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Smederevska Palanka, april  2019. 



Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i člana 3. 
Pravilnika o sadržini , formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih 
izveštaja javnih društava („Sl. Glasnik RS br.14/2012)  Goša FOM AD Smederevska 
Palanka donosi Godišnji izveštaj sledećeg sadržaja: 
 
 
 
1. FINANSIJSKI  IZVEŠTAJI ZA 2018. GODINU  

- Bilans stanja  

- Bilans uspeha  

- Izveštaj o ostalom rezultatu 

- Izveštaj o tokovima gotovine 

- Izveštaj o promenama na kapitalu  

- Napomene uz finansisjke izveštaje 

2. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU DRUŠTAVA ZA 2018. GODINU 

3. IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

4.        IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLjANjE                                       
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU   

5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU FINANSIJSKIH 
IZVEŠTAJA - Izjava  

6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI - Izjava  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 1597961 1626413 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)0003 41587 42387 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 0192. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права0005 4 41587 42387

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину0009

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

0010 5 1509923 1549291 0

020, 021 и део 0291. Земљиште 0011 13823 13823

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 654223 668944

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 838354 863001

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 3523 3523

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 0 0 0

030, 031 и део 0391. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
1719400
1556576
4992651
4234687
4
52104
56045
307703
405657
663795
698240
0
971498
1103897
1189436
607184
25
53
1016496
830199
0
1016521
830252
0
3229559
2597382
46349
53114
67345
55783
165141
52114
0
232486
107897
0
0
0
0
232486
107897
0
0
0
10403
33923
31484
1
0
41887
33924
14152
54995
18372
18372
1409846
1369003
0
1442370
1442370
1484257
1476294
1719400
1556576
0
4992651
4234687
205
1095
64041
22483
240760
97533
11
11
42387
41587
0
42387
41587
0
1626413
1597961
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Bilans%20stanja&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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 46451 34735 0

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 подухватима0026

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

0027 6 15983 15983

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 0496. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 0497. Дугорочни пласмани у иностранству0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 30468 18752

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

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

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА0042

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

0043 2636726 3366238 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 7 1285140 1965106 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 454662 359484

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 591757 1151140

12 3. Готови производи 0047

3523
3523
863001
838354
668944
654223
13823
13823
0
1549291
1509923


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге0050 238721 454482

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

0051 8 1225900 1049055 0

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 716554 803810

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 509346 245245

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059 9 43979

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 10 4564 3081

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 11 11 0

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 11 97533 240760

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 12 22483 64041

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА0070 1095 205

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

0071 4234687 4992651 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 22 1556576 1719400

15983
15983
0
34735
46451
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__.Почетно стање 01.01.20__.

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 1476294 1484257

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

0402 13 1442370 1442370 0

300 1. Акцијски капитал 0403 1369003 1409846

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 18372 18372

309 8. Остали основни капитал 0410 54995 14152

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ0412

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 14 33924 41887 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година0418 1 31484

341 2. Нераспоређени добитак текуће године0419 33923 10403

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 15 107897 232486 0

0
0
0
18752
30468


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__.Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)0425 0 0 0

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

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

0432 107897 232486 0

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 земљи0437 52114 165141

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 55783 67345

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ0441 16 53114 46349

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 2597382 3229559 0

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

0443 830252 1016521 0

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 830199 1016496

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
1049055
1225900
454482
238721
1151140
591757
359484
454662
0
1965106
1285140
0
3366238
2636726
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна 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 24 6152169 3298373

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

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 тржишту1007

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 6152169 3298373

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 тржишту1012

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 4879275 2438211

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 1272894 860162

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
10403
33923
30994
25609
8512
6765
49909
66297
49909
66297
11704
36276
50803
12897
18556
19479
51445
13257
38663
31065
3
0
3
90108
44325
68990
15253
2540
2543
22
7050
22
7050
71552
24846
29366
109155
52221
67067
0
0
3298373
6152169
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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
6043014 3269007

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 25 1715 807

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 62722

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 26 559384

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 27 4053051 1637036

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 83484 83501

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 28 698362 641402

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 29 502407 840509

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 30 77544 76253

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 31 67067 52221

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 01030 109155 29366

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 01031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 24846 24846 71552

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

1033 7050 22

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 7050 22

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)1038 2543 2540

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

1039 15253 68990

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 33 44325 90108

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 3 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

3298373
6152169


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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 3

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)1046 31065 38663

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

1047 13257 51445

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 19479 18556

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 685Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 34 12897 50803

57 и 58, осим 583 и 585К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 35 36276 11704

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

1054 66297 49909

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 66297 49909

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 ПЕРИОДА1061 6765 8512

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063 25609 30994

62722
807
1715
3269007
6043014
860162
1272894
2438211
4879275


Hrxoc

c. HETO AOEHTAK

(10s8 - 10s9 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

T. HETO ryE}4TAK

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)

ut, t-rElo ryEilTAK KoJN npyln{flfl MAt-br4HCKt4M

YNATAL{t4MA

v. 3APMA nO AKUt4Jr4

1. OcxoaHa 3apaAa no arqrjr

2. YNaaFbexa (paseoar-uexa) :apaaa no arqrajr

O6pa:aq nponhcaH ['lpaarnxuxoM o caApxvilt4 v1Qopr.u o6pasaua Qrnaxq,rjcKnx u h npeAperHhKe ("Orpx6enr rnacHl4K PC", 6p, gSlZ}L4 u t44lZ0L4)

I. HETO AO6T4TAK KOJr4 nphnMA MAt-bt4HCKr4M

HETO AO6I4TAK KOJ[4 npt4nAAA Brh[HCKOM

'. HETO ryEklTAK Koitl nprnAA/A BEhT4HCKOM

fr*;*:",;:i
Y S nffFj 'r'*



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 33923 10403

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
0
0
10403
33923
10403
33923
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


2. Ao6hqla nnn ry6nt1l4 oA hHcrpyMeHara 3aurrre
HeTo ynaraba y rHocrpaHo nocnoBahbe

3. Ao6rqh nnn ry6nt1l4 no ocHoBy rHcrpyMeHara
3arun4Te ph3hKa (xegrxra) HoBqaHor roKa

4. Ao6nuu nnn ry6w114 no ocHoBy xapnaja o4
BpeAHocnt pacnonoxhBr4x 3a npoAajy

L OCTMI4 6pyro cBEoEyxBATHt4 AO6[,1TAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)20

