rezervni delovi 
 
 Kao stalno sredstvo priznaju se rezervni delovi, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu 
 dana  i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade 
po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog 
organa nadležnog za poslove statistike.  Takvi rezervni delovi, po ugradnji, uvećavaju 
knjigovodstvenu vrednost sredstva u koje su ugrađeni. 
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Rezervni delovi koji ne zadovoljavaju ove uslove  prilikom ugradnje iskazuju se kao trošak 
poslovanja. 
 
 1.5. Dugoročni finansijski plasmani 
 
 U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih pravnih 
 lica, učešća u kapitalu povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica i 
 dugoročni finansijski plasmani, kao što su dugoročni krediti i zajmovi dati zavisnim, 
 povezanim i drugim pravnim licima u zemlji i inostranstvu, dugoročne hartije od vrednosti 
koje se drže do dospeća i ostali dugoročni plasmani. 
 
 Navedeni plasmani predstavljaju finansijska srdstva 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.  
 
 1.6. Zalihe 
 
 Zalihe su sredstva koja se u obliku materijala ili pomoćnih sredstava troše u procesu 
 proizvodnje ili prilikom pružanja usluga. Zalihe obuhvataju: 
 

 Osnovni i pomoćni materijal koji će biti iskorišćeni u procesu proizvodnje; 
 Nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku; 
 Gotove proizvode koje je proizvelo preduzeće; 
 Robu. 

 
 Zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe, računovodstveno se 
obuhvataju u skladu sa MRS 2 - Zalihe. 

 
 1.6.1. Zalihe materijala 
 

 Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto  
 prodajnoj vrednosti, ako je niža. Zalihe materijala koji je proizveden kao sopstveni učinak 
mere se 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 dovodjenjem zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. 
 Troškovi nabavke materijala obuhvataju nabavnu cenu, uvozne dažbine i druge poreze 
 (osim onih koje Društvo 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 koje se mogu direktno pripisati nabavci materijala.  
 
Popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke.  
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 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 obezvređivanja 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. 
 
 Procena neto prodajne vrednosti 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.  
 
 1.6.2. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 
 

 Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nastaju kao rezultat proizvodnog procesa 
 Društva pa se  shodno tome i vrednuju po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj 
 vrednosti, ako je niža.  
 
Troškovi sadržani u zalihama nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, obuhvataju 
troškove koji su direktno povezani sa jedinicama proizvoda, kao i fiksne i promenljive režijske 
troškove proizvodnje. Fiksni režijski troškovi su oni indirektni  troškovi proizvodnje koji su 
relativno konstantni, bez obzira na obim proizvodnje, za razliku od promenljivih režijskih 
troškova, koji se menjaju srazmerno promeni obima proizvodnje. 
  
 Pošto trošak proizvodnje svakog proizvoda ne može posebno da se odredi dodeljuje se 
 proizvodima na racionalnoj osnovi. Pripadajući deo indirektnih troškova koji se uključuje u 
cenu koštanja na računima grupa 51 do 55 kao i u knjigovodstvu troškova i učinaka iskazuju 
se na teret računa grupe 95 i računa 982. 
  
Obračun troškova i učinaka vrši se pri sastavljanju obaveznih finansijskih izveštaja na kraju 
 poslovne godine. 
 

 1.7. 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. 
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 Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite,  hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane 
 sa rokom dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana bilansa.  
  

Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se 
vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po 
srednjem 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 srednjem 
 važećem kursu NB, 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, a prema proceni rukovodstva. 
  
Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca preko 
 računa ispravke vrednosti na predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih 
 plasmana donosi Izvršni odbor Društva. 
  
 Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je 
 nenaplativost izvesna i dokumentovana, kada Društvo nije uspelo sudskim putem da izvrši 
 njihovu naplatu i potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode Društva. 
  
Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog Komisije za popis 
 potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi Izvršni odbor Društva. 
 
 Kratkoročni finansijski plasmani i hartije od vrednosti kojima se trguje iskazuju se po 
 amortizovanoj vrednosti, ne uzimajući u obzir nameru Društva 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.  
 
 1.8. Obaveze 
 
 Obavezama smatraju se 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) , kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema 
 povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, kratkoročni krediti i 
 ostale kratkoročne finansijske obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i 
 ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze. 
 
 Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana od 
 dana sastavljanja finansijskih izveštaja. 
 



AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA  
SMEDEREVSKA PALANKA 
 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  ZA 2014. GODINU 

8 
 

 Obaveza je svaka obaveza koja predstavlja ugovornu obavezu: 
 a) predaje gotovine ili  
b) predaje drugog finansijskog sredstva drugom preduzeću ili  
 b) razmenu finansijskih instrumenata sa drugim preduzećem pod potencijalno nepovoljnim 
     uslovima. 
 
 Dugoročnim obavezama se smatraju  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 kraćam od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih 
izveštaja iskazuju se kao kratkoročne obaveze. 
 
 Društvo 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 
 Društva. 
 
 Prilikom početnog priznavanja Društvo 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, Društvo meri sve finansijske obaveze po amortizovanoj 
 vrednosti, osim obaveze koje drži radi trgovanja i derivata koje 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 srednjem kursu strane valute koji važi na dan 
sastavljanja  finansijskih izveštaja. Razlike koje se tom prilikom obračunaju obuhvataju se 
kao rashodi i  prihodi perioda. 
 
 Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vapariničnog poravnanja i sl. vrši se direktnim 
 otpisivanjem, u korist prihoda. 
 
 1.9. Dugoročna rezervisanja 
 
 Dugoročno rezervisanje se priznaje:  

a) kada preduzeće ima obavezu (pravnu ili stvarnu),  koja je nastala kao rezultat prošlog 
dogadjaja,  

b) kada je verovatno da će odliv resursa, koji sadrže ekonomske koristi, biti potreban za 
izmirenje obaveza, i  

c) kada iznos obaveze može pouzdano da se proceni.  

 Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje. 
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 Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, rezervisanja 
 za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, 
 rezervisanja za troškove restrukturiranja preduzeća, rezervisanja za penzije i ostala 
 dugoročna rezervisanja za pokriće obaveza (pravnih ili stvarnih), nastalih kao rezultat 
 prošlih dogadjaja, 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), kao i rezervisanja za izdate garancije i druga jemstva. 
 
 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 razervisanja 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 održavaju 
 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 održava tekuće tržišne procene vremenske 
 vrednosti novca i rizika specifičnih za obavezu. Diskontna stopa ne održava rizike za koje su 
 procene budućih tokova gotovine korigovane. 
 
 1.10. Kamata i drugi troškovi pozajmljivanja 
 
 Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja 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. 
 
 Kapitalizacija kamate i drughih troškova pozajmljivanja u skladu sa dopuštenim alternativnim 
 postupkom iz MRS 23 - Troškova 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 Društvu buduće 
 ekonomske koristi i kada mogu da se pouzdano izmere. Ukoliko svi navedeni uslovi za 
 kapitalizaciju kamate nisu ispunjenii kamata i troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod 
 perioda u kome su nastali. 
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 1.11. Prihodi i rashodi 
 
 Prihodi obuhvataju prihode od redovnih aktivnosti Društva i dobitke. Prihode čine prihodi 
 od prodaje proizvoda, robe i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, 
 dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja određenih dažbina po osnovu prodaje proizvoda, 
robe i  usluga, prihodi doprinosa i drugi prihodi. 
 
 Dobici predstavljaju ekonomske koristi i prikazuju se na neto osnovi nakon umanjenja za 
odgovarajuće rashode.  
 
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti i gubitke. U rashode 
spadaju: troškovi direktnog materijala i robe, troškovi ostalog materijala, proizvodne usluge, 
rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi,  zarade i ostali lični 
rashodi.  
 
Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i prikazuju  se na neto osnovi, nakon 
umanjenja za odgovarajuće prihode. 
 
 Rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali i direktno se povezuju sa nastalim 
 prihodima. 
 
 Direktor Društva je, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, odgovoran za poštovanje 
zakonitosti u radu Društva. 
  
 1.12. Devizni kursevi 
 
 Zvanični kursevi za strane valute na dan 31. decembra 2014. godine, koje su od značaja za 
poslovanje Društva i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, 
 bili su sledeći: 
 

Oznaka valute 31.12.2014. 31.12.2013. 
EUR 120,9583 114,6421 
USD 99,4641 83,1282 
GBP 154,8365 136,9679 
CHF 100,5472 93,5472 

 
 
1.13. Porez na dobit  
 
Tekući porez na dobit 

Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 15%  na 
iznos dobiti pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu 
svode na efektivnu poresku stopu.  
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Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primenom propisane poreske 
stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.  
 
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg 
perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. 
Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za 
umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina.  
 
Odloženi porez na dobit 
 
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove 
potraživanja  
i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti.  
 
Važeće poreske stope na dan bilansa stanja, koje iznose 15%, ili poreske stope koje su 
nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na 
dobit.  
 
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena 
poreska potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih 
gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do 
kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od kojeg se preneti poreski gubitak i krediti 
mogu umanjiti.  
 
Odložena poreska sredstva i obaveze mogu da se kompenzuju samo kada postoji pravnom 
regulativom data mogućnost da se kompenzuju (prebiju) tekuća poreska sredstva i tekuće 
poreske obaveze, kao i kada se razgraničene poreske obaveze i potraživanja odnose na istu 
poresku upravu. 
 
 
 2.      NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 
 NAPOMENE UZ BILANS USPEHA ZA 2014. GODINU 
 
 2.1. Poslovni prihodi  
 
                u RSD hiljada 

Opis 2014. 2013. 
Prihodi od prodaje robe i usluga na domaćem tržištu 1.020.314 388.468 
Prihodi od prodaje robe i usluga na inostranom tržištu 1.323.153 2.103.471 
Ukupno 2.343.467      2.491.939 
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2.2. Poslovni rashodi       
 

u RSD hiljada            
Opis 2014. 2013. 
Nabavna vrednost prodate robe 108 2.873 
Prihodi od aktiviranja učinaka (104.015) (177.779) 
Povećanja zaliha nedovršene proizvodnje (380.783) - 
Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje - 516.163 
Troškovi materijala 1.122.263 688.325 
Troškovi goriva i energije 104.580 64.467 
Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 592.220 629.561 
Troškovi proizvodnih usluga 853.806 595.147 
Troškovi amortizacije 58.532 84.455 
Nematerijalni troškovi 33.556 27.436 
Ukupno 2.280.267 2.430.648 

 

   
 2.3. Nabavna vrednost prodate robe 
  
Nabavna vrednost robe iznosi Din. 108 hiljada (2013. – Din. 2.873 hiljade) i uglavnom se odnosi na 
prodaju otpadnog gvožđa. 
         
2.4. Prihodi od aktiviranja učinaka 
 
Prihodi od aktiviranja učinaka iznose Din. 104.015 hiljada (2013. – Din. 177.779 hiljada) i odnose se 
na radove izvedene na novom proizvodnom pogonu (Napomena 2.18). 
 
2.5. Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje 
 
Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje od Din. 380.783 hiljade (2013. – ) saglasno je 
dinamici ugovorenih poslova, koji će biti okončani tokom 2015. godine.  
 
2.6. Smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje 
 
U 2013. godini, saglasno ugovorenoj dinamici poslova, koji se obavljaju u dva obračunska perioda, 
zalihe nedovršene proizvodnje su se smanjile za Din. 516.163 hiljade (2014. – ). 
 
 2.7. Troškovi materijala, goriva i energije 
 

                u RSD hiljada 

Opis 2014. 2013. 
Troškovi materijala za izradu 1.117.514 684.325 
Troškovi ostalog materijala 4.749 3.999 
Troškovi goriva i energije 104.580 64.468 
Ukupno 1.226.843 752.792 

  
Troškovi materijala se vode po prosečim cenama. Oni su  povećani u odnosu na prethodnu godinu, 
što je posledica većeg obima proizvodnje. 
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2.8. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 
 

                u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Zarade i naknade zarada (bruto 1) 461.853 490.319 
Doprinosi na zarade i naknade na teret poslodavca 82.346 88.016 
Troškovi na osnovu ugovora 1.183 2.507 
Naknade  Izvršnom i Nadzornom odboru 200 - 
Ostali lični rashodi i naknade 46.638 48.719 
Ukupno 592.220 629.561 

 
Troškovi zarada su  niži u odnosu na prethodnu godinu. Isplata mesečnih zarada se obavlja 
redovno, dva puta mesečno (akontacija ličnog dohotka i razlika). 
 

 
2.9. Troškovi proizvodnih usluga  
 

                              u RSD hiljada 

Opis 2014. 2013. 
Troškovi usluga na izradi učinaka 719.214 372.409 
Troškovi transportnih usluga 80.350 160.622 
Troškovi održavanja objekata i opreme 18.815 14.505 
Troškovi zakupa 1.900 9.490 
Ostali troškovi proizvodnih usluga 33.527 38.121 
Ukupno 853.806 595.147 

 
 

 2.10. Troškovi amortizacije  
 

                                u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja 3.871 3.856 
Amortizacija građevinskih objekata 14.944 14.952 
Amortizacija opreme 39.716 65.647 
Ukupno 58.531 84.455 

  
 
2.11. Nematerijalni troškovi 
 

                                                        u RSD hiljada                                    
 

13 
 

 
 
  
 
 
 

 

Opis 2014. 2013. 
Troškovi reklame i propagande - 3.831 
Troškovi reprezentacije 4.172 4.651 
Troškovi osiguranja 3.257 2.826 
Troškovi platnog prometa 10.829 7.943 
Troškovi poreza 3.608 4.109 
Ostali nematerijalni troškovi 11.690 4.076 
Ukupno 33.556 27.436 
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2.13. Finansijski prihodi 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Prihodi od kamate 7.812 8.457 
Pozitivne kursne razlike 60.935 50.811 
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 150 717 
Ukupno 68.897 59.985 

 

 
 2.14. Finansijski rashodi 

 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Rashodi kamata 59.044 48.285 
Negativne kursne razlike 33.115 82.902 
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 55.028 8.405 
Ukupno 147.187 139.592 

 

 
 2.15. Ostali prihodi 

 
                                   u RSD hiljada 

Opis 2014. 2013. 
Naplaćena otpisana potraživanja 17.978 26.505 
Prihodi  po osn. efek.  ugov. zašt. od rizika osim val.klauz. 244 796 
Prihodi od smanjenja obaveza 4.464 2.344 
Ostali prihodi 1.987 45.574 
Ukupno 24.673 75.219 

 

 
2.16. Ostali rashodi 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Obezvređenje kratkoročnih finansijskih plasmana - 46.416 
Obezvređenje potraživanja (Napomena 2.21) 247 - 
Ukupno 247 46.416 

 
 Urađena je ispravka vrednosti potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospeća. 