II. OCrMN spyTo CBEOEyXBATHI ryEilTAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 +20t2 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

III. nOpE3 HA OCTMh CBEOEyXBATHI4 AO6[4TAK
nm+ ry5nTAK nEPhOAA

IV. HETO OCTMI4 CBEO6)XBATHT/ AOEhTAK (2019
- 2020 - 2021) z 0

v. HETO OCrMh CBEOEyXBATHI,I ryErTAK (2020 -
2019+2021)>0

B. YKYNAH HETO CBEOSYXBATH}4 PE3YNTAT
nEPhoAA

I. yKynAH HETO CBEOE)1(BATH[,1AO6[4TAK (2001 -
2002 + 2022- 2023) > 0

II. yKynAH HETO CBEOEyXBATHI4 ryEilTAK (2002 -

2001+2023-2022):0

r. yKynAH HETO CBEOEyXBATHI4 AOE]4TAK
nnn fyBhTAK (2027 + 2028) = AOII ZOZ4 > O

rnr AOII 2025 > 0

1. [lprnncax aehuxcrnM BnacHhl_lrMa KanilTana

2. llpunncaH BnacHhrlrma xojr xer.lajy KoHTpony

AaHa _20_roAhHe
[tlf'fl{b

o6pa:aq npon[caH [lpaarnxrxoM o caApx<u+vi r eopura o6pasaua , 3aApyre h npeAFerHilKe ("orpx6exr rflacHrlK pc", 6p. gslzoL4 n L44lz0L4)

,,?\



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 6157991 3976974

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 6147671 3959952

2. Примљене камате из пословних активности 3003 2543 2602

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 7777 14420

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 5914297 3723362

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 4965429 2925938

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 673370 610770

3. Плаћене камате 3008 32619 37942

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 242879 148712

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 243694 253612

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 2779 1802

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 2779 1802

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 4407 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 4407

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 1802

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 1628

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
240760
97533
9170
427
2050
1075
178143
240760
143875
69737
3909039
6304645
3978776
6160770
185677
385941
30994
67494
27786
21815
70900
184055
55997
112577
185677
385941
0
0
1628
1802
37942
32619
610770
673370
2925938
4965429
3723362
5914297
14420
7777
2602
2543
3959952
6147671
3976974
6157991
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Iosrqrja AOn

h:xoc

Texyha roAHHa llperxogxa roAHHa

1 2 3 4

B. TOKOBh TOTOBhHE h3 AKThBHOCTh OhHAHC}4PAI-bA

3025 it i1

I. l-lpranner roroBhHe h3 aKrnBHocru QrxancrpaFu (1 Ao 5)

1. YeehaFbe ocHoBHor Kanrrana 3026

2. flyropovHr4 Kpe4rru (xero npunnan) 3027

3. Kparxopor{Hr KpeArrra (Hero npnnraar) 3028

4. Ocrane AyropoqHe o6aae:e 3029

5. Ocrane KparKopoqHe o6aB$e 3030

II. Offrher roroBhHe 13 afihBHocrN QrxaxcrpaFba (1 ao 6) 3031

1, Oruyn concrBeHrx arqrja h yAena 3032

2. lyropovHr4 KpElr4ru (oaauau) 3033
L12577 55997

3. KparxoporlHt4 KpeAhrm (o4nrar) 3034
1"8-r055

4. Ocrane o6ase:e (oanhah) 3035
21815

5. 0r,rxancrjcxr nh3hHr 3036

6. hcnnaheHe AhBhAeHAe 3037
:; ; ';'..''t

III, Hero nphnrB roroBhHe h3 aKrhBHocrvr Qrxaxcupaba (l-II) 3038

IV. Hero oAnt4B roroBhHe x3 aKrt,lBHocrra Qraxaxoaparua (lI-I) 3039
185677

r. CBEfA nPl4nhB TOTOBHHE (3001 + 3013 + 3025) 3040
*1t:,fr77*

A. CBEfA O[rlyIB fOTOBI,IHE (3005 + 3019 + 3031) 304 1 6si46.i5 3909039

6. HETO nphnhB roToBl4HE (3040 - 3041) 3042
8S737',

E. HETO OAaV1B TOTOBT4HE (3041 - 3040) 3043

}K. TOTOBhHA HA NOqETKY OEPAT{YHCKOT NEPHOAA 3044
'...::',,,,i,i,',

178143

3. NO3L1TI4BHE KYPCHE PA3NhKE NO OCHOBY NPEPAT{YHA
TOTOBKlHE

3045 1 r11tr
,. t,)l ,,, 2ffi0

N. HETAThBHE KYPCHE PA3flI4KE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOBhHE

3046
427 'i'. .' ,l

J. TOTOB]4HA HA KPATY OEPAT{YHCKOT NEPMOAA

(3042 '3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047

}1O}6O

v

a: dAaHa 
--20_roAtlHe \

06pa:au nponhcaH [lpaarnHrxopr o caApxl4Hr ra Qoprura o6paraua Qraxancrjcxrax 3aApyre h npeAy3erHrKe ("Oryx6enh rnacHnK PC", 6p, 95120t4 u 144120L4)
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 1442370 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 1442370 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 1442370 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 1442370 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
1476294
33923
1484257
1484257
10403
1473854
1473854
1442370
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 1442370 4036 4054

 

1442370


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 31484

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 31484

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 10403

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 41887

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 41887

1442370


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 41886

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 33923

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 33924

 

1442370


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

1442370


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 

31484


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

41887
10403
31484


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

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)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 1473854 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 1473854 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна4223 4238

10403 4247
б) промет на потражној страни рачуна4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 1484257 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 1484257 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

33924
33923
41886
41887
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Smederevska  Palanka, 22. mart 2019.



AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA  
SMEDEREVSKA PALANKA 
 
NAPOMENE UZ REDOVNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  ZA 2018. GODINU 

    1 
 

 
 
1.       OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU  
 
 Preduzeće Goša – "Fabrika opreme i mašina" d.o.o. iz Smederevske Palanke osnovano 
je 16. jula 1990. godine kao društvo kapitala u društvenoj svojini. Privatizovano           
04. januara 2006. godine, kada je promenjen i oblik organizovanja iz d.o.o. u a.d., i od 
tada posluje pod poslovnim imenom Akcionarsko društvo Goša Fabrika opreme i mašina 
Smederevska Palanka (skraćeno poslovno ime GOŠA FOM AD Smederevska Palanka, 
dalje u tekstu Društvo), što je upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za 
privredne registre rešenjem broj BD.106682/06 od 04. januara 2006. godine.  
 