 
 

 2.17.  Dobitak 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja 9.336 10.487 
Odloženi poreski prihodi perioda (Napomena 2.30)       (5.814) (1.768) 
Ukupno 3.522 8.719 
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NAPOMENE UZ BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2014. GODINE 

 
 2.18. Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i oprema 
 

 Vrednost nematerijalnih ulaganja na dan 31. decembra 2014. godine može se prikazati na sledeći 
način: 

                u RSD hiljada 
 

Opis 
Nabavna 
vrednost

Ispravka
vrednosti

Sadašnja 
vrednost

Softver 77.538 (33.157) 44.381
Ukupno 77.538 (33.157) 44.381

 
 Promene na nematerijalnim ulaganjima mogu se prikazati na sledeći način: 

 
              

 u RSD hiljada 

Opis  31.12.2014. 31.12.2013.
Nabavna vrednost 01. januara  77.208 77.107
Nova ulaganja 330 102
Ispravka vrednosti 01. januara (29.286) (25.431)
Amortizacija  (3.871) (3.856)
Sadašnja vrednost 31. decembra 44.381 47.922

  
Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2014. godine odnosi se na: 
 

                  u RSD hiljada 

 
Opis 

Nabavna 
vrednost

Ispravka 
vrednosti

Sadašnja 
vrednost

Zemljište 13.823                     - 13.823
Gradjevinski objekti 827.591 (477.520) 350.071
Postrojenja i oprema 1.981.210 (1.457.724) 523.486
Avansi i osnovna sredstva u pripremi 680.254                      - 680.254
Ukupno 3.502.878 (1.935.244) 1.567.634

   
Struktura sadašnje vrednosti nekretnine, postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2014. godine: 
 
 
Opis 

Iznos u 
RSD hiljada

Struktura u 
procentima

Zemljište 13.823 0,88%
Gradjevinski objekti 350.071 22,33%
Oprema  523.486 33,40%
Investicije u toku 680.254 43,39%
Ukupno 1.567.634 100,00%

 
 Promene na osnovnim sredstvima tokom 2014. godine mogu se prikazati na sledeći način: 
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u RSD hiljada 
  

Zemljište 
Građevinski 

objekti 
 

Oprema 
Investicije 

u toku 
 

Ukupno 

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 01.01.2014. 13.823 827.593 1.899.567 637.394 3.378.377 

Nova ulaganja - - 81.643 42.860 124.503 

Ostalo - (2) - - (2) 

Stanje 31.12.2014. 13.823 827.591 1.981.210 680.254 3.502.878
      

ISPRAVKA VREDNOSTI      

Stanje 01.01.2014. - (462.576) (1.418.008) - (1.880.584) 

Amortizacija - (14.944) (39.716) - (54.660) 

Stanje 31.12.2014. - (477.520) (1.457.724) - (1.935.244)
      

SADAŠNJA VREDNOST      

Stanje 31.12.2014. 13.823 350.071 523.486 680.254 1.567.634
Stanje 31.12.2013. 13.823 365.017 481.559 637.394 1.497.793

 
Investicije u toku odnose se na modernizaciju i proširenje proizvodnog pogona (Projekat peskara i 
farbara i Projekat kranovi), koji je u toku od 2012. godine. Navedeni Projekti su najvećim delom 
finansirani iz dugoročnog bankarskog kredita (Napomena 2.29).  
 
2.19. Dugoročni finansijski plasmani 

 
 Dugoročni finansijski plasmani u sebi sadrže učešća u kapitalu drugih i dugoročne kredite. Učešća u 
kapitalu nepovezanih pravnih lica, od kojih su najveća u  Goša Trgovačko sportski centar, od cca. 39 
miliona, i u Goša Stan, od cca. 15 miliona dinara, mogu se prikazati na sledeći način: 

 
                     u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica  54.310 54.310
Minus: Ispravka vrednosti (38.907) (38.907)
Ukupno 15.403 15.403

 

Dugoročni krediti na dan 31. decembra 2014. godine iznose Din. 19.244 hiljada (2013. – Din.  16.724 
hiljada) i odnose se na kredite date tokom 2009. i 2010. godine radnicima za kupovinu stanova. 
Otplata datih kredita vrši se redovno.                                   
 

 2.20. Zalihe 
 

        u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Zalihe materijala 201.812 173.190
Rezervni delovi 7.340 7.873
Alat i inventar 467 1.025
Nedovršena proizvodnja 835.567 454.783
Dati avansi 153.266 55.831
Ukupno 1.198.452 692.702
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Vrednost zaliha sirovina i materijala je utvrđena na osnovu metoda prosečne cene. Nabavna 
vrednost zaliha sirovina i materijala uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne troškove
 i zavisne troškove nabavke. Zalihe nedovršene proizvodnje su iskazane po ceni koštanja. 
 

 
 2.21. Potraživanja na osnovu prodaje 
 

Potraživanja po osnovu prodaje na dan 31. decembra  2014. godine mogu se prikazati na sledeći 
način: 

 
            u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Kupci u zemlji 4.192 29.121
Kupci u inostranstvu 231.039 102.814
Ukupno 235.231 131.935

   
Za potpunije informisanje akcionara i drugih korisnika finansijskih izveštaja od posebnog je značaja 
da se sagledaju kupci od kojih na dan 31. decembra  2014. godine Društvo ima najveća 
potraživanja. 
 
Domaći kupci sa najvećim saldom i usaglašavanje 

 

                         u RSD hiljada 

Domaći kupci Mesto Iznos 
Kolubara Lazarevac 5.860
GOŠA Šinska vozila S.Palanka 2.363
Drina otpad Užice 1.605
ATB Sever Subotica 1.680
Železara Smederevo 1064
RTB Bor 611
Sunoko N.Sad 609

 
 Domaći kupci su pod 31. decembrom 2014. Usaglašeni oko 93% putem IOS obrazaca i Zapisnika o 
sravnjenju. Jedino potraživanje za koje je na dan bilansiranja izvršena ispravka vrednosti je 
potraživanje od privrednog društva Farmakom iz Šapca (Napomena 2.16). 

 
Kupci iz inostranstva sa najvećim saldom i usaglašavanje 
 

                              u RSD hiljada 

Kupci iz inostranstva Zemlja Iznos
NLMK Rusija 80.982
Kopex Poljska 58.612
Sandvik Austrija 48.160
Concord Austrija 19.326
Takraf Nemačka 8.537
Severstl Rusija 2.373

 
 Ino kupci su pod 31. decembrom 2014. usaglašeni oko 90%  putem IOS obrazaca i Zapisnika o 

sravnjenju. 
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2.22. Potraživanja iz specificnih poslova 
 

u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Potraživanja po specifičnim poslovima 24.113 20.413
Druga potraživanja (depozit u inostranstvu) 85.645 101.454
Ukupno 109.758 121.867

          
 

2.23. Druga potraživanja  
 

u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Potraživanja od zaposlenih 14.002 7.455
Ukupno 14.002 7.455

  
 
 2.25. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
    

                                         u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Sredstva na tekućim dinarskim računima 8.640 25.620
Blagajna u dinarima - 11
Devizni račun 89.861 343.816
Ostala novčana sredstva 218 -
Kratkoročno oročena devizna sredstva  181.437 -
Ukupno 280.156 369.447

 
  

2.26. Porez na dodatu vrednost  
 

                                        u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Porez na dodatu vrednost 46.217 12.392
Ukupno 46.217 12.392

 
 

 2.27. Osnovni i ostali kapital 
 
 Struktura kapitala na dan 31. decembra može se prikazati na sledeći način: 
 
                               u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Akcijski kapital 1.409.846 1.409.846
Emisiona premija 18.372 18.372
Ostali osnovni kapital 14.152 14.152
Ukupno 1.442.370 1.442.370
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Emisiona premija je nastala trećom emisijom običnih akcija, kada je emitovano 29.438 akcija, kao 
razlika između nominalne i prodajne vrednosti emitovanih akcija. 
 

 
 2.28. Nerasporedjena dobit 

 
                          u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Neraspoređena dobit ranijih godina, 
      stanje 01. januara 2014. 61.345

 
52.626 

Neraspoređena dobit tekuće godine 3.522 8.719 
Ukupno 64.867 61.345 

  

 
2.29. Dugoročni krediti 

 
 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita su bilansirane prema sledećem: 
 

                         u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Dugoročni krediti u zemlji za investicije 324.319 401.964 
Dugoročni kredit sa subvencionisanom kamatom 50.000 - 
Ukupno 374.319 401.964 

 
Dugoročni kredit, čiji dugoročni deo na dan 31. decembra 2013. godine iznosi Din. 324.319 hiljada 
(2013. – Din. 401.964 hiljade), povučen je 2012. godine od Banca Intesa a.d. Beograd, da bi se 
realizovalo ulaganje u modernizaciju proizvodnog pogona (Napomena 2.18). Kredit je odobren na 84 
meseca, uz grejs period od dve godine. Otplaćuje se, po isteku grejs perioda, u 20 kvartalnih rata, 
počev od 05. juna 2014. godine. Kredit je pri otplati i obračunu kamate vezan za evro (EUR). 
Ugovorena kamatna stopa iznosi 3m. EURIBOR plus 3,86% p.a. (godišnje). 
 

 
 2.30. Odložene poreske obaveze 
 
                                                                                          u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Stanje 01. januara  11.037 9.269 
Povećanje (Napomena 2.17) 5.814 1.768 
Stanje 31. decembra 16.851 11.037 

 

 
2.31. Kratkoročne finansijske obaveze 

 
                        u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Kratkoročni krediti u zemlji 563.666 459.714 
Tekuće dospeće dugoročnog kredita za investicije 106.308 185.275 
Tekuće dospeće DK sa subvencionis. kamatom 250.000 - 
Ostale kratkoročne obaveze 8.516 4.273 
Ukupno 928.490 649.262 
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 2.32. Primljeni avansi, depoziti,kaucije, 
 

                                                                                         u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Primljeni avansi u zemlji 209.554 39.481 
Primljeni avansi iz inostranstva 129.101 11.459 
Ukupno 338.825 50.940 

 
 
2.33. Obaveze iz poslovanja,  
         ostale obaveze iz poslovanja i obaveze za javne prihode 
 
Obaveze iz poslovanja na dan bilansiranja imaju sledeću strukturu: 

 
              u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Dobavljači  
Dobavljači u zemlji 260.162 159.058 
Dobavljači u inostranstvu 62.758 93.476 
Ukupni dobavljači                                              I 322.920 252.534 
   

Ostale kratkoročne obaveze  
Obaveze za neto zarade 24.684 27.490 
Porez i doprinosi na zarade na teret zaposlenih 10.326 10.715 
Doprinosi na zarade na teret poslodavca 6.851 7.055 
Ostale obaveze koje se refundiraju - 35 
Ostale kratkoročne obaveze - 58 
Ukupne ostale kratkoročne obaveze              II 41.861 45.353 
   

Obaveze po osnovu javnih prihoda  
Doprinos za odvodnjavanja 157 120 
Ukupne obaveze po osnovu javnih prihoda  III 157 120 
   

Ukupno                                        IV=(I+II+III) 364.938 298.007 
 

 Za potpunije informisanje akcionara i drugih korisnika finansijskih izveštaja u nastavku su tabele 
domaćih i ino dobavljača prema kojima Društvo ima najveće obaveze: 

                               
u RSD hiljada 

Dobavljači u zemlji Mesto Iznos
Thyssen Krupp Mat. Inđija 39.366
Siemens  Beograd 31.228

Astra-Ham Šabac  Šabac 15.724
TIK SIQ Valjevo 14.882
Fluidotehnik Vrnjačka Banja 14.628
Neminik  Beograd 9.597
Sinatra  Dobanovci 8.044
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u RSD hiljada 

Dobavljači iz inostranstva Zemlja Iznos
Bepro Nemačka 17.114
Unionocel Češka 9.967
Rulmeka Nemačka 7.476
Kemotehna Hrvatska 4.390
T.Krupp Austrija 3.456
Walmag Češka 2.934
Igus Nemačka 2.734

 
Usaglašavanje dobavljača je vršeno putem IOS obrazaca, od kojih je vraćeno oko 80%. Zastarele 
obaveze, u iznosu od Din. 4.464 hiljade, na dan 31. decembra 2014. godine su oprihodovane 
(Napomena 2.15). 
 

 
2.34.  Potencijalna sredstva i obaveze 

 
Sudski sporovi 

 
Na dan 31.12.2014. godine Društvo vodi 16 sudskih sporova i to uglavnom sa radnicima koji su tužili 
po raznim osnovama (naknada štete, poništenje rešenja o otkazu Ugovora o radu, čija vrednost nije 
značajna. 
  

 Hipoteke nad osnovnim sredstvima i drugo 
 

Društvo ima sledeće hipoteke: 
 

1. Na osnovu rešenja I Br. 779/98 Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci od 26.11.1998. 
godine, uknjiženo je založno pravo - hipoteka radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora br. 
404/44 u visini od 800.000 dinara, a u korist ''Investbanke'' a.d. Beograd koja je u stečaju;  

2. Na osnovu rešenja I Br. 184/99 Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci od 26.04.1999. 
godine, uknjiženo je založno pravo radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora br. 404/1-99 u 
visini od 700.000 dinara,  a u korist ''Investbanke'' a.d. Beograd koja je u stečaju;  

3. Na osnovu rešenja I Br. 479/2000 Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci od 27.11.2000. 
godine, uknjiženo je založno pravo - hipoteka radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora br. 
404/6-00 u visini od 5.000.000 dinara, a u korist ''Beogradske banke'' a.d.  Beograd koja je u 
stečaju;  

4. Na osnovu založne izjave Ov I br.2839/2012 od 8.3.2012,overene kod Osnovnog suda u 
Smederevu, sudska jedinica Smedervska Palanka i dugoročnog kredita br. 53-420-
1305057.7 od 5.3.2012. godine, uzpisana je hipoteka u iznosu od 4.125.000,00 EUR-a, u 
dinarskoj protivvrednosti, u korist Banca Intesa a.d. Beograd. 

 
Za tri hipoteke, navedene pod 1., 2. i 3. gore, iako je Društvo otplatilo kredite, nisu obezbeđene 
brisovne klauzule. Hipoteka navedena pod 4. gore prati dugoročni kredit čiji je rok otplate ugovoren 
do 2019. godine. 
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 2.35.  Upravljanje finansijskim rizicima 

 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (deviznom i 
kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj 
osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima.  
 
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje, 
obzirom da takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih 
instrumenata u Republici Srbiji. 
 
Tržišni rizik 
 
U svom poslovanju Društvo je izloženo tržišnom riziku, koji se javlja kao devizni rizik i kamatni rizik. 
Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u 
okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva. 

 
Devizni rizik – Izloženost Društva deviznom riziku prvenstveno se odnosi na ostale dugoročne 
finansijske plasmane, kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske 
ekvivalente, dugoročne i kratkoročne kredite, ostale dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske 
obaveze i obaveze iz poslovanja, izražene u stranoj valuti. Knjigovodstvena vrednost monetarnih 
sredstava i obaveza Društva u stranim valutama na dan 31. decembra je sledeća: 

 
u RSD hiljada 

 Imovina Obaveze 
 Izloženost – strana valuta 2014. 2013. 2014.  2013.
        
  Izloženost u EUR 670.931 616.479 1.179.634  1.169.163
 Ukupno 670.931  616.479  1.179.634  1.169.163

 
Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranoj valuti, evidentno je da je Društvo 
osetljivo isključivo na promene deviznog kursa EUR, mada se od 2015. godine pojavljuje i rizik od 
promene kurseva rublje i dolara. 
 
U sledećoj tabeli prikazana je osetljivost Društva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10%. Stopa 
osetljivosti od 10% predstavlja procenu rukovodstva Društva u pogledu mogućih promena kursa 
RSD u odnosu na EUR.  

 
 

u RSD hiljada 
 2014. 2013. 
Izloženost u EUR +10% -10% +10%  -10%
Imovina 738.024  603.838  678.127  554.831
 Obaveze (1.297.597) (1.061.671) (1.286.079)  (1.052.247)
Ukupno (559.573) (457.833) (607.952)  (479.416)
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Kamatni rizik – Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod 
kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na 
raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj. Međutim, Društvo, iako je koristilo i koristi 
značajna bankarska sredstva, ima ispod prosečne tržišne kamate stope, koje servisira, zajedno sa 
otplatom kredita, bez ugrožavanja svoje likvidnosti ili solventnosti. Treba naglasiti da Društvo, 
zahvaljujući dobroj naplati od kupaca, redovno izmiruje svoje obaveze, kako prema dobavljačima, 
tako i prema banci koja ga finansijski prati putem kratkoročnih i dugoročnih kredita.  
 
Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. decembra, sa stanovišta izloženosti kamatnom 
riziku, data je u sledećem pregledu:  

 
u RSD hiljada

 2014.  2013.

Finansijska sredstva    

Nekamatonosna 409.548  27.806
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)  192.966  16.724
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)  94.390  687.809

 696.904  732.339

Finansijske obaveze    
Nekamatonosne 388.305  45.473

Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)  396.767  -

Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)  899.526  1.354.700

 1.684.598  1.400.173
 

Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu godinu na realno 
moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2013. godine - 1%), počev od 1. januara. Povećanje 
odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih stopa, imajući u vidu 
postojeće tržišne uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske instrumente Društva, koji su 
postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable nepromenjene. U tabeli se 
uzima 10% od zbira podnaslova varijabilne kamatne stope sredstava i obaveza i izračunava razlika 
finansijskih sredstava i obaveza.  
 

u RSD hiljada 
 2014. 2013. 
 +1% -1% +1%  -1%
Finansijska sredstva 9.533 9.345 69.469   68.093
Finansijske obaveze (90.852)  (89.053) (136.825)   (134.115) 

 (81.319) (79.708) (67.356)  (66.022) 
 

Kreditni rizik 
 
Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak 
za Društvo. Kreditni rizik može da obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, 
potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. 
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U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i 
rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno dostupne 
finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za privredne registre) i interne 
istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom, u cilju određivanja njegovog 
boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u 
skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne  
kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje. 
 
U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i, shodno tome, povećane izloženosti kreditnom 
riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. Izloženost Društva 
kreditnom riziku ograničena je, uglavnom, na potraživanja od kupaca. Na dan bilansiranja vrednost 
ovih potraživanja se procenjuje i, saglasno poslovnoj politici Društva, vrši se ispravka vrednosti, na 
teret ostalih prihoda perioda, svih potraživanja nenaplaćenih duže od 60 dana. Obzirom na dobru 
naplatu potraživanja od kupaca i nematerijalna obezvređenja, kreditni rizik Društva nije bio niti jeste 
materijalno značajan. 
 
Rizik likvidnosti 
 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u svakom 
trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti 
održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i 
održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza. Ročnost dospeća 
finansijskih obaveza Društva može se na dan 31. decembra prikazati na sledeći način: 
 

u RSD hiljada

2014. godina 
Dо 1 

godine
Od 1 dо 2 

godine
Od 2 dо 5 

godina Ukupno

Dugoročni krediti 358.307 149.790 224.528 732.625
Kratkoročne  
    finansijske obaveze 563.665 - - 563.665
Obaveze iz poslovanja 322.920 - - 322.920
Ostale kratkoročne obaveze 65.388 - - 65.388

 1.310.280 149.790 224.528 1.684.598

  

2013. godina 
Dо 1 

godine
Od 1 dо 2 

godine
Od 2 dо 5 

godina Ukupno

Dugoročni krediti - 200.982 200.982 401.964
Kratkoročne  
    finansijske obaveze 649.262 - - 649.262

Obaveze iz poslovanja 303.474 - - 303.474

Ostale kratkoročne obaveze 45.473 - - 45.473

 998.209 200.982 200.982 1.400.173

 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima, odnosno na najranijem 
datumu, kada Društvo treba da izmiri svoje obaveze.  
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2.30.  Načelo stalnosti poslovanja 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni saglasno načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) 
i načelu stalnosti poslovanja. Prema načelu nastanka poslovnog događaja, učinci poslovnih promena 
i drugih događaja priznaju se u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili 
isplati).  
 
Finansijski izveštaji, sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o tokovima 
gotovine), pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje 
uključuju isplatu i prijem gotovine, već i o obavezama, za isplatu gotovine u budućem periodu, i o 
resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu. Finansijski izveštaji 
su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom. 
 
2.31.  Poreski rizici 
 
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje 
poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se 
razlikovati od tumačenja rukovodstva. Usled toga, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih 
vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period zastarelosti poreske 
obaveze je pet  godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza 
u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.   
 
2.32.  Usaglašavanje potraživanja i obaveza 
 
Kao što je već navedeno prethodno, Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza 
sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, 
nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze. 
 
 
Smederevska Palanka, 12. mart 2015. 
 
zakonski zastupnik 
 
 
 
Srdan Dimitrijević, generalni direktor 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА, ИЗВРШНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА  
ГОША ФАБРИКА ОПРЕМЕ И МАШИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

 
Обавили смо ревизију појединачних финансијских извештаја Акционарског друштва  
Гоша Фабрика опреме и машина Смедеревска Паланка (даље у тексту Друштво), 
приложених на странама 3 до 41, који обухватају Биланс стања на дан 31. децембра 
2014. године и одговарајући Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о 
токовима готовине и Извештај о променама на капиталу за период пословања од                  
01. јануара до 31. децембра 2014. године, као и преглед значајних рачуноводствених 
политика и других Напомена уз појединачне финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство Друштва је одговорно за: 

 састављање и истинито приказивање приложених финансијских извештаја, у 
складу са Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за 

 успостављање таквих интерних контрола за које се сматра да су релевантне за 
припрему приложених финансијских извештаја, који не садрже материјално 
значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње и/или грешке у раду. 

 
Одговорност независног ревизора 
 
Наша одговорност је да, на основу ревизије коју смо обавили, изразимо мишљење о 
приложеним финансијским извештајима. Ревизију смо обавили у складу Међународним 
стандардима ревизије и Законом о ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу да 
се придржавамо релевантних етичких норми и принципа и да ревизију планирамо и 
обавимо на начин који омогућава да се уверимо, у разумној мери, да приложени 
финансијски извештаји не садрже погрешне исказе од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака чији је циљ да се прикупе ревизорски докази о 
износима и информацијама приказаним у финансијским извештајима. Избор поступака је 
заснован на просуђивању независног ревизора, с тим да одабрани поступци укључују и 
процену ризика постојања погрешних исказа од материјалног значаја, насталих услед 
криминалне радње и/или грешке у раду. Приликом процене ових ризика независни 
ревизор сагледава интерне контроле које су битне за састављање и истинито 
приказивање финансијских извештаја. Циљ сагледавања интерних контрола је да се 
осмисле одговарајући ревизорски поступци примерени у датим околностима, али не са 
циљем да се изрази мишљење о делотворности интерних контрола Друштва. Ревизијa 
укључује и оцену примењених рачуноводствених политика, вредновање значајних 
процена које је извршило руководство, као и општу оцену приказа финансијских 
извештаја.  
 
Сматрамо да су ревизорски докази, које смо прибавили током обављања ревизије, 
довољни и одговарајући и да су ваљана основа за изражавање нашег мишљења о 
приложеним финансијским извештајима Друштва. 
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3a 2013. ro,qmHy Epyu.trBa o6aBnno je Apyro flpyurrBo 3a

2014. rolmHe m3rqaro no3url4BHo Mr4[urbeFbe oBnauheHor

I43BEIUTAJ HE3ABl,lCHOf PEB]43OPA - Hacraear
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Mnurrueue

llo naulena Milurbeby, npilnoxeHn $raHaHcrrrjcxn u3Beurajn nprrasyjy racrrxrro n o6jelrilBHo,
no cBt4M uarepujanno sHavajuuu nhralbhMa, SuHancujcru nonoxaj Epyurea Ha AaH
31. Aeqen,t5pa 2014. ro4uHe, lberoBe pesynrare nocnoBalba, ToKoBe roroBnHe ta npoMeHe
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„ГОША ФОМ“  АД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

 Матични број:  07264348    Шифра делатности:  2822     ПИБ:  101401234 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31. децембра 2014. године 

 
- у хиљадама динара -

Износ 
Претходна година Група рачуна, 

рачун 
ПОЗИЦИЈА АОП 

Напо-
мена 
број 

Текућа 
година, 
стање 

31.12.2014. 

Крајње 
стање 

 31.12. 2013. 

Почетно 
стање 

01.01.2013. 
1 2 3 4 5 6 7 

  
 
АКТИВА 
 

      

 00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001 
 

 

   Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) 0002 
 

1.646.662 1.577.842

01 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 +007 + 
0008 + 0009) 

0003 2.18 44.381 47.922

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004   
011, 012 и део 

019 
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, 
софтвер и остала права 

0005  44.381 47.922

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   

02 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 
0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010  1.567.634 1.497.793

020, 021 и део 
029 

1. Земљиште 0011  13.823 13.823

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012  350.071 365.017
023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013  523.486 481.559
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  680.254 637.394
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   

030, 031 и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020   

032 и део 039 2. Основно стадо 0021   
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 2.19 34.647 32.127

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025   

041 и део 049 
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 
подухватима 

0026   

042 и део 049 
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

0027  15.403 15.403

део 043, део 
044 и део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028   

део 043, део 
044 и део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим 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  19.244 16.724
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Износ 
Претходна година Група рачуна, 

рачун 
ПОЗИЦИЈА АОП 

Напо-
мена 
број 

Текућа 
година, 
стање 

31.12.2014. 

Крајње 
стање 31.12. 

2013. 

Почетно 
стање 

01.01.2013. 
1 2 3 4 5 6 7 

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 о финансијском 
лизингу 

0038   

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   

  
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 
0062 + 0068 + 0069 + 0070)  

0043  1.883.827 1.337.083

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 2.20 1.198.452 692.702

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045  209.619 182.087

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046  835.567 454.783

12 3. Готови производи 0047   
13 4. Роба 0048   
14 5. Стална средства намењена продаји 0049   
15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050  153.266 55.832

20 
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 
0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 

0051 2.21 235.231 131.935

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  4.192 29.121

205 и део  
209 

6. Купци у иностранству 0057  231.039 102.814

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058   

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059 2.22 109.758 121.867

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 2.23 14.002 8.729

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

0061   

23 осим 236 и 
237 

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

0062 2.24 11 11

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  11 11

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 2.25 280.156 369.447

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 2.26 46.217 12.392

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070   

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (000 
+0002+0042+0043) 

0071  3.530.489 2.914.925

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072   
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Износ 
Претходна година Група рачуна, 

рачун 
ПОЗИЦИЈА АОП 

Напо-
мена 
број 

Текућа 
година, 
стање 

31.12.2014. 