Sedište Društva je u Smederevskoj Palanci, Industrijska 70. Društvo posluje pod 
poreskim identifikacioni broj (PIB) 101401234 i matičnim brojem (MB) 07264348. 
Registrovana šifra delatnosti Društva je 2822 – Proizvodnja opreme za podizanje i 
prenošenje, što je i osnovana delatnost  Društva, u okviru koje su najzastupljeniji sledeći 
programi: 

 
 Koksne mašine i oprema; 
 Rudarska oprema; 
 Metalurška oprema; 
 Hidromehanička oprema;   
 Dizalice; 
 Reduktori; 
 Usluge. 

 
Prosečan broj zaposlenih, izračunat na osnovu stanja krajem svakog meseca u 2018. 
godini je 816 (2017. - 843). 
 
 2.       OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
 
Društvo je sastavilo svoje redovne, pojedinačne finansijske izveštaje za 2018. 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 Društvo 
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 2018. godine, saglasno kriterijumima iz člana 6. novog Zakona o 
računovodstvu u primeni, razvrstano u velika pravna lica (2017. – isto).  
 
Uporedni podaci, prikazani u finansijskim izveštajima za 2018. godinu predstavljaju 
stavke iskazane u finansijskim izveštajima za 2017. godinu. Finansijski izveštaji za 2017. 
godinu bili su predmet obavljene revizije. O finansijskim izveštajima za 2017. godinu 
ovlašćeni revizor je izrazio pozitivno mišljenje (mišljenje bez rezerve). 
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Ovi finansijski izveštaji odobreni su od strane Srdana Dimitrijevića, zakonskog zastupnika 
privrednog društva, dana 27.02.2019. godine. 
 
a)  Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja za 2018. godinu zasnovana je na 
regulativi koja uređuje oblast računovodstva, pre svega:  

 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); 

 Propisi o porezu na dobit, u primeni na finansijske izveštaje za 2017. i 2018. 
godinu. 

 
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 401-00-896/2017-16 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 primenjive 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. 
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b)  Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su uz pretpostavku koncepta/načela stalnosti 
poslovanja Društva, odnosno njegovog neograničenog trajanja poslovanja u doglednoj 
budućnosti, što pretpostavlja da:  
 

 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 do sada bili pozitivni. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni, osim saglasno načelu stalnosti poslovanja i saglasno 
načelu nastanka poslovnog događaja, po metodu prvobitne nabavne vrednosti 
(istorijskog troška), osim ukoliko MRS i MSFI ne zahtevaju drugačiji način vrednovanja, 
na način opisan u računovodstvenim politikama. 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 su bile praćene 
izvršenim isplatama i prijemom gotovine, već i o obavezama i potraživanjima, čije će 
isplate gotovine i prijem gotovine biti u budućem periodu.  

 

 
3.       ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE 
 
Rukovodstvo Društva treba da izabere i obezbedi primenu odgovarajućih 
računovodstvenih politika, koje su u skladu sa propisima i standardima u primeni. 
Usvojene računovodstvene politike odnose se na priznavanje, ukidanje priznavanja, 
merenje i procenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i rashoda Društva. U nastavku je 
pregled najznačajnijih računovodstvenih politika. 
 
3.1. Nematerijalna ulaganja 
 
 Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez 
 fizičkog obeležja. Kao nematerijalna ulaganja priznaju ulaganja koja ispunjavaju uslove 
propisane MRS 38 - Nematerijalna imovina, imaju korisni vek trajanja duži od godinu 
dana i kada 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. 
 
 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.  
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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.  
 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja, koja sadže licence, softver i druga ulaganja, vrši se 
primenom proporcionalnog metoda, u zavisnosti od procenjenog roka upotrebe. 
Primenjena stopa amortizacije na nabavnu vrednost tokom 2017. godine iznosila je 5,0% 
(2017. - isto) 
 
 3.2. 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.  
 
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcionalnog metoda, 
u zavisnosti od procenjenog roka upotrebe, primenom sledećih stopa na nabavnu 
vrednost: 
 
Predmet amortizacije 2018. 2017. 
Građevinski objekti 1,5% - 2,0% 1,3% - 2,0% 
Montažni i infrastrukturni objekti 2,5% - 5,0% 3,0% - 5,0% 
Kranovi, dizalice i modeli 3,3% - 5,0% 3,3% - 5,0% 
Proizvodna postrojenja 5,0% 5,0% 
Ostala proizvodna oprema  10,0% - 20,0% 10,0% - 25,0% 
Transportna sredstva 11,0% - 15,5% 15,5% 
Kancelarijska oprema 10,0% - 20,0% 10,0% - 20,0% 
Računarska oprema 20,0% 20,0% 
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3.3. Alat i inventar 
 
 Alat i inventar, čiji je korisni vek upotrebe duži od godinu dana i 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, priznaje se kao stalno sredsvo. 
 
Alata i inventar, za koje Pravilnikom Društva nije propisana stopa amortizacije, iskazuju 
se kao oprema na posebnom  analitičkom računu. Ako je njihova pojedinačna nabavna 
vrednost manja od Din. 50.000 hiljada otpisuju se po godišnjoj stopi od 50%. Za ostala 
sredstva utvrdjuje se stopa koja proističe iz procenjenog korisnog veka upotrebe. Alat i 
inventar koji ne zadovoljava prethodno navedene  uslove  iskazuje se kao obrtno sredstvo 
na zalihama do momenta upotrebe, a pri stavljanju u upotrebu otpisuje se u celini na teret 
rashoda perioda. 
 
3.4. Rezervni delovi 
 
 Kao stalno sredstvo priznaju se rezervni delovi čiji je korisni vek upotrebe 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. Rezervni delovi koji ne 
zadovoljavaju prethodno navedene uslove  prilikom ugradnje otpisuju se u celini na teret 
rashoda perioda. 
 
3.5. Dugoročni finansijski plasmani 
 
 U okviru dugoročnih finansijskih plasmana mogu da se iskažu 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 sredstva koja se prilikom početnog 
priznavanja  mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost 
nadoknade koja je  data za njih. Transakcioni troškovi uključuju se u početno merenje 
svih finansijskih sredstava.  
 
3.6. Zalihe 
 
 Zalihe se obuhvataju u skladu sa MRS 2 - Zalihe. Zalihe obuhvataju: 

 Osnovni i pomoćni materijal koji će biti iskorišćeni u procesu proizvodnje; 
 Nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku; 
 Gotove proizvode; 
 Robu. 
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         3.6.1. Zalihe materijala 
 

 Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po 
neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Zalihe materijala koje su proizvedene kao 
sopstveni učinak mere se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. 
Nabavnu vrednost ili cenu koštanja zaliha materijala 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 koji se mogu direktno pripisati nabavci materijala. Popusti, rabati i druge slične 
stavke  oduzimaju  se  pri  utvrđivanju  troškova  nabavke  zaliha  materijala. Kada se 
materijal proizvodi kao proizvod sopstvene proizvodnje i dalje koristi u narednoj fazi 
 procesa proizvodnje, procena njegove vrednosti se vrši u visini troškova proizvodnje, a 
najviše do neto prodajne vrednosti tih zaliha. 
 

Materijal se evidentira ispod troškova nabavke - cene koštanja, uz utvrđivanje gubitka 
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 cenama, obračun odstupanja 
vrši se tako da vrednost izlaza materijala i vrednost materijala na zalihama bude iskazana 
po metodu prosečne ponderisane cene.  

 
 3.6.2. 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 finansijskih izveštaja na kraju poslovne godine. 
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3.7. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 

Kratkoročna potraživanja mogu da sadrže potraživanja od kupaca (povezanih i 
nepovezanih) u zemlji i inostranstvu, nastalih po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 
Kratkoročni plasmani mogu da sadrže kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne 
plasmane sa rokom dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana bilansiranja.  
 
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 NBS 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 NBS, a kursne razlike priznaju se kao finansijski prihod ili rashod perioda. 
Indirektan otpis, odnosno ispravka vrednosti potraživanja od kupaca, izvršena 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 Nadzorni odbor Društva. 
  
 Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda vrši se ukoliko je 
 nenaplativost izvesna i dokumentovana, kada Društvo nije uspelo sudskim putem da 
izvrši  naplatu i ako je potraživanje prethodno bilo uključeno u prihode Društva. Odluku o 
direktnom otpisu potraživanja od kupaca, na predlog Komisije za popis, donosi Nadzorni 
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 ostali rashodi i prihodi perioda.  

 
3.8. Dugoročne i kratkoročne obaveze 
 
Obaveze mogu biti dugoročne obaveze iz poslovanja (obaveze prema povezanim i 
nepovezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem), dugoročne 
finansijske obaveze (dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i 
ostale dugoročne finansijske obaveze), kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema 
povezanim i nepovezanim 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.  
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Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana od 
dana sastavljanja finansijskih izveštaja.  Dugoročnim obavezama smatraju se obaveze 
koje dospevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana sastavljanja 
finansijskih izveštaja. Deo dugoročnih obaveza koji dospeva za plaćanje u periodu 
kraćam od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja iskazuju se kao 
kratkoročne obaveze. 
  
Prilikom početnog priznavanja, Društvo meri svoje obaveze po 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 obaveze po amortizovanoj vrednosti, osim obaveze koje drži radi 
trgovanja. 
 
 Obaveze u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom, procenjuju se na dan 
 sastavljanja finansijskih izveštaja po srednjem kursu NBS koji važi na dan sastavljanja 
 finansijskih izveštaja. Razlike koje se tom prilikom obračunaju obuhvataju se kao 
finansijski rashodi ili prihodi perioda. 
 
 Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanpariničnog poravnanja, zastarevanja i slično, 
vrši se direktnim otpisivanjem, u korist ostalih prihoda perioda. 
 
3.9. Dugoročna rezervisanja 
 
 Dugoročno rezervisanje se priznaje:  

a) kada Društvo 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. Dugoročna rezervisanja 
mogu da sadrže 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, 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. 
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 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 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.  
 
Rezervisanja po osnovu naknada zaposlenima 
 
Društvo je, u skladu sa propisima Republike Srbije, a na osnovu pojedinačnih ugovora o 
radu, u obavezi da obračuna zaposlenima zaradu/naknadu, sa porezom iz 
zarade/naknade i doprinosima iz i na zaradu/naknadu i otpremnine pri odlasku u penziju 
i/ili otpremnine u slučaju tehnološkog viška zaposlenih. Društvo u tom pogledu, osim 
navedenog, nema druge zakonske i/ili ugovorene obaveze prema zaposlenima i 
posledično, nisu vršena rezervisanja po osnovu dodatnih naknada zaposlenima. Naime, 
odlazak zaposlenih u penziju je ujednačen iz godine u godinu, a tehnoloških viškova nije 
bilo.  
 
Posledično, uprava Društva po napred navedenom osnovu smatra da ne treba vršiti 
rezervisanja, obzirom da bi troškovi utvrdjivanja rezervisanja po osnovu otpremnina 
prevazišli efekte koristi od tih rezervisanja. 
 
3.10. 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 drugih troškova pozajmljivanja, u skladu sa dopuštenim 
alternativnim  postupkom iz MRS 23 - Troškovi pozajmljivanja, vrši se kada se kamata i 
drugi troškovi  pozajmljivanja neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili izradi 
sredstva koje se osposobljava za upotrebu, kada je verovatno da će ti troškovi doneti 
Društvu buduće  ekonomske koristi i kada mogu da se pouzdano izmere. Ukoliko svi 
navedeni uslovi za  kapitalizaciju kamate nisu ispunjeni, kamata i troškovi pozajmljivanja 
priznaju se kao finansijski rashod perioda u kome su nastali. 
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3.11. 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, po umanjenju 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. 
 
 
3.12. Devizni kursevi 
 
 Zvanični kursevi za strane valute na dan 31. decembra 2017. godine, koje su od značaja 
za poslovanje Društva i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u 
dinare, sa uporednim podacima, bili su sledeći: 
 

Oznaka valute 31.12.2018. 31.12.2017. 
EUR 118,1946 118,4727 
USD 103,3893 99,1155 
GBP 131,1816 133,4302 
CHF 104,9779 101,2847 

 
 
 
3.13. 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.  
 