Крајње 
стање 31.12. 

2013. 

Почетно 
стање 

01.01.2013. 
1 2 3 4 5 6 7 

  ПАСИВА 
   

 
 

 

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

0401 2.27 1.507.237 1.503.715

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 
0408 + 0409 + 0410) 

0402  1.442.370 1.442.370

300 1. Акцијски капитал 0403  1.409.846 1.409.846

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  18.372 18.372

309 8. Остали основни капитал 0410  14.152 14.152

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411   

047 и 237 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 2.28 64.867 61.345

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418  61.345 52.626

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419  3.522 8.719

  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  374.319 401.964

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   

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431   
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Износ 
Претходна година Група рачуна, 

рачун 
ПОЗИЦИЈА АОП 

Напо-
мена 
број 

Текућа 
година, 
стање 

31.12.2014. 

Крајње 
стање 31.12. 

2013. 

Почетно 
стање 

01.01.2013. 
1 2 3 4 5 6 7 

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 
0438 + 0439 + 0440) 

0432 2.29 374.319 401.964

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  374.319 401.964

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 2.30 16.851 11.037
42 - 49 (осим 

498) 
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 
0460 + 0461 + 0462) 

0442  1.632.082 998.209

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 
0446 + 0447 + 0448 + 0449) 

0443 2.31 928.490 649.262

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  563.666 459.715

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447   

427 
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава 
обустављеног пословања намењених продаји 

0448   

424-426 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449  364.825 189.549

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 2.32 338.654 50.940

43 осим 430 
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 
0456 + 0457 + 0458) 

0451 2.33 322.920 252.534

431 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи 0452   
432 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству 0453   
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  260.162 159.058
436 6. Добављачи у иностранству 0457  62.758 93.476
439 7. Остале обавезе из пословања 0458   

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 2.33 41.861 45.353

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460   

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 
ДАЖБИНЕ 

0461 2.33 157 120

49 осим 498 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  3.530.489 2.914.925

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465   
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  БИЛАНС УСПЕХА 
за период од  01.  јануара до 31. децембра 2014. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

И з н о с Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП
Напомена 

број Текућа 2014. 
година 

Претходна 
2013. година 

1 2 3 4 5 6 
  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА     

60 до 65, 
осим 62 и 

63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001 2.1 2.343.467 2.491.939

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002   

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   

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 
1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009  2.343.467 2.491.939

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1010   

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1011   

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1012   

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1013   

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014  1.020.314 388.468

615 
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном 
тржишту 

1015  1.323.153 2.103.471

64 
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 
И СЛ. 1016   

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017   
  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА     

 
50 до 55, 
62 и 63 

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

1018 2.2 2.280.267 2.430.648

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 2.3 108 2.873

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 2.4 104.015 177.779

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 2.5 380.783 

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 2.6  516.163

51 осим 
513 

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 2.7 1.122.263 688.325

13 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 2.7 104.580 64.467

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 
РАСХОДИ 1025 2.8 592.220 629.561

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 2.9 853.806 595.147

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 2.10 58.532 84.455
541 до 

549 
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028   

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2.11 33.556 27.436

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 2.12 63.200 61.291

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031   
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И з н о с Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП
Напомена 

број Текућа 2014. 
година 

Претходна 
2013. година 

1 2 3 4 5 6 

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 2.13 68.897 59.985
66, осим 

662, 663 и 
664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033   

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  7.812 8.457

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039  61.085 51.528

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 2.14 147.187 139.592
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   

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   

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045   
562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046  59.044 48.285

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047  88.143 91.307

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048   
  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049  78.290 79.607

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 
ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 
БИЛАНС УСПЕХА 

1050   

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 2.15 24.673 75.219

57 и 58, 
осим 583 
и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 2.16 247 46.416

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

1054  9.336 10.487

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

69-59 
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 
ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056   

59-69 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 
ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057   

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) 1058 2.17 9.336 10.487
  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) 1059   
  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК     

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060   
део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 2.17 5.814 1.768
део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062   

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063   
  С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064 2.17 3.522 8.719
  Т. НЕТО ГУБИТАК  (1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065   
  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   
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

                                     за период од  01. јануара до 31. децембра 2014. gодине   
  

- у хиљадама динара -

Група Напомена Износ 

рачуна
, рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
број 

Текућа 
2014. 
година 

Претходна 
2013. 
година 

1 2 3 4 5 6 

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА      
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001  3.522 8.719  

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   
 
 

а) повећање ревалоризационих резерви 2003  
330 

б) смањење ревалоризационих резерви 2004  

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања    

а) добици 2005  331 

б) губици 2006  

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

а) добици 2007  332 

б) губици 2008  

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

   

а) добици 2009  
333 

б) губици 2010  
  б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у БУ у будућим периодима    

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног 
пословања 

   

а) добици 2011  
334 

б) губици 2012  
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање    
а) добици 2013  335 

б) губици 2014  

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

а) добици 2015  
336 

б) губици 2016  
4. Добици или губици по основу хартија од вред. расположивих за продају    
а) добици 2017  337 

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+200 +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  3.522 8.719
  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  
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ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од  01. јануара до 31. децембра 2014. године 

                                 - у хиљадама динара - 

Износ 
Позиција АОП 

Текућа 2014. година Претходна 2013. година

1 2 3 4 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 
3001 2.974.810 3.439.764

1. Продаја и примљени аванси 3002 2.966.998 3.432.032

2. Примљене камате из пословних активности 3003 7.812 7.030

3. Остали приливи из редовног пословања 3004  702

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 3.156.992 2.990.236

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 2.499.295 2.351.816

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 595.026 591.710

3. Плаћене камате 3008 58.122 46.710

4. Порез на добитак 3009  

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 4.549 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011  449.528

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 182.182 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 
3013 310 422

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014  

2. Продаја немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биол. средстава 3015  

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 310 422

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017  

5. Примљене дивиденде 3018  

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 77.321 65.392

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020  

2. Куповина немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биол. средстава 3021 77.321 65.392

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 77.011 64.970

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 
3025 902.058 705.849

1. Увећање основног капитала 3026  

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 300.000 

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 602.058 705.849

4. Остале дугорочне обавезе 3029  

5. Остале краткорочне обавезе 3030  

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 759.976 873.448

1. Откуп сопствених акција и удела 3032  
2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 180.069 348.966

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 579.907 524.482

4. Остале обавезе (одливи) 3035  

5. Финансијски лизинг 3036  
6. Исплаћене дивиденде 3037  

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 142.082 

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039  167.599
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Износ 
Позиција АОП 

Текућа 2014. година Претходна 2013. година

1 2 3 4 

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 3.877.178 4.146.035

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 3.994.289 3.929.076

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042  216.959

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 117.111 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 369.447 184.578

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 60.935 50.811

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 33.115 82.901

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 

3047 280.156 369.447
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
за период од  01. јануара до 31. децембра 2014. године 

 
- у хиљадама динара – 

Компоненте капитала  Компоненте капитала 

30 31 32 АОП 35 АОП 047 и 237 АОП 34 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  АОП Основни 

капитал 

АОП Уписани а 
неуплаћени 
капитал 

АОП 
Резерве  Губитак  

Откупљене 
сопствене 
акције 

 
Нераспо-
ређени 
добитак 

1 2   3   4   5   6   7   8 
Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.                         

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037 4055 4073 4091  1. 

б) потражни салдо рачуна 4002 1.442.347 4020 4038 4056 4074 4092 52.626 
Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика        

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039 4057 4075 4093  2. 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040 4058 4076 4094  
Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 
2013. 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4005 4023 4041 4059 4077 4095  3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4006 1.442.347 4024 4042 4060 4078 4096 52.626 

Промене у претходној 2013. години        

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043 4061 4079 4097  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 23 4026 4044 4062 4080 4098 8.719 

Стање на крају претходне године 31.12.2013.        
а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045 4063 4081 4099  5. 

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 1.442.370 4028 4046 4064 4082 4100 61.345 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика        

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047 4065 4083 4101  
6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048 4066 4084 4102  

Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. 2014.        
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4013 4031 4049 4067 4085 4103  7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4014 1.442.370 4032 4050 4068 4086 4104 61.345 
Промене у текућој  2014.  години        
а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051 4069 4087 4105  8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052 4070 4088 4106 3.522 
Стање на крају текуће године 31.12. 2014.        
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053 4071 4089 4107  9. 
б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 1.442.370 4036 4054 4072 4090 4108 64.867 
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Компоненте осталог резултата Компоненте капитала 

330 331 332 АОП 333 АОП 334 и 335 АОП 336 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  АОП Ревало-

ризационе 
резерве 

АОП 
Актуарски 
добици 
или 

губици 

АОП

Добици или 
губици по 
основу 

улагања у 
власничке 
инстру-
менте 

капитала 

 

Добици или 
губици по 

основу удела 
у осталом 
добитку или 

губитку 
придружених 
друштава 

 

Добици или 
губици по 
основу 

иностраног 
пословања 
и прерачуна 
финанси-
јских 

извештаја 

 

Добици 
или 

губици по 
основу 
хеџинга 
новчаног 

тока 

1 2   9   10   11   12   13   14 
Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.                         

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127  4145  4163  4181  4199  1. 

б) потражни салдо рачуна 4110 4128  4146  4164  4182  4200  
Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

           

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129  4147  4165  4183  4201  
2. 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4112 4130  4148  4166  4184  4202  
Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2013.            

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4113 4131  4149  4167 
 
 

4185  4203  3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4114 4132  4150  4168 
 
 

4186  4204  

Промене у претходној 2013. години            
а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133  4151  4169  4187  4205  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134  4152  4170  4188  4206  
Стање на крају претходне године 31.12.2013.            
а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135  4153  4171  4189  4207  5. 

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136  4154  4172  4190  4208  
Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика            

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137  4155  4173  4191  4209  
6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138  4156  4174  4192  4210  
Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. 2014.            
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4121 4139  4157  4175  4193  4211  7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4122 4140  4158  4176  4194  4212  
Промене у текућој  2014.  години            
а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141  4159  4177  4195  4213  8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142  4160  4178  4196  4214  
Стање на крају текуће године 31.12. 2014.            
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143  4161  4179  4197  4215  9. 
б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144  4162  4180  4198  4216  
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Компоненте осталог 
резултата 

337 

Редни 
број 

ОПИС 
  

АОП 

Добици или 
губици по 
основу ХОВ 
расположи-

вих за продају

 

 

АОП 

Укупан капитал 
[∑(ред 1б кол 3 
до кол 15) - 

∑(ред 1а кол 3 
до кол 15)] ≥ 0 

 
 
 

АОП 

Губитак изнад 
капитала  

[∑(ред 1а кол 3 
до кол 15) -  

∑(ред 1б кол 3  
до кол 15)] ≥ 0 

1 2   15   16   17 
Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.             

а) дуговни салдо рачуна 4217   4244  1. 

б) потражни салдо рачуна 4218  4235 1.494.973   

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219   4245  2. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4220  4236   

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2013.      

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221   4246  3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222  4237 1.494.973   

Промене у претходној  2013.  години      

а) промет на дуговној страни рачуна 4223   4247  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4224  4238 8.742   

Стање на крају претходне године 31.12.2013.      

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225   4248  5. 

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226  4239 1.503.715   

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

   

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227   4249  6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4228  4240   

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.      

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229   4250  7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230  4241 1.503.715   

Промене у текућој  2014.   години      

а) промет на дуговној страни рачуна 4231   4251  8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4232  4242 3.522   

Стање на крају текуће године 31.12. 2014.      

а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233   4252  9. 

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234  4243 1.507.237   
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 OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU  
 
 Goša – ''Fabrika opreme i mašina'' d.o.o. iz Smederevske Palanke osnovana je 16.07.1990. 
 godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Preduzeće je privatizovano 
 04.01.2006. godine i od tada posluje pod poslovnim imenom Akcionarsko društvo Goša 
Fabrika opreme i mašina Smederevska Palanka (dalje u tekstu Društvo), što je upisano u 
Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre rešenjem broj BD.106682/06 od 
04.01.2006. godine.  Registrovana šifra delatnosti Društva je 2822 – Proizvodnja opreme za 
podizanje i prenošenje, poreskim identifikacioni broj (PIB) je 101401234 matični broj (MB) je 
07264348. 
   
 Pored navede registrovane, pretežne delatnosti poslovne aktivnosti Društva su i: 
 

 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcije; 
 Proizvodnja ležajeva reduktora; 
 Proizvodnja  mašina za metalurgiju; 
 Proizvodnja mašina za građevinsko projektovanje   
 Izgradnja građevinskih i drugih objekata; 
 Inženjering poslovi. 

 
 
 OSNOV ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UPOREDNI  PODACI 
 
Društvo je sastavilo svoje pojedinačne finansijske izveštaje za 2014. godinu (dalje u tekstu 
finansijski izveštaji) u skladu sa:  
 

a) računovodstvenim propisima i standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji i  
b) konceptom/načelom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Preduzeće 

nastaviti poslovanje u doglednoj budućnosti.  
 

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara, osim ako drugačije nije naglašeno.             
Dinar (RSD) je zvanično sredstvo plaćanja i izveštajna valuta u Republici Srbiji. Društvo je 
na dan 31. decembra 2014. godine, saglasno kriterijumima iz člana 6. novog Zakona o 
računovodstvu u primeni na finansijske izveštaje za 2014. godinu, razvrstano u srednja 
pravna lica (2013. – isto).  
 
Uporedni podaci, prikazani u finansijskim izveštajima za 2014. godinu predstavljaju stavke 
iskazane u finansijskim izveštajima za 2013. godinu, koje su reklasifikovane saglasno 
propisima u primeni. Finansijski izveštaji za 2013. godinu bili su predmet obavljene revizije. 
O finansijskim izveštajima za 2013. godinu ovlašćeni revizor je izrazio pozitivno mišljenje 
(mišljenje bez kvalifikacija). 
 
a)  Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu je zasnovano na regulativi koja 
uređuje oblast računovodstva, pre svega na sledećim propisima:  
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 Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji (“Službeni glasnik RS” broj 62/2013); 
 Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, 
zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” 95/2014, dalje u tekstu Pravilnik o 
kontnom okviru) i 

 Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 
zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” broj 95/2014 i 144/2014, dalje u 
tekstu Pravilnik o finansijskim izveštajima); 

 Pravilnik načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa 
stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS” broj 118/2013 i 137/2014). 

 
Saglasno propisima u primeni, Društvo primenjuje Međunarodne standarde finansijskog 
izveštavanja i Međunarodne računovodstvene standarde sa tumačenjima (dalje u tekstu 
MSFI i MRS ili MSFI/MRS), čiji su prevodi regulisani Rešenjem ministra finansija Republike 
Srbije o utvrđivanju Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova 
MRS, odnosno MSFI (broj 401-00-896/2014-16 od 13. marta 2014. godine).  
 
Treba naglasiti da se uz paralelnu primenu MSFI/MRS sa njihovim tumačenjima, vrši i 
njihovo stalno inoviranje na način da se određeni, postojeći MRS inovira i/ili zamenjuje 
novom verzijom pod nazivom MSFI, što obavlja, odobrava i usvaja Odbor za Međunarodne 
računovodstvene standarde iz Londona (IASB), u saradnji sa Komitetom za tumačenje 
međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC).  
 
Takođe, računovodstveni okvir i računovodstvene politike, saglasno prethodno navedenom 
Pravilniku o kontnom okviru i Pravilniku o finansijskim izveštajima, mogu se razlikovati u 
određenim segmentima prezentacije od MSFI/MRS koje je usvojio Odbor za Međunarodne 
računovodstvene standarde. 
 
Rukovodstvo Društva procenilo je moguće uticaje postojećih razlika MSFI/MRS i njihovih 
tumačenja na finansijske izveštaje i smatra da promene ili nisu primenljive na poslovanje 
Društva ili ne proizvode materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje, odnosno da se 
odražavaju samo na način njihove prezentacije u finansijskim izveštajima (kao na primer 
prikazivanje stavki vanbilansne aktive i pasive u Bilansu stanja).  
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu u ovom slučaju nematerijalno značajne efekte koje 
odstupanja računovodstvenih propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na 
istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se mogu 
tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa domaćim propisima koji regulišu 
ovu oblast i svim bitnim MSFI/MRS u primeni. 
 
b) Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su uz pretpostavku koncepta/načela stalnosti 
poslovanja Društva, odnosno njegovog neograničenog trajanja poslovanja u doglednoj 
budućnosti, što pretpostavlja da:  
 



AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA  
SMEDEREVSKA PALANKA 
 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  ZA 2014. GODINU 

ГОША ФОМ АД, финансијски извештаји за 2014. годину уз Извештај независног ревизора    19 
 

 uticaji globalne ekonomske krize, koja od sredine 2008. godine utiče na već 
zatečena, izrazito nepovoljna kretanja u Republici Srbiji, 

 finansijski rizici i 
 oscilacije tražnje za većinom proizvoda, čijom se proizvodnjom i prometom Društvo 

bavi, 
  

neće imati uticaj na finansijski položaj Društva u materijalno značajnom obimu, niti će imati 
uticaja, u materijalno značajnom obimu, na njegove buduće rezultate poslovanja, koji su bili 
pozitivni. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni, osim saglasno načelu stalnosti poslovanja i saglasno 
načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti). Prema načelu nastanka 
poslovnog događaja, učinci poslovnih promena i drugih događaja priznaju se u momentu 
nastanka, a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati. Finansijski izveštaji, 
sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o tokovima gotovine), 
pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju 
isplatu i prijem gotovine, već i o obavezama, za isplatu gotovine u budućem periodu, i o 
resursima, koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.  

 
 
 1.       ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE  
 
 Računovodstvene politike su posebna načela, osnovi, konvencije, pravila i praksa koje je 
Društvo usvojilo za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa 
 Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog 
izveštavanja. Usvojene računovodstvene politike odnose se na priznavanje, ukidanje 
priznavanja,  merenje i procenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i rashoda Društva. 
 
 1.1. 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 imovina, imaju korisni 
vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke ulaganja je 
veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem 
objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 
  
Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava prethodno navedene uslove, priznaje se na 
 teret rashoda perioda u kome je nastalo. 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 imovina, odnosno po nabavnoj vrednosti ili 
 ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane amortizacije i 
 obezvređenja.  
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 Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se primenom 
 proporcionalnog metoda u zavisnosti od roka njegovog korisnog veka upotrebe. 
 
 1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
 Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podležu amortizaciji materijalna sredstva 
 koja ispunjavaju uslove za priznavanje propisane MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i 
oprema, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme 
 nabavke sredstva je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema 
 poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 
 
 Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje 
 kao stalno sredstvo, vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 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. 
 
 Naknadno merenje po početnom priznavanju nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po 
troškovnom modelu iz MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj 
vrednosti ili ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane 
 amortizacije i obezvređenja. 
 
 1.3. Alat i sitan inventar 
 
 Kao stalno sredstvo priznaju se i podležu amortizaciji alat i sitnog inventara, čiji je 
 korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke 
 sredstva je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema 
poslednjem  objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 
 
 Alata i sitni inventar, za koje ovim Pravilnikom Društva nije propisana stopa amortizacije, 
 iskazuju se kao oprema na posebnom  analitičkom računu. Ako je njihova pojedinačna 
 nabavna vrednost manja od 50.000 dinara otpisuju se po godišnjoj stopi od 50%. Za ostala 
 sredstva utvrdjuje se stopa koja proističe iz procenjenog korisnog veka upotrebe. 
 
 Alata i sitni inventar koji ne zadovoljavaju prethodno navedene  uslove  iskazuju se kao 
obrtna sredstva (zalihe). 
 
 1.4. Rezervni delovi 
 
 Kao stalno sredstvo priznaju se rezervni delovi, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu 
 dana  i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade 
po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog 
organa nadležnog za poslove statistike.  Takvi rezervni delovi, po ugradnji, uvećavaju 
knjigovodstvenu vrednost sredstva u koje su ugrađeni. 
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Rezervni delovi koji ne zadovoljavaju ove uslove  prilikom ugradnje iskazuju se kao trošak 
poslovanja. 
 
 1.5. Dugoročni finansijski plasmani 
 
 U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih pravnih 
 lica, učešća u kapitalu povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica i 
 dugoročni finansijski plasmani, kao što su dugoročni krediti i zajmovi dati zavisnim, 
 povezanim i drugim pravnim licima u zemlji i inostranstvu, dugoročne hartije od vrednosti 
koje se drže do dospeća i ostali dugoročni plasmani. 
 
 Navedeni plasmani predstavljaju finansijska srdstva 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.  
 
 1.6. Zalihe 
 
 Zalihe su sredstva koja se u obliku materijala ili pomoćnih sredstava troše u procesu 
 proizvodnje ili prilikom pružanja usluga. Zalihe obuhvataju: 
 

 Osnovni i pomoćni materijal koji će biti iskorišćeni u procesu proizvodnje; 
 Nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku; 
 Gotove proizvode koje je proizvelo preduzeće; 
 Robu. 

 
 Zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe, računovodstveno se 
obuhvataju u skladu sa MRS 2 - Zalihe. 

 
 1.6.1. Zalihe materijala 
 

 Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto  
 prodajnoj vrednosti, ako je niža. Zalihe materijala koji je proizveden kao sopstveni učinak 
mere se 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 dovodjenjem zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. 
 Troškovi nabavke materijala obuhvataju nabavnu cenu, uvozne dažbine i druge poreze 
 (osim onih koje Društvo 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 koje se mogu direktno pripisati nabavci materijala.  
 
Popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke.  
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 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 obezvređivanja 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. 
 
 Procena neto prodajne vrednosti 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.  
 
 1.6.2. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 
 

 Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nastaju kao rezultat proizvodnog procesa 
 Društva pa se  shodno tome i vrednuju po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj 
 vrednosti, ako je niža.  
 
Troškovi sadržani u zalihama nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, obuhvataju 
troškove koji su direktno povezani sa jedinicama proizvoda, kao i fiksne i promenljive režijske 
troškove proizvodnje. Fiksni režijski troškovi su oni indirektni  troškovi proizvodnje koji su 
relativno konstantni, bez obzira na obim proizvodnje, za razliku od promenljivih režijskih 
troškova, koji se menjaju srazmerno promeni obima proizvodnje. 
  
 Pošto trošak proizvodnje svakog proizvoda ne može posebno da se odredi dodeljuje se 
 proizvodima na racionalnoj osnovi. Pripadajući deo indirektnih troškova koji se uključuje u 
cenu koštanja na računima grupa 51 do 55 kao i u knjigovodstvu troškova i učinaka iskazuju 
se na teret računa grupe 95 i računa 982. 
  
Obračun troškova i učinaka vrši se pri sastavljanju obaveznih finansijskih izveštaja na kraju 
 poslovne godine. 
 

 1.7. 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. 
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Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite,  hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane 
sa rokom dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana bilansa.  

  
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se 
vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po 
srednjem 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 srednjem 
 važećem kursu NB, 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, a prema proceni rukovodstva. 
  
Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca preko 
 računa ispravke vrednosti na predlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih 
 plasmana donosi Izvršni odbor Društva. 
  
 Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je 
 nenaplativost izvesna i dokumentovana, kada Društvo nije uspelo sudskim putem da izvrši 
 njihovu naplatu i potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode Društva. 
  
Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na predlog Komisije za popis 
 potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi Izvršni odbor Društva. 
 
 Kratkoročni finansijski plasmani i hartije od vrednosti kojima se trguje iskazuju se po 
 amortizovanoj vrednosti, ne uzimajući u obzir nameru Društva 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.  
 
 1.8. Obaveze 
 
 Obavezama smatraju se 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) , kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema 
 povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, kratkoročni krediti i 
 ostale kratkoročne finansijske obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i 
 ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze. 
 
 Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana od 
 dana sastavljanja finansijskih izveštaja. 
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 Obaveza je svaka obaveza koja predstavlja ugovornu obavezu: 
 a) predaje gotovine ili  
b) predaje drugog finansijskog sredstva drugom preduzeću ili  
 b) razmenu finansijskih instrumenata sa drugim preduzećem pod potencijalno nepovoljnim 
     uslovima. 
 
 Dugoročnim obavezama se smatraju  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 kraćam od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih 
izveštaja iskazuju se kao kratkoročne obaveze. 
 
 Društvo 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 
 Društva. 
 
 Prilikom početnog priznavanja Društvo 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, Društvo meri sve finansijske obaveze po amortizovanoj 
 vrednosti, osim obaveze koje drži radi trgovanja i derivata koje 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 srednjem kursu strane valute koji važi na dan 
sastavljanja  finansijskih izveštaja. Razlike koje se tom prilikom obračunaju obuhvataju se 
kao rashodi i  prihodi perioda. 
 
 Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vapariničnog poravnanja i sl. vrši se direktnim 
 otpisivanjem, u korist prihoda. 
 
 1.9. Dugoročna rezervisanja 
 
 Dugoročno rezervisanje se priznaje:  

a) kada preduzeće ima obavezu (pravnu ili stvarnu),  koja je nastala kao rezultat prošlog 
dogadjaja,  

b) kada je verovatno da će odliv resursa, koji sadrže ekonomske koristi, biti potreban za 
izmirenje obaveza, i  

c) kada iznos obaveze može pouzdano da se proceni.  

 Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje. 
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 Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, rezervisanja 
 za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, 
 rezervisanja za troškove restrukturiranja preduzeća, rezervisanja za penzije i ostala 
 dugoročna rezervisanja za pokriće obaveza (pravnih ili stvarnih), nastalih kao rezultat 
 prošlih dogadjaja, 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), kao i rezervisanja za izdate garancije i druga jemstva. 
 
 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 razervisanja 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 održavaju 
 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 održava tekuće tržišne procene vremenske 
 vrednosti novca i rizika specifičnih za obavezu. Diskontna stopa ne održava rizike za koje su 
 procene budućih tokova gotovine korigovane. 
 
 1.10. Kamata i drugi troškovi pozajmljivanja 
 
 Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja 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. 
 
 Kapitalizacija kamate i drughih troškova pozajmljivanja u skladu sa dopuštenim alternativnim 
 postupkom iz MRS 23 - Troškova 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 Društvu buduće 
 ekonomske koristi i kada mogu da se pouzdano izmere. Ukoliko svi navedeni uslovi za 
 kapitalizaciju kamate nisu ispunjenii kamata i troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod 
 perioda u kome su nastali. 
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 1.11. Prihodi i rashodi 
 
 Prihodi obuhvataju prihode od redovnih aktivnosti Društva i dobitke. Prihode čine prihodi 
 od prodaje proizvoda, robe i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, 
 dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja određenih dažbina po osnovu prodaje proizvoda, 
robe i  usluga, prihodi doprinosa i drugi prihodi. 
 
 Dobici predstavljaju ekonomske koristi i prikazuju se na neto osnovi nakon umanjenja za 
odgovarajuće rashode.  
 
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti i gubitke. U rashode 
spadaju: troškovi direktnog materijala i robe, troškovi ostalog materijala, proizvodne usluge, 
rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi,  zarade i ostali lični 
rashodi.  
 
Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i prikazuju  se na neto osnovi, nakon 
umanjenja za odgovarajuće prihode. 
 
 Rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali i direktno se povezuju sa nastalim 
 prihodima. 
 
 Direktor Društva je, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, odgovoran za poštovanje 
zakonitosti u radu Društva. 
  