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 pet godina (ili 
deset godina, ako su nastali u ranijim periodima, kada su propisi dozvoljavali navedeni 
period).  
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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. 
 
 
 

 NAPOMENE UZ BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2018. GODINE 
 
  

4. Nematerijalna ulaganja  
 
Stanja i promene na nematerijalnim ulaganjima mogu se prikazati na sledeći način: 

              
 u RSD hiljada 

Opis  2018. 2017.
I NABAVNA VREDNOST   
 - Nabavna vrednost 01. januara  87.604 81.586
 - Nova ulaganja 3.672 6.018
I Nabavna vrednost 31. decembra - ukupno  91.276 87.604
  
II ISPRAVKA VREDNOSTI  
 - Ispravka vrednosti 01. januara (45.217) (41.006)
 - Amortizacija (Napomena 30) (4.472) (4.212)
II Ispravka vrednosti 31. decembra - ukupno  (49.689) (45.218)
  
III SADAŠNJA VREDNOST 31. DECEMBRA (I-II) 41.587 42.387
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5. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 

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

                  u RSD hiljada 
31. decembar 2018. 31. decembar 2017.  

Opis Nabavna  
vrednost 

Ispravka 
vrednosti

Sadašnja 
vrednost

Nabavna  
vrednost 

Ispravka 
vrednosti

Sadašnja 
vrednost

Zemljište 13.823 13.823 13.823 - 13.823 
Gradjevinski objekti 1.209.639 (555.416) 654.223 1.204.315 (535.371) 668.944 
Postrojenja i oprema 2.469.229 (1.630.875) 838.354 2.441.419 (1.578.418) 863.001 
Investicije u toku 3.523 3.523 3.523 - 3.523 

Ukupno 3.696.214 (2.186.291) 1.509.923 3.663.080 (2.113.789) 1.549.291 
   

Struktura sadašnje vrednosti nekretnine, postrojenja i opreme na dan 31. decembra je kako sledi: 
 

31. decembar 2018. 31. decembar 2017.  
Opis Iznos u  

RSD hiljada 
Struktura u 
procentima

Zemljište 13.823 0,90 % 13.823 0,90 %
Gradjevinski objekti 654.223 43,18 % 668.944 43,18 %
Oprema  838.354 55,70 % 863.001 55,70 %
Investicije u toku 3.523 0,22 % 3.523 0,22 %
Ukupno 1.509.923 100,00 % 1.549.291 100,00 % 

 
Promene na osnovnim sredstvima tokom 2018. godine mogu se prikazati na sledeći način: 

 

u RSD hiljada 

Opis 
 

Zemljište 
Građevinski 

objekti 
 

Oprema 
Investicije 

u toku 
 

Ukupno 

NABAVNA VREDNOST      
Stanje 01.01.2017. 13.823 1.202.454 2.341.949 1.868 3.560.094
Nova ulaganja - 4.220 99.470 - 103.690
Prenosi - aktiviranje - (2.359)   61.773 59.414
Smanjenja - otudjenja - - - (60.118) (60.118)
Stanje 31.12.2017. 13.823 1.204.315 2.441.419 3.523 3.663.080
Nova ulaganja - - - - -
Aktiviranje - - - -
Direktna povećanja - 5.324 28.380 - 33.704
Smanjenja - otudjenja - - 570 - 570
Stanje 31.12.2018. 13.823 1.209.639 2.469.229 3.523 3.696.214

      

ISPRAVKA VREDNOSTI  
Stanje 01.01.2017. - (514.145) (1.527.792) - (2.041.937)
Amortizacija (Napomena 30) - (21.415) (50.626) - (72.041)
Smanjenja - otudjenja - 189 - - -
Stanje 31.12.2017. - (535.371) (1.578.418) - (2.113.789)
Amortizacija (Napomena 30) - (20.045) (53.027) - (73.072)
Smanjenja - otudjenja - - 570 - 570
Stanje 31.12.2018. - (555.416) (1.630.875) - (2.186.291)

      

SADAŠNJA VREDNOST  

Stanje 31.12.2018. 13.823 654.223 838.354 3.523 1.509.923

Stanje 31.12.2017. 13.823 668.944 863.001 3.523 1.549.291
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6. Dugoročni finansijski plasmani 

 

 Dugoročni finansijski plasmani, koji na dan 31. decembra 2018. godine iznose Din. 46.451 hiljada 
(2017. - Din. 34.735 hiljada), u sebi sadrže učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica i date 
dugoročne kredite.  
 
Učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica, od kojih su najveće u Goša Trgovačko sportski 
centar u Smederevskoj Palanci, čija je vrednost ispravljena na teret rashoda u celini, mogu se 
prikazati na sledeći način: 

 

                     u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Učešće u kapitalu Goša Trgovačko sportski centar 38.642 38.642 
Učešće u kapitalu Goša stan 15.058 15.058 
Učešće u kapitalu u HIP Azotara doo Pančevo 580 580 
Ostala učešća u kapitalu 610 610 
Minus: Ispravka vrednosti (38.907) (38.907) 
Ukupno 15.983 15.983 

 
Dati dugoročni krediti na dan 31. decembra 2018. godine iznose Din. 30.468 hiljada (2017. – Din.  
18.752 hiljada) i odnose se na kredite date tokom 2009. i 2010. godine radnicima za kupovinu 
stanova. Otplate datih kredita vrše se redovno.                                   

  
7. Zalihe 

 
Ova bilansna stavka može se prikazati na sledeći način: 

 

        u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Zalihe materijala 434.255 348.717 
Rezervni delovi 19.746 10.255 
Alat i inventar 661 512 
Nedovršena proizvodnja 591.757 1.151.140 
Dati avansi 238.721 454.482 
Ukupno 1.285.140 1.965.106 

        
8. Potraživanja na osnovu prodaje 

 
Ova bilansna stavka može se prikazati na sledeći način: 
 

            u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Kupci u zemlji 716.554 803.810 
Kupci u inostranstvu 509.346 245.245 
Ukupno 1.225.900 1.049.055 

 
 Za potpunije informisanje akcionara i korisnika finansijskih izveštaja od posebnog značaja je da 
se sagleda struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra  2018. godine  i njihova 
naplativost. 
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Domaći kupci na dan 31. decembra 2018. godine 

 
                         u RSD hiljada 

Domaći kupci Mesto Iznos 
Ogranak China Machinery Beograd 545.767 
JP EPS OGRANAK TE-KO Kostolac 154.963 
JP EPS OGRANAK RB Kolubara Lazarevac 17.022 
HBIS GROUP SERBIA Beograd 1.053 
Resavica Resavica 5.763 
Ostali domaći kupci   9.236 
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja  (17.250) 
 UKUPNO 716.554 

 
Potraživanja od domaćih kupaca su 31. decembra 2018. usaglašena oko 96% putem IOS 
obrazaca i Zapisnika o sravnjenju. Za neusaglašena potraživanja i potraživanja čiji je rok naplate 
istekao, izvršena je ispravka vrednosti na teret rashoda 2018. godine u iznosu od Din. 6.853 
hiljade.              .  
 