 1.12. Devizni kursevi 
 
 Zvanični kursevi za strane valute na dan 31. decembra 2014. godine, koje su od značaja za 
poslovanje Društva i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, 
 bili su sledeći: 
 

Oznaka valute 31.12.2014. 31.12.2013. 
EUR 120,9583 114,6421 
USD 99,4641 83,1282 
GBP 154,8365 136,9679 
CHF 100,5472 93,5472 

 
 
1.13. Porez na dobit  
 
Tekući porez na dobit 

Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 15%  na 
iznos dobiti pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu 
svode na efektivnu poresku stopu.  
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Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primenom propisane poreske 
stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.  
 

Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg 
perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. 
Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za 
umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina.  
 
Odloženi porez na dobit 
 
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove 
potraživanja  
i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti.  
 
Važeće poreske stope na dan bilansa stanja, koje iznose 15%, ili poreske stope koje su 
nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na 
dobit.  
 
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena 
poreska potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih 
gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do 
kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od kojeg se preneti poreski gubitak i krediti 
mogu umanjiti.  
 
Odložena poreska sredstva i obaveze mogu da se kompenzuju samo kada postoji pravnom 
regulativom data mogućnost da se kompenzuju (prebiju) tekuća poreska sredstva i tekuće 
poreske obaveze, kao i kada se razgraničene poreske obaveze i potraživanja odnose na istu 
poresku upravu. 
 
 
 2.      NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 
 NAPOMENE UZ BILANS USPEHA ZA 2014. GODINU 
 
 2.1. Poslovni prihodi  
 
                u RSD hiljada 

Opis 2014. 2013. 
Prihodi od prodaje robe i usluga na domaćem tržištu 1.020.314 388.468 
Prihodi od prodaje robe i usluga na inostranom tržištu 1.323.153 2.103.471 
Ukupno 2.343.467      2.491.939 
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2.2. Poslovni rashodi       
 

u RSD hiljada            
Opis 2014. 2013. 
Nabavna vrednost prodate robe 108 2.873 
Prihodi od aktiviranja učinaka (104.015) (177.779) 
Povećanja zaliha nedovršene proizvodnje (380.783) - 
Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje - 516.163 
Troškovi materijala 1.122.263 688.325 
Troškovi goriva i energije 104.580 64.467 
Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 592.220 629.561 
Troškovi proizvodnih usluga 853.806 595.147 
Troškovi amortizacije 58.532 84.455 
Nematerijalni troškovi 33.556 27.436 
Ukupno 2.280.267 2.430.648 

 

   
 2.3. Nabavna vrednost prodate robe 
  
Nabavna vrednost robe iznosi Din. 108 hiljada (2013. – Din. 2.873 hiljade) i uglavnom se odnosi na 
prodaju otpadnog gvožđa. 
         
2.4. Prihodi od aktiviranja učinaka 
 
Prihodi od aktiviranja učinaka iznose Din. 104.015 hiljada (2013. – Din. 177.779 hiljada) i odnose se 
na radove izvedene na novom proizvodnom pogonu (Napomena 2.18). 
 
2.5. Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje 
 
Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje od Din. 380.783 hiljade (2013. – ) saglasno je 
dinamici ugovorenih poslova, koji će biti okončani tokom 2015. godine.  
 
2.6. Smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje 
 
U 2013. godini, saglasno ugovorenoj dinamici poslova, koji se obavljaju u dva obračunska perioda, 
zalihe nedovršene proizvodnje su se smanjile za Din. 516.163 hiljade (2014. – ). 
 
 2.7. Troškovi materijala, goriva i energije 
 

                u RSD hiljada 

Opis 2014. 2013. 
Troškovi materijala za izradu 1.117.514 684.325 
Troškovi ostalog materijala 4.749 3.999 
Troškovi goriva i energije 104.580 64.468 
Ukupno 1.226.843 752.792 

  
Troškovi materijala se vode po prosečim cenama. Oni su  povećani u odnosu na prethodnu godinu, 
što je posledica većeg obima proizvodnje. 
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2.8. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 
 

                u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Zarade i naknade zarada (bruto 1) 461.853 490.319 
Doprinosi na zarade i naknade na teret poslodavca 82.346 88.016 
Troškovi na osnovu ugovora 1.183 2.507 
Naknade  Izvršnom i Nadzornom odboru 200 - 
Ostali lični rashodi i naknade 46.638 48.719 
Ukupno 592.220 629.561 

 
Troškovi zarada su  niži u odnosu na prethodnu godinu. Isplata mesečnih zarada se obavlja 
redovno, dva puta mesečno (akontacija ličnog dohotka i razlika). 
 

 
2.9. Troškovi proizvodnih usluga  
 

                              u RSD hiljada 

Opis 2014. 2013. 
Troškovi usluga na izradi učinaka 719.214 372.409 
Troškovi transportnih usluga 80.350 160.622 
Troškovi održavanja objekata i opreme 18.815 14.505 
Troškovi zakupa 1.900 9.490 
Ostali troškovi proizvodnih usluga 33.527 38.121 
Ukupno 853.806 595.147 

 
 

 2.10. Troškovi amortizacije  
 

                                u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja 3.871 3.856 
Amortizacija građevinskih objekata 14.944 14.952 
Amortizacija opreme 39.716 65.647 
Ukupno 58.531 84.455 

  
 
2.11. Nematerijalni troškovi 
 

                                                        u RSD hiljada                                    
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Opis 2014. 2013. 
Troškovi reklame i propagande - 3.831 
Troškovi reprezentacije 4.172 4.651 
Troškovi osiguranja 3.257 2.826 
Troškovi platnog prometa 10.829 7.943 
Troškovi poreza 3.608 4.109 
Ostali nematerijalni troškovi 11.690 4.076 
Ukupno 33.556 27.436 
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2.12. Poslovni dobitak 
 
Poslovni dobitak iznosi Din. 63.200 hiljada (2013. – Din. 59.985 hiljada). Njegov rast je rezultat 
maksimalne racionalizacije koju je sprovodilo Društvo tokom 2014. godine. 
 
2.13. Finansijski prihodi 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Prihodi od kamate 7.812 8.457 
Pozitivne kursne razlike 60.935 50.811 
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 150 717 
Ukupno 68.897 59.985 

  
2.14. Finansijski rashodi 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Rashodi kamata 59.044 48.285 
Negativne kursne razlike 33.115 82.902 
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 55.028 8.405 
Ukupno 147.187 139.592 

 
 2.15. Ostali prihodi 

 

                                   u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Naplaćena otpisana potraživanja 17.978 26.505 
Prihodi  po osn. efek.  ugov. zašt. od rizika osim val.klauz. 244 796 
Prihodi od smanjenja obaveza 4.464 2.344 
Ostali prihodi 1.987 45.574 
Ukupno 24.673 75.219 

 
2.16. Ostali rashodi 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Obezvređenje kratkoročnih finansijskih plasmana - 46.416 
Obezvređenje potraživanja (Napomena 2.21) 247 - 
Ukupno 247 46.416 

 
 Urađena je ispravka vrednosti potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospeća. 
 

 2.17.  Dobitak 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2014. 2013. 
Dobitak pre oporezivanja 9.336 10.487 
Odloženi poreski rashodi perioda (Napomena 2.30)       (5.814) (1.768) 
Ukupno 3.522 8.719 
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NAPOMENE UZ BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2014. GODINE 

 
 2.18. Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i oprema 
 

 Vrednost nematerijalnih ulaganja na dan 31. decembra 2014. godine može se prikazati na sledeći 
način: 

                u RSD hiljada 
 

Opis 
Nabavna 
vrednost

Ispravka
vrednosti

Sadašnja 
vrednost

Softver 77.538 (33.157) 44.381
Ukupno 77.538 (33.157) 44.381

 
 Promene na nematerijalnim ulaganjima mogu se prikazati na sledeći način: 

 
              

 u RSD hiljada 

Opis  31.12.2014. 31.12.2013.
Nabavna vrednost 01. januara  77.208 77.107
Nova ulaganja 330 102
Ispravka vrednosti 01. januara (29.286) (25.431)
Amortizacija  (3.871) (3.856)
Sadašnja vrednost 31. decembra 44.381 47.922

  
Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2014. godine odnosi se na: 
 

                  u RSD hiljada 

 
Opis 

Nabavna 
vrednost

Ispravka 
vrednosti

Sadašnja 
vrednost

Zemljište 13.823                     - 13.823
Gradjevinski objekti 827.591 (477.520) 350.071
Postrojenja i oprema 1.981.210 (1.457.724) 523.486
Avansi i osnovna sredstva u pripremi 680.254                      - 680.254
Ukupno 3.502.878 (1.935.244) 1.567.634

   
Struktura sadašnje vrednosti nekretnine, postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2014. godine: 
 
 
Opis 

Iznos u 
RSD hiljada

Struktura u 
procentima

Zemljište 13.823 0,88%
Gradjevinski objekti 350.071 22,33%
Oprema  523.486 33,40%
Investicije u toku 680.254 43,39%
Ukupno 1.567.634 100,00%

 
 Promene na osnovnim sredstvima tokom 2014. godine mogu se prikazati na sledeći način: 
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u RSD hiljada 
  

Zemljište 
Građevinski 

objekti 
 

Oprema 
Investicije 

u toku 
 

Ukupno 

NABAVNA VREDNOST      

Stanje 01.01.2014. 13.823 827.593 1.899.567 637.394 3.378.377 

Nova ulaganja - - 81.643 42.860 124.503 

Ostalo - (2) - - (2) 

Stanje 31.12.2014. 13.823 827.591 1.981.210 680.254 3.502.878
      

ISPRAVKA VREDNOSTI      

Stanje 01.01.2014. - (462.576) (1.418.008) - (1.880.584) 

Amortizacija - (14.944) (39.716) - (54.660) 

Stanje 31.12.2014. - (477.520) (1.457.724) - (1.935.244)
      

SADAŠNJA VREDNOST      

Stanje 31.12.2014. 13.823 350.071 523.486 680.254 1.567.634
Stanje 31.12.2013. 13.823 365.017 481.559 637.394 1.497.793

 
Investicije u toku odnose se na modernizaciju i proširenje proizvodnog pogona (Projekat peskara i 
farbara i Projekat kranovi), koji je u toku od 2012. godine. Navedeni Projekti su najvećim delom 
finansirani iz dugoročnog bankarskog kredita (Napomena 2.29).  
 
2.19. Dugoročni finansijski plasmani 

 
 Dugoročni finansijski plasmani u sebi sadrže učešća u kapitalu drugih i dugoročne kredite. Učešća u 
kapitalu nepovezanih pravnih lica, od kojih su najveća u  Goša Trgovačko sportski centar, od cca. 39 
miliona, i u Goša Stan, od cca. 15 miliona dinara, mogu se prikazati na sledeći način: 

 
                     u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica  54.310 54.310
Minus: Ispravka vrednosti (38.907) (38.907)
Ukupno 15.403 15.403

 

Dugoročni krediti na dan 31. decembra 2014. godine iznose Din. 19.244 hiljada (2013. – Din.  16.724 
hiljada) i odnose se na kredite date tokom 2009. i 2010. godine radnicima za kupovinu stanova. 
Otplata datih kredita vrši se redovno.                                   
 

 2.20. Zalihe 
 

        u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Zalihe materijala 201.812 173.190
Rezervni delovi 7.340 7.873
Alat i inventar 467 1.025
Nedovršena proizvodnja 835.567 454.783
Dati avansi 153.266 55.831
Ukupno 1.198.452 692.702
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Vrednost zaliha sirovina i materijala je utvrđena na osnovu metoda prosečne cene. Nabavna 
vrednost zaliha sirovina i materijala uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne troškove
 i zavisne troškove nabavke. Zalihe nedovršene proizvodnje su iskazane po ceni koštanja. 
 

 
 2.21. Potraživanja na osnovu prodaje 
 

Potraživanja po osnovu prodaje na dan 31. decembra  2014. godine mogu se prikazati na sledeći 
način: 

 
            u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Kupci u zemlji 4.192 29.121
Kupci u inostranstvu 231.039 102.814
Ukupno 235.231 131.935

   
Za potpunije informisanje akcionara i drugih korisnika finansijskih izveštaja od posebnog je značaja 
da se sagledaju kupci od kojih na dan 31. decembra  2014. godine Društvo ima najveća 
potraživanja. 
 
Domaći kupci sa najvećim saldom i usaglašavanje 

 
                         u RSD hiljada 

Domaći kupci Mesto Iznos 
Kolubara Lazarevac 5.860
GOŠA Šinska vozila S.Palanka 2.363
Drina otpad Užice 1.605
ATB Sever Subotica 1.680
Železara Smederevo 1064
RTB Bor 611
Sunoko N.Sad 609

 
 Domaći kupci su pod 31. decembrom 2014. Usaglašeni oko 93% putem IOS obrazaca i Zapisnika o 
sravnjenju. Jedino potraživanje za koje je na dan bilansiranja izvršena ispravka vrednosti je 
potraživanje od privrednog društva Farmakom iz Šapca (Napomena 2.16). 

 
Kupci iz inostranstva sa najvećim saldom i usaglašavanje 
 

                              u RSD hiljada 

Kupci iz inostranstva Zemlja Iznos
NLMK Rusija 80.982
Kopex Poljska 58.612
Sandvik Austrija 48.160
Concord Austrija 19.326
Takraf Nemačka 8.537
Severstl Rusija 2.373

 
 Ino kupci su pod 31. decembrom 2014. usaglašeni oko 90%  putem IOS obrazaca i Zapisnika o 

sravnjenju. 
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 2.22. Potraživanja iz specificnih poslova 
 

u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Potraživanja po specifičnim poslovima 24.113 20.413
Druga potraživanja (depozit u inostranstvu) 85.645 101.454
Ukupno 109.758 121.867

          
 

2.23. Druga potraživanja  
 

u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Potraživanja od zaposlenih 14.002 7.455
Ukupno 14.002 7.455

  
 
 2.25. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
    
                                         u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Sredstva na tekućim dinarskim računima 8.640 25.620
Blagajna u dinarima - 11
Devizni račun 89.861 343.816
Ostala novčana sredstva 218 -
Kratkoročno oročena devizna sredstva  181.437 -
Ukupno 280.156 369.447

 
  

2.26. Porez na dodatu vrednost  
 

                                        u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Porez na dodatu vrednost 46.217 12.392
Ukupno 46.217 12.392

 
 

 2.27. Osnovni i ostali kapital 
 
 Struktura kapitala na dan 31. decembra može se prikazati na sledeći način: 
 
                               u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013.
Akcijski kapital 1.409.846 1.409.846
Emisiona premija 18.372 18.372
Ostali osnovni kapital 14.152 14.152
Ukupno 1.442.370 1.442.370
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Emisiona premija je nastala trećom emisijom običnih akcija, kada je emitovano 29.438 akcija, kao 
razlika između nominalne i prodajne vrednosti emitovanih akcija. 
 

 2.28. Nerasporedjena dobit 
 
                          u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Neraspoređena dobit ranijih godina, 
      stanje 01. januara 2014. 61.345

 
52.626 

Neraspoređena dobit tekuće godine 3.522 8.719 
Ukupno 64.867 61.345 

  
2.29. Dugoročni krediti 

 
 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita su bilansirane prema sledećem: 
 

                         u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Dugoročni krediti u zemlji za investicije 324.319 401.964 
Dugoročni kredit sa subvencionisanom kamatom 50.000 - 
Ukupno 374.319 401.964 

 
Dugoročni kredit, čiji dugoročni deo na dan 31. decembra 2013. godine iznosi Din. 324.319 hiljada 
(2013. – Din. 401.964 hiljade), povučen je 2012. godine od Banca Intesa a.d. Beograd, da bi se 
realizovalo ulaganje u modernizaciju proizvodnog pogona (Napomena 2.18). Kredit je odobren na 84 
meseca, uz grejs period od dve godine. Otplaćuje se, po isteku grejs perioda, u 20 kvartalnih rata, 
počev od 05. juna 2014. godine. Kredit je pri otplati i obračunu kamate vezan za evro (EUR). 
Ugovorena kamatna stopa iznosi 3m. EURIBOR plus 3,86% p.a. (godišnje). 
 

 2.30. Odložene poreske obaveze 
 
                                                                                          u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Stanje 01. januara  11.037 9.269 
Povećanje (Napomena 2.17) 5.814 1.768 
Stanje 31. decembra 16.851 11.037 

 
2.31. Kratkoročne finansijske obaveze 

 
                        u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Kratkoročni krediti u zemlji 563.666 459.714 
Tekuće dospeće dugoročnog kredita za investicije 106.308 185.275 
Tekuće dospeće DK sa subvencionis. kamatom 250.000 - 
Ostale kratkoročne obaveze 8.516 4.273 
Ukupno 928.490 649.262 
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2.32. Primljeni avansi, depoziti,kaucije, 

 
                                                                                         u RSD hiljada 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Primljeni avansi u zemlji 209.554 39.481 
Primljeni avansi iz inostranstva 129.101 11.459 
Ukupno 338.825 50.940 

 
 
2.33. Obaveze iz poslovanja,  
         ostale obaveze iz poslovanja i obaveze za javne prihode 
 
Obaveze iz poslovanja na dan bilansiranja imaju sledeću strukturu: 

 
              u RSD hiljada 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 
Dobavljači  
Dobavljači u zemlji 260.162 159.058 
Dobavljači u inostranstvu 62.758 93.476 
Ukupni dobavljači                                              I 322.920 252.534 
   

Ostale kratkoročne obaveze  
Obaveze za neto zarade 24.684 27.490 
Porez i doprinosi na zarade na teret zaposlenih 10.326 10.715 
Doprinosi na zarade na teret poslodavca 6.851 7.055 
Ostale obaveze koje se refundiraju - 35 
Ostale kratkoročne obaveze - 58 
Ukupne ostale kratkoročne obaveze              II 41.861 45.353 
   

Obaveze po osnovu javnih prihoda  
Doprinos za odvodnjavanja 157 120 
Ukupne obaveze po osnovu javnih prihoda  III 157 120 
   

Ukupno                                        IV=(I+II+III) 364.938 298.007 
 

 Za potpunije informisanje akcionara i drugih korisnika finansijskih izveštaja u nastavku su tabele 
domaćih i ino dobavljača prema kojima Društvo ima najveće obaveze: 

                               
u RSD hiljada 

Dobavljači u zemlji Mesto Iznos
Thyssen Krupp Mat. Inđija 39.366
Siemens  Beograd 31.228

Astra-Ham Šabac  Šabac 15.724
TIK SIQ Valjevo 14.882
Fluidotehnik Vrnjačka Banja 14.628
Neminik  Beograd 9.597
Sinatra  Dobanovci 8.044
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u RSD hiljada 

Dobavljači iz inostranstva Zemlja Iznos
Bepro Nemačka 17.114
Unionocel Češka 9.967
Rulmeka Nemačka 7.476
Kemotehna Hrvatska 4.390
T.Krupp Austrija 3.456
Walmag Češka 2.934
Igus Nemačka 2.734

 
Usaglašavanje dobavljača je vršeno putem IOS obrazaca, od kojih je vraćeno oko 80%. Zastarele 
obaveze, u iznosu od Din. 4.464 hiljade, na dan 31. decembra 2014. godine su oprihodovane 
(Napomena 2.15). 
 

 
2.34.  Potencijalna sredstva i obaveze 

 
Sudski sporovi 

 
Na dan 31.12.2014. godine Društvo vodi 16 sudskih sporova i to uglavnom sa radnicima koji su tužili 
po raznim osnovama (naknada štete, poništenje rešenja o otkazu Ugovora o radu, čija vrednost nije 
značajna. 
  

 Hipoteke nad osnovnim sredstvima i drugo 
 

Društvo ima sledeće hipoteke: 
 

1. Na osnovu rešenja I Br. 779/98 Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci od 26.11.1998. 
godine, uknjiženo je založno pravo - hipoteka radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora br. 
404/44 u visini od 800.000 dinara, a u korist ''Investbanke'' a.d. Beograd koja je u stečaju;  

2. Na osnovu rešenja I Br. 184/99 Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci od 26.04.1999. 
godine, uknjiženo je založno pravo radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora br. 404/1-99 u 
visini od 700.000 dinara,  a u korist ''Investbanke'' a.d. Beograd koja je u stečaju;  

3. Na osnovu rešenja I Br. 479/2000 Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci od 27.11.2000. 
godine, uknjiženo je založno pravo - hipoteka radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora br. 
404/6-00 u visini od 5.000.000 dinara, a u korist ''Beogradske banke'' a.d.  Beograd koja je u 
stečaju;  

4. Na osnovu založne izjave Ov I br.2839/2012 od 8.3.2012,overene kod Osnovnog suda u 
Smederevu, sudska jedinica Smedervska Palanka i dugoročnog kredita br. 53-420-
1305057.7 od 5.3.2012. godine, uzpisana je hipoteka u iznosu od 4.125.000,00 EUR-a, u 
dinarskoj protivvrednosti, u korist Banca Intesa a.d. Beograd. 

 
Za tri hipoteke, navedene pod 1., 2. i 3. gore, iako je Društvo otplatilo kredite, nisu obezbeđene 
brisovne klauzule. Hipoteka navedena pod 4. gore prati dugoročni kredit čiji je rok otplate ugovoren 
do 2019. godine. 
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 2.35.  Upravljanje finansijskim rizicima 

 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (deviznom i 
kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj 
osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima.  
 
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje, 
obzirom da takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih 
instrumenata u Republici Srbiji. 
 
Tržišni rizik 
 
U svom poslovanju Društvo je izloženo tržišnom riziku, koji se javlja kao devizni rizik i kamatni rizik. 
Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u 
okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva. 

 
Devizni rizik – Izloženost Društva deviznom riziku prvenstveno se odnosi na ostale dugoročne 
finansijske plasmane, kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske 
ekvivalente, dugoročne i kratkoročne kredite, ostale dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske 
obaveze i obaveze iz poslovanja, izražene u stranoj valuti. Knjigovodstvena vrednost monetarnih 
sredstava i obaveza Društva u stranim valutama na dan 31. decembra je sledeća: 

 
u RSD hiljada 

 Imovina Obaveze 
 Izloženost – strana valuta 2014. 2013. 2014.  2013.
        
  Izloženost u EUR 670.931 616.479 1.179.634  1.169.163
 Ukupno 670.931  616.479  1.179.634  1.169.163

 
Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranoj valuti, evidentno je da je Društvo 
osetljivo isključivo na promene deviznog kursa EUR, mada se od 2015. godine pojavljuje i rizik od 
promene kurseva rublje i dolara. 
 
U sledećoj tabeli prikazana je osetljivost Društva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10%. Stopa 
osetljivosti od 10% predstavlja procenu rukovodstva Društva u pogledu mogućih promena kursa 
RSD u odnosu na EUR.  

 

 
u RSD hiljada 

 2014. 2013. 
Izloženost u EUR +10% -10% +10%  -10%
Imovina 738.024  603.838  678.127  554.831
 Obaveze (1.297.597) (1.061.671) (1.286.079)  (1.052.247)
Ukupno (559.573) (457.833) (607.952)  (479.416)
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Kamatni rizik – Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod 
kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na 
raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj. Međutim, Društvo, iako je koristilo i koristi 
značajna bankarska sredstva, ima ispod prosečne tržišne kamate stope, koje servisira, zajedno sa 
otplatom kredita, bez ugrožavanja svoje likvidnosti ili solventnosti. Treba naglasiti da Društvo, 
zahvaljujući dobroj naplati od kupaca, redovno izmiruje svoje obaveze, kako prema dobavljačima, 
tako i prema banci koja ga finansijski prati putem kratkoročnih i dugoročnih kredita.  
 
Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. decembra, sa stanovišta izloženosti kamatnom 
riziku, data je u sledećem pregledu:  

 
u RSD hiljada

 2014.  2013.

Finansijska sredstva    

Nekamatonosna 409.548  27.806
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)  192.966  16.724
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)  94.390  687.809

 696.904  732.339

Finansijske obaveze    
Nekamatonosne 388.305  45.473

Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)  396.767  -

Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)  899.526  1.354.700

 1.684.598  1.400.173
 

Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu godinu na realno 
moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2013. godine - 1%), počev od 1. januara. Povećanje 
odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih stopa, imajući u vidu 
postojeće tržišne uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske instrumente Društva, koji su 
postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable nepromenjene. U tabeli se 
uzima 10% od zbira podnaslova varijabilne kamatne stope sredstava i obaveza i izračunava razlika 
finansijskih sredstava i obaveza.  
 

u RSD hiljada 
 2014. 2013. 
 +1% -1% +1%  -1%
Finansijska sredstva 9.533 9.345 69.469   68.093
Finansijske obaveze (90.852)  (89.053) (136.825)   (134.115) 

 (81.319) (79.708) (67.356)  (66.022) 
 

Kreditni rizik 
 
Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak 
za Društvo. Kreditni rizik može da obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, 
potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. 
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U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i 
rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno dostupne 
finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za privredne registre) i interne 
istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom, u cilju određivanja njegovog 
boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u 
skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne  
kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje. 
 
U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i, shodno tome, povećane izloženosti kreditnom 
riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. Izloženost Društva 
kreditnom riziku ograničena je, uglavnom, na potraživanja od kupaca. Na dan bilansiranja vrednost 
ovih potraživanja se procenjuje i, saglasno poslovnoj politici Društva, vrši se ispravka vrednosti, na 
teret ostalih prihoda perioda, svih potraživanja nenaplaćenih duže od 60 dana. Obzirom na dobru 
naplatu potraživanja od kupaca i nematerijalna obezvređenja, kreditni rizik Društva nije bio niti jeste 
materijalno značajan. 
 
Rizik likvidnosti 
 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u svakom 
trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti 
održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i 
održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza. Ročnost dospeća 
finansijskih obaveza Društva može se na dan 31. decembra prikazati na sledeći način: 
 

u RSD hiljada

2014. godina 
Dо 1 

godine
Od 1 dо 2 

godine
Od 2 dо 5 

godina Ukupno

Dugoročni krediti 358.307 149.790 224.528 732.625
Kratkoročne  
    finansijske obaveze 563.665 - - 563.665
Obaveze iz poslovanja 322.920 - - 322.920
Ostale kratkoročne obaveze 65.388 - - 65.388

 1.310.280 149.790 224.528 1.684.598

  

2013. godina 
Dо 1 

godine
Od 1 dо 2 

godine
Od 2 dо 5 

godina Ukupno

Dugoročni krediti - 200.982 200.982 401.964
Kratkoročne  
    finansijske obaveze 649.262 - - 649.262

Obaveze iz poslovanja 303.474 - - 303.474

Ostale kratkoročne obaveze 45.473 - - 45.473

 998.209 200.982 200.982 1.400.173

 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima, odnosno na najranijem 
datumu, kada Društvo treba da izmiri svoje obaveze.  
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2.30.  Načelo stalnosti poslovanja 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni saglasno načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) 
i načelu stalnosti poslovanja. Prema načelu nastanka poslovnog događaja, učinci poslovnih promena 
i drugih događaja priznaju se u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili 
isplati).  
 
Finansijski izveštaji, sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o tokovima 
gotovine), pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje 
uključuju isplatu i prijem gotovine, već i o obavezama, za isplatu gotovine u budućem periodu, i o 
resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu. Finansijski izveštaji 
su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom. 
 
2.31.  Poreski rizici 
 
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje 
poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se 
razlikovati od tumačenja rukovodstva. Usled toga, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih 
vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period zastarelosti poreske 
obaveze je pet  godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza 
u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.   
 