 
Kupci iz inostranstva na dan 31. decembra 2018. godine 
 

                              u RSD hiljada 

Kupci iz inostranstva Zemlja Iznos 
PAO Severstalj Rusija 141.357 
PAO MMK Rusija 120.874 
AO VMZ VIKSA  Rusija 128.644 
PAO NLMK  Rusija 111.534 
Ostali kupci iz inostranstva  6.937 
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja  
 UKUPNO 509.346 

  
Potraživanja od kupaca iz inostranstva su na dan 31. decembra 2018. usaglašena oko 90% 
pismenim putem. Tokom 2018. godine izvršena je ispravka vrednosti potraživanja od kupaca iz 
inostranstva čiji je rok naplate istekao, u iznosu od 9.299 hiljada dinara, na teret rashoda 2018. 
godine. 
   
 
9. Potraživanja iz specifičnih poslova 
 

   u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Potraživanja po specifičnim poslovima 21.503 
Druga potraživanja iz inostranstva (depozit) 0 22.476 

Ukupno 0 43.979 
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10. Druga potraživanja  
 

u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Druga potraživanja u zemlji (depoziti) 3.526 3.081 

Potraživanja od radnika 1.038  
Ukupno 4.564 3.081 

  
 
 11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
    

                                         u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Dinarski tekući računi 32.002 150.190 
Blagajna u dinarima 60 41 
Devizni računi 65.471 90.529 
Ukupno 97.533 240.760 

 

 
12. Porez na dodatu vrednost  
 

                                        u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Potraživanja po osnovu  PDV-a 22.483 64.041 
Ukupno 22.483  64.041 

  

 
13. Osnovni i ostali kapital 

 
 Struktura kapitala na dan 31. decembra može se prikazati na sledeći način: 
 

                               u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Akcijski kapital 1.369.003 1.409.846 
Emisiona premija 18.372 18.372 

Ostali osnovni kapital 54.995 14.152 
Ukupno 1.442.370 1.442.370 

 
Emisiona premija je nastala trećom emisijom običnih akcija, kada je emitovano 29.438 akcija, kao 
razlika između nominalne i prodajne vrednosti emitovanih akcija.  

 

 
         14. Nerasporedjena dobit 
 

                          u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Neraspoređena dobit ranijih godina       1 31.484 
Neraspoređena dobit tekuće godine 33.923 10.403 
Ukupno 33.924 41.887 
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15. Dugoročne obaveze 
 
 Ova bilansna stavka ima sledeću strukturu: 

 
u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Dugoročni kredit za investicije  24.378 122.175 
Dugoročni kredit za nabavku masine 27.736 42.966 
Ostale dugoročne obaveze - depozit 55.783 67.345 
Ukupno 107.897 232.486 

                
Dugoročni kredit za investicije uzet u zemlji čije je tekuće dospeće u iznosu od Din.24.378 hiljade 
(2017. – Din. 122.175 hiljada), povučen je od Banca Intesa a.d. Beograd sredinom 2012. godine. 
Kredit je uzet da bi se realizovalo ulaganje u modernizaciju Hale završnih radova (projekat 
Peskara i farbara i projekat Kranovi). Kredit je odobren na 7 godina, uz grejs period od 2 godine, 
sa kamatnom stopom 3m. EURIBOR plus 3,86% p.a. (godišnje). Otplaćuje se kvartalno, počev 
od 05. juna 2014. godine. Pri otplati i obračunu kamate kredit je vezan za evro (EUR), tzv. 
valutnom klauzulom. Otplata kredita je obezbeđena hipotekom na nepokretnostima Društva 
(Napomena 22) i vinkuliranom polisom ADO.  
 

Dugoročni kredit za nabavku mašine uzet je od Vojvodjanske Banke. Namena kredita je nabavka 
mašine Borwek. Rok otplate kredita je 36 meseci, otplata se vrši mesečno, počev od novembra 
meseca 2018. godine. 

 
16. Odložene poreske obaveze 

 
                                                                                          u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Stanje 01. januara  46.349 37.837 
15% od razlike između sadašnje vrednosti NPO 
koje podležu amortizaciji u rač. i poreskom smislu 

6.765 8.512 

Stanje 31. decembra 53.114 46.349 
 
17. Kratkoročne finansijske obaveze 

                                                         u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Kratkoročni krediti uzeti od Banca Intesa a.d.  661.078 
Kratkoročni krediti uzeti od AOFI 141.834  
Kratkoročni krediti uzeti od SBER banke 156.490  
Kratkorocni krediti uzeti od Addiko banke 295.487 236.945 
Kratkorocni krediti uzeti od Vojvodjanske banke 236.389 118.473 
Ostale kratkoročne obaveze 52 25 
Ukupno 830.252 1.016.521 

 
18. Primljeni avansi 

                                                                     u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Primljeni avansi u u dinarima 327.200 1.154.456 
Primljeni avansi iz inostranstva 279.984 34.980 
Ukupno 607.184 1.189.436 
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19. Obaveze iz poslovanja 
 
Obaveze iz poslovanja na dan bilansiranja imaju sledeću strukturu: 

 
              u RSD hiljada 

 

 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Dobavljači u zemlji 698.240 663.795 
Dobavljači u inostranstvu 405.657 307.703 
Ostale obaveze iz poslovanja  

Ukupne obaveze iz poslovanja  1.103.897 971.498 

 Za potpunije informisanje akcionara i korisnika finansijskih izveštaja u nastavku su tabele 
domaćih i ino dobavljača prema kojima Društvo ima najveće obaveze na dan 31. decembra 2018. 
godine. 
 
Dobavljači u zemlji na dan 31. decembra 2018. godine 

u RSD hiljada 

Dobavljači u zemlji Mesto Iznos 

Hidrotan Beograd 106.255 

Energotehnika  Beograd 40.120 

Ligrap Belosavci 33.320 

Kolubara Univerzal Veliki Crnjani 61.718 

Astra Hem   Majur 53.568 

Ostali domaći dobavljači  403.799 

 UKUPNO 698.240 
                              

                
Usaglašavanje dobavljača u zemlji i inostranstvu je izvršeno putem IOS obrazaca ili Zapisnika o 
sravnjenju. Na taj način je usglašeno više od 80% stanja iskazanih na dan bilansiranja. Zastarele 
obaveze, u iznosu od Din. 763 hiljade (2017. - Din. 4.464 hiljada), na dan 31. decembra 2018. 
godine su oprihodovane (Napomena 34). 
 
Dobavljači iz inostranstva na dan 31. decembra 2018. godine 

u RSD hiljada 

Dobavljači iz inostranstva Zemlja Iznos 
Famur Poljska            100.404 
Unionocel Češka 75.141 
Rulmeca Nemačka 62.546 
Bepro  Nemačka 50.771 
Interacciai  Italija 21.116 
AO Intercom Rusija  13.514  
Ostali dobavljači iz inostranstva  82.165 

UKUPNO 405.657 

 

 
 

   
 17 
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20. Ostale kratkoročne obaveze  
 

Ostale kratkoročne obaveze na dan bilansiranja imaju sledeću strukturu: 
 

u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Obaveze za neto zarade 33.765 30.158 
Porez i doprinosi na zarade na teret zaposlenih 12.860 11.736 
Doprinosi na zarade na teret poslodavca 8.062 7.692 
Ostale kratkoročne obaveze 1.358 2.518 
Ukupne ostale kratkoročne obaveze                      56.045 52.104 

 
 
21. Obaveze za javne prihode 
 

Obaveze po osnovu javnih prihoda na dan bilansiranja imaju sledeću strukturu: 
 

u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Naknada za zastitu zivotne sredine 4  

Ukupne obaveze po osnovu javnih prihoda         4  
 
 
22.   Vanbilansna aktiva i vanbilansna pasiva  
 
Vanbilansna aktiva i pasiva, koja se prikazuje u zvaničnom Bilansu stanja, po definiciji 
MSFI/MRS ne predstavlja ni sredstva ni obaveze. Saglasno srpskim propisima u primeni, na 
ovim stavkama Bilansa stanja Društvo treba da prikaže obezbedjenja direktno i/ili indirektno data 
kreditorima. Vanbilansna evidencija Društva može se prikazati na sledeći način: 
 

u RSD hiljada  

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Data hipoteka u devizama - investicioni kredit u otplati  24.378 122.174 
Date hipoteke II reda          374.456          443.889 
Date činidbene garancije u dinarima 1.306.978 1.674.942 
Date činidbene garancije u devizama 249.598 44.458 

UKUPNO 1.955.410 2.285.463 
 
 
Vanbilansne evidencije čine obezbeđenja naplate data poveriocima Društva (hipoteke i date 
garancije), koje je su  zajedno sa ostalim bilansnim pozicijama usaglašene na dan bilansiranja. 
Hipoteke upisane na nepokretnosti Društva su: 
 

1. Na osnovu založne izjave Ov. I br. 2839/2012 od 8.3.2012, overene kod Osnovnog suda 
u Smederevu, sudska jedinica Smedervska Palanka, i Ugovora o dugoročnom 
investicionom kreditu broj 53-420-1305057.7 od 5. marta 2012. godine, upisana je 
hipoteka u iznosu od 4.125.000,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti, u korist Banca 
Intesa a.d. Beograd.Ocekuje se da hipoteka bude izbirisana u 2019 godini. 
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2. Na osnovu založne izjave OPU 432-2015 overene od strane javnog beležnika Gorana 
Andrića Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 117 upisana je vansudska 
izvrsna hipoteka II reda u cilju obezbedjivanja potraživanja Banca Intesa a.d Beograd, 
Novi Beograd kojim je poverilac odobrio dužniku Goša FOM a.d kreditnu liniju br. 00-
501-0031408.5 u okviru koje će se odobravati dinarske i devizne garancije do 
maksimalnog iznosa 5.388.000.00 EUR i to isključivo dve garancije u korist Ogranaka 
CHINA MACHINERY ENGINERING CORPORATION BEOGRAD. 

 
Pored gore navedenih postoje i tri hipoteke za koje, iako je Društvo otplatilo kredite, nisu 
obezbeđene brisovne klauzule. 
 

 
23.  Potencijalne obaveze  

 
Na dan 31. decembra 2018. godine Društvo vodi 38 sudskih sporova (2017. - 26), i to uglavnom 
sa radnicima koji su tužili Društvo po raznim osnovama (naknada štete, poništenje rešenja o 
otkazu Ugovora o radu).  
 
 
NAPOMENE UZ BILANS USPEHA ZA 2018. GODINU 
 
24. Poslovni prihodi  
 
                u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji 4.879.275 2.438.211 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inostranstvu 1.272.894 860.162 
Ukupno 6.152.169 3.298.373 

            
Poslovni prihodi u 2018. godini su za 53,61% veći u odnosu na 2017. godinu. 
 
 
25. Nabavna vrednost prodate robe 
  
Nabavna vrednost robe iznosi din. 1.715 hiljada u 2018 godini i uglavnom se odnosi na prodaju 
otpadnog gvožđa. 
 
 
26. Povećanje i smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje 
 

U 2018 godini imamo efekat  smanjenja nedovršene proizvodnje za 559.384 hiljada dinara u 
odnosu na početno stanje 2018 godine, što ukazuje na visok stepen realizacije proizvoda u 2018 
godini.    
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 27. Troškovi materijala, goriva i energije 
 

           u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Troškovi materijala za izradu 3.998.255 1.587.861 
Troškovi alata i inventara 48.045 44.610 
Troškovi ostalog materijala  6.751 4.565 
Troškovi goriva i energije 83.484 83.501 
Ukupno 4.136.535 1.720.537 

  
Troškovi materijala za izradu vode se po prosečim cenama. Oni su  povećani u odnosu na 
prethodnu godinu, saglasno strukturi i dinamici realizovanih poslova.  
 