2.32.  Usaglašavanje potraživanja i obaveza 
 
Kao što je već navedeno prethodno, Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza 
sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, 
nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
Финансијски извештаји - стране 3 до 15 и Напомене - стране 16 до 41 јединствена су целина 

Извештај независног ревизора са мишљењем – стране 1 и 2 



rAlfo-Reuiziiq" d.o.o. Beogrcrd

ttoTO Novi Beogrqd, Milutinq MilqnhoviGq t36cl

tel.: (+s8t tl) 3t-6t-638r 655-70,-43
mob.: (+r8t 63) it8-49-o3

ummtoqlfqreviziiq.rr
€-hcil: m.goihouic@qlfqreuiziiq.rr

Beograd, 03. april 2015.
Broj:208JV2015.

KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I ORGAI\IMA T]PRAYLJANJA
AKCroNARsKoc onu5rv,q.
coS,q. FABRTKA opREME r ryrnSrN,q. sMEDEREvSKA PALANKA

Predmet: Potvrda o nezavisnosti dru5tva zL reYiziju
javno dru5tvo i o medusobnim ugovornry

u odnosu na
ang ilmanima

Akcionarsko druStvo GoSa Fabrika opreme i maSina Smederevska Palanka (dalje u tekstu DruStvo),

saglasno Ugovoru o obavljaqju revizije broj 9112014., zakljuEenom 16. septembra 2014. godine,

angaiovaloje druStvo za reviziju ,,Alfa-Revizija" d.o.o. Beograd, da obavi reviziju finansijskih izve5taja

za 2014. godinu DruStva. Do datuma zakljudenja navedenog Ugovora, DruStvo i druStvo za revizi}u

,*A.lfa-Revizija" d.o.o. Beograd nisu imali ni jedan poslovni angaLman.

Saglasno navedenom Ugovoru broj 9112014., obavljena je reviztla pojedinadnih finansijskih iztte(taja za

2014. godinu DruStua i 03. aprila 2015. godine izdat je Izve5taj o obavljenoj reviziji. Reviziju finansijskih

izve$taja za 2014. godinu DruStva obavio je tim koji je, kao i vlasnici, uprava i svi ostali zaposleni u

druStvu zareviziju,,Alfa-Revizija" d.o.o. Beograd, u potpunosti nezavistan u odnosu na:

o DruStvo,
o akcionare DruStva koji su fizidka lica i
. akcionare DruStva koji su pravna lica.

Nezavisnost tima koji je obavio reviziju finansijskih izve5taja DruStva, kao i vlasnika, uprave i ostalih

zaposlenih u druStvu za revizijt,,Alfa-Revizija" d.o.o. Beograd, podrazumeva nezavisnost u smislu

odredbi zakona koji reguli5u reviziju i trZi5te kapitala u primeni, s tim da sa DruStvom i akcionarima

Dru$tva, kako pravnim, tako i fizidkim licima, nisu do sada zakljudivani ugovori bilo koje vrste, ianzev

prethodno pomenutog ugovora o reviziji finansijskih izveBtaja za 2014. godinu Dru5tva, nisu pruZane

usluge bilo koje vrste osim pomenutih, niti sa njima postoji kapitalna ilili rodbinska povezanost.

,,Alfa-Revizij a" d. o.o.
zamenik direktora

Beograd

Marina Gojkovii
ovla5deni revizor sa
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Na osnovu člana 6 Pravilnika o sadržini,formi i načinu objavljivanja godišnjih,polugodišnjih i 
kvartalnih izveštaja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. 
glasnik RS br. 14/2012) Akcionarsko društvo Goša Fabrika opreme i mašina iz Smederevske 
Palanke objavljuje 
 
 
                                             GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 
 
I Opšti podaci  
1.Poslovno ime Akcionarsko društvo Goša Fabrika opreme i mašina 
    Sedište  11420 Smederevska Palanka, Industrijska br. 70 
    Matični broj 07264348 
    PIB 101401234 
2. Web site i E-mail adresa www.gosafom.com; office@gosafom.com 
3. Broj i datum rešenja o upisu 
    u registar privrednih subjekata 

BD.106682/2006  
od  04.01.2006. god. 

4. Delatnost  (šifra i opis) 2822 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje 
5. Broj zaposlenih 871   
6. Broj akcionara na dan 31.12.2014 1768 

 
7. Deset najvećih akcionara 

 
ime i prezime 

 
broj akcija na dan 

31.12.2014. 

učešće u osnovnom 
kapitalu - % na dan 

31.12.2014.   
Matira doo 248.170 18.12779
Jasenica 1923 doo 247.333 18.06665
Kemerevo doo 245.920 17.93344
Ajboh doo 237.726 17.36490
Briezal managment LTD 133.840 9.77646
Galeb group doo 26.409 1.92907
Ćosić Ljubodrag 5893 0,40346
Pavlović Tomka 5248 0,38334
Đurđević Slobodan 4765 0,34806
Sekulić Zoran 4761 0,34777
 
 
8. Vrednost osnovnog kapitala u hilj. RSD 
    na dan 31.12.2014. god. 

1.423.998 

 
 
 
9. Podaci o akcijama 

 
na dan 31.12.2014.  

na dan podnošenja 
izveštaja 

    Broj izdatih akcija (obične) 1.369.003 1.369.003
    ISIN broj RSGFOME76235 RSGFOME76235
    CIF kod ESVUFR ESVUFR
  
 
 
 
 
 



10. Podaci o zavisnim društvima 
      nema 
 
 
 
11. Naziv sedište i poslovna adresa revizorske kuće    
      koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj 

Preduzeće za reviziju „Alfa revizija“d.o.o,Novi 
Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 136 

12. Naziv organizovanog tržišta na koje 
      su uključene akcije 

Beogradska berza, Novi Beograd, 
Omladinskih brigada br. 1 

 
 
 
 
II Podaci o upravi društva 
1. Članovi izvrsnog odbora  

 
Ime, prezime 

Obrazovanje,funkcija u Izvrsnom odboru na dan 31.12.2014 

Srdan Dimitrijević,  
 

VSS, Mašinski fakultet 
 

Predsednik
Generalni direktor

Dr.Aleksandar Živković Doktor nauka,Rudarsko-
geološki fakultet 

Izvršni direktor za realizaciju Poslovnog Plana

Andreja Arsenijević,  VSS, Mašinski fakultet 
. 

         Izvršni direktor za rudarsku opremu i dizalice 

Radoslav Bajić VSS, Mašinski fakultet 
. 

Izvršni direktor za tržište Rusije i ostale zemlje ZND

Dragan Jovanović 
 

VSS, Mašinski fakultet 
 

         Izvršni direktor za koksnu i metaluršku  opremu 

Slobodan Milenković, 
 

VSS, Ekonomski fakultet, 
 

Izvršni direktor finansija  i opštih poslova

Ljubisav Pavlović VSS, Ekonomski fakultet, 
 

Izvršni direktor komercijalne poslova

 
 
 
2. Podaci o predsedniku i članovima Nadzornog odbora 

 
Ime, prezime i 
prebivalište 

Obrazovanje, zaposlenje na dan 31.12.2014 
 

Ljubivoje Cvetković 
Smed.Palanka 

VSS, Mašinski fakultet
penzioner

Dragan Simić, 
Smed.Palanka 

VSS, Mašinski fakultet
Palanački kiseljak, 

Momčilo Kiso, Smed. 
Palanka 

VSS,Mašinski fakultet
penzioner

 
 
3. Kodeks ponašanja u  
    pisanoj formi 

 
Društvo poseduje kodeks korporativnog ponašanja 

 
III Podaci o poslovanju društva 
1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne  
    politike 

Uprava je konstantovala da se poslovanje obavlja u 
skladu sa usvojenom poslovnom politikom 

 



2. Analiza poslovanja                                                                                                                          u 000 din. 
Ukupan prihod 2.437.037
Ukupan rashod 2.427.701
Bruto dobit 9.336
                                                                                                                                                            u 000. din 
 
Delatnost 

Ukupan prihod od prodaje                        2.343.467 

Program dizalica                             890.517
Rudarska oprema                    1.359.211 
Eksterne usluge i ostalo                    46.869
Reduktori                         46.869 
 
 
Pokazatelji poslovanja 

 
Vrednost 

Produktivnost rada I 
ostvareni prihod/broj radnika(u 000 din) 

2.804

Produktivnost rada II  
ostvarena dobit/broj radnika 

4.052

Ekonomičnost poslovanja 
poslovni prihod/poslovni rashod 

1.03

Rentabilnost poslovanja 
iskazana dobit/ prihod od prodaje 

0.001

 
Prinos na ukupnu imovinu 
poslovni dobitak/prosečna ukupna aktiva  

0.020

 Prinos na sopstveni kapital 
neto dobit/ukupan kapital 

0.0023

Poslovni  neto dobitak 
poslovni dobitak/ neto prihod od prodaje 

0.03

Stepen zaduženosti 
ukupne obaveze/ukupan kapital 

0.57

I Stepen likvidnosti 
   gotovina i g.ekvivalenti/kratkoročne obaveze 

0.17

II Stepen likvidnosti 
    likvidna sredstva/kratkoročne obaveze 

0.42

III.Stepen likvidnosti 
obrtna imovina/kratkoročne obaveze 

1.15

Neto obrtni kapital 
obrtna imovina – kratkoročne obaveze (u 000 din) 

251.745

Najviša cena akcija - u apsolutnom iznosu 431
Najniža cena akcija– u apsolutnom iznosu 210
Tržišna kapitalizacija na dan  31.12.2014 287.490.630
 
 
 
IV. Promena – povećanja/smanjenje  bilansnih vrednosti 
Imovina Povecanje  u odnosu na 2013 godinu 
Obaveze Povecanje  u odnosu na 2013 godinu 
Neto dobitak Smanjenje u odnosu na 2013 godinu 
 
V.  
Sopstvene akcije nije bilo otkupa i poništenja  sopstvenih akcija 
Izvršena ulaganja  U proizvodnu i računarsku opremu 



Rezerve Rezerve društava čini nerasporedjena dobit čija će se raspodela  
vršiti u 2015. g.  

 
VI. Ne postoje informacije koje ukazuju na neizvesnost naplate prihoda,odnosno mogućih budućih 
troškova koji mogu značajno da utiču na finansijsku poziciju preduzeća. 
 
VII.Poslovna očekivanja u narednom periodu 
 
Uspešna realizacija preuzetih poslovnih poduhvata,kao i zaključenje novih,što treba da ima za cilj 
povećanja učešća na tržištu investicione opreme. 
 
 
VIII.  
 
Planirane investicije u 
narednom periodu 

Društvo planira ulaganja u proizvodnu opremu,čiji će iznos zavisiti od 
fin.mogućnosti. 

 
  
                                                     
IX 
Istraživanje i razvoj U 2014 godini nije bilo značajnih aktivnosti na polju istraživanja i 

razvoja osnovne delatnosti. 
  
X.Nije bilo značajnijih poslova sa povezanim licima,jer Društvo nije povezano sa drugim licima 
 
XI.Nije bilo značajnijih poslovnih događaja u 2014.god. 
 
U Smed. Palanci 
 
12.03.2015 
                                                                                                           Akcionarsko društvo  
                   Goša Fabrika opreme i mašina  
                  Generalni direktor 
 
                   ....................................................... 
                    Srdan Dimitrijević, dipl.maš.inž.  



      
 

   Broj:  

   Datum:    
 

       
             GOŠA 

 
                 11420 

  AKCIONARSKO DRUŠTVO 
FABRIKA OPREME I MAŠINA 

 
  SMEDEREVSKA PALANKA 
  INDUSTRIJSKA 70, 
  SRBIJA  
 

  Tel:   ++ 381 26 314-266 
  Fax:  ++ 381 26 314-266 
  
  M.br. 07264348 
  PIB: 101401234 

 E-mail:   sfo@gosafom.com 


 

  
 




 

 
 
 

                                                        N A P O M E N A 

 

Do isteka roka za podnošenje godišnjeg izveštaja Komisiji za hartije o vrednosti nije doneta 
odluka o usvajanju finansijskih izveštaja od strane nadležnog organa,kao i odluka o raspodeli 
dobitka                
 
                                            
           
                                                                                                                                 
           
 
Smed.Palanka: 
    28.04.2015                                                                                               Generalni direktor 
 
                                                                                                                S.Dimitrijević,dipl.maš.inž 
 
                                                                                                          --------------------------- 
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Broj:  

Datum:    
 

       
             GOŠA 

 
                 11420 

  AKCIONARSKO DRUŠTVO 
 FABRIKA OPREME I MAŠINA 

 
  SMEDEREVSKA PALANKA 
  INDUSTRIJSKA 70, 
  SRBIJA  
 

  Tel:   ++ 381 26 321-945 
  Fax:  ++ 381 26 321-992 
  
  M.br. 07264348 
  PIB: 101401234 
  E-mail: sfo@gosafom.com 


 

  




 

 
 

I  Z  J  A  V  A 
 

 
Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja u preduzeću GOŠA FOM a.d. su: 
Srdan Dimitrijević, Generalni direktor, Slobodan Milenković, Izvršni direktor za finansije, Ljiljana 
Kokotović, Rukovodilac finansija i knjigovodstva. 
Potvrđujemo po našem najboljem saznanju i uverenju sledeće izjave: 
Godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih Međunarodnih standarda finansijskog 
izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini,obavezama,finansijskom položaju i 
poslovanju,dobicima i gubicima,tokovima gotovine i promenama na kapitalu preduzeća. 
 
Datum:                                                                                 
12.03.2015 
 
 
                                                                
                                                              Izjavu dali: 

 
                                                      Srdan Dimitrijević, Generalni direktor 

    
                                       ------------------------------------------------- 

 
                                 Slobodan Milenković, Izvršni direktor za finansije 

 
                                               -------------------------------------------------- 

 
                                                                 Ljiljana Kokotović, Rukovodilac za finansije i knjigovodstvo 

 
                                     ---------------------------------------------------        
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