 
28. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 
 

                u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Zarade i naknade zarada (bruto 1) 547.287 494.019 
Doprinosi na zarade i naknade na teret poslodavca 97.604 89.530 
Troškovi na osnovu ugovora 1.388 2.324 
Naknade  Izvršnom i Nadzornom odboru 158 70 
Ostali lični rashodi i naknade 51.925 55.459 
Ukupno 698.362 641.402 

 
 
29. Troškovi proizvodnih usluga  
 

                       u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Troškovi usluga na izradi učinaka 331.336 683.763 
Troškovi transportnih usluga 117.522 109.544 
Troškovi održavanja objekata i opreme 15.412 11.454 
Troškovi zakupa 3.121 2.959 
Ostali troškovi proizvodnih usluga 35.016 32.789 
Ukupno 502.407 840.509 

 
Troškovi proizvodnih usluga na izradi učinaka smanjeni su znatno u odnosu na prošlu godinu iz 
razloga što je u strukturi izrade samog proizvoda bilo manje angažovanje kooperacije. 

 
 

30. Troškovi amortizacije  
 

                                u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja (Napomena 4) 4.472 4.212 
Amortizacija građevinskih objekata (Napomena 5) 20.045 21.415 
Amortizacija opreme (Napomena 5) 53.027 50.626 
Ukupno 77.544 76.253 

  
 
 



AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA  
SMEDEREVSKA PALANKA 
 
NAPOMENE UZ REDOVNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  ZA 2018. GODINU 

   
 21 

 

          31. Nematerijalni troškovi 
 

                                u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Troškovi platnog prometa i bankarskih naknada 21.973 19.268 

Troškovi reprezentacije 9.430 6.516 
Troškovi reklame i propagande 894 42 
Troškovi osiguranja 3.899 3.936 
Troškovi poreza 5.625 8.382 
Ostali nematerijalni troškovi 25.246 14.077 
Ukupno 67.067 52.221 

 

 
32. Finansijski prihodi 
 

                                    u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Pozitivne kursne razlike 6.568 24.555 
Prihodi od kamate 2.543 2.540 
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 8.685 44.435 
Ostali finansijski prihodi 7.050 22 
Ukupno 24.846 71.552 

 

 
 33. Finansijski rashodi 

 

                                    u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Rashodi kamata 31.065 38.663 
Negativne kursne razlike 10.404 34.397 
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 2.856 17.048 
Ukupno 44.325 90.108 

 
  

          34. Ostali prihodi 
 

                              u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Naplacena otpisana potrazivanja 10.658 43.143 

Prihodi od smanjenja obaveza (Napomena 19) 1.376 5.795 
Razni prihodi 863 1.865 
Ukupno 12.897 50.803 

 
 

35. Ostali rashodi 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Obezvredjenje potrazivanja (Napomena 8) 30.341 10.237 

Razni drugi rashodi   5.935 1.467 
Ukupno 36.276            11.704 
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36. Poreski rashod perioda i odloženi poreski rashodi perioda  
 

Društvo nema poreskih rashoda perioda, saglasno Poreskom bilansu, u kome je, zbog aktvirane 
Hale završnih radova (Napomena 5), poreska amortizacija višestruko veća od ukupno iskazane 
osnovice za oporezivanje. Odloženi poreski rashodi perioda nastali su na sledeći način: 
 

                                    u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja 66.297 49.909 
Odloženi poreski prihodi perioda (Napomena 16) 6.765 (8.512)  
Isplaćena međudividenda 25.609 (30.994) 
Ukupno 33.923 10.381 

 
 
37. 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 2018. 2017. 2018. 2017.
        
  Izloženost u EUR 790.073 569.683 1.567.954 1.524.320
 Ukupno 790.073  569.683  1.567.954 1.524.320
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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 2017. godine pojavljuje i rizik od 
promene kurseva rublje i dolara. 
 
U sledećoj tabeli prikazana je osetljivost Društva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 1%. Stopa 
osetljivosti od 1% predstavlja procenu rukovodstva Društva u pogledu mogućih promena kursa 
RSD u odnosu na EUR, umanjena u odnosu na prošlogodišnju, obzirom na stabilnost kursa EUR 
tokom 2018. i početkom 2018. godine.  

 

 

u RSD hiljada
 2018. 2017. 
Izloženost u EUR +1% -1% +1% -1%
Imovina 797.974     782.172 575.380 563.986
 Obaveze  (1.583.634) (1.552.275) (1.539.563) (1.509.077)
Ukupno 785.660 770.103 964.183 945.091

 

 
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 kamate stope čija je visina niža od prosečne tržišne, 
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 bankama koje ga finansijski prate 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
  2018. 2017.
 
 
Finansijska sredstva    

Nekamatonosna 336.253  693.543
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)    -
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)  1.225.901  1.062.673

 1.562.154  1.756.216

Finansijske obaveze    
Nekamatonosne 607.183  1.189.436

Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)    -

Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)  1.989.879  2.055.338
 2.597.063 3.244.775
 
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu godinu na realno 
moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2017. - 1%), počev od 1. januara. Povećanje 
odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih stopa, imajući u vidu 
postojeće tržišne uslove.  
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Ova analiza primenjena je na finansijske instrumente Društva, koji su postojali na dan bilansa 
stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable nepromenjene. Iz prethodne tabele uzima se 10% 
od stavki sredstava i obaveza sa varijabilnom kamatnom stopom, koje se uvećavaju ili smanjuje 
za 1%, da bi se potom izračunala razlika 
:  

 

u RSD hiljada
 2018. 2017. 
 +1% -1% +1% -1%
Finansijska sredstva 123.815 121.364 107.330 105.205
Finansijske obaveze 200.978 196.998 (207.589) 203.478
 (77.163) (75.634) (100.259) (98.273)

 
 
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.  
 
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.  
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Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva može se na dan 31. decembra prikazati na sledeći 
način: 
 
 

2018. godina Dо 1 godine
Od 1 dо 2 

godine
Od 2 dо 5 

godina  Ukupno

Dugoročni krediti 36.985 68.243   105.228
Kratkor. finansijske obaveze 830.199   830.199

Obaveze iz poslovanja 1.711.081   1.711.081

Ostale kratkoročne obaveze 55.597   55.597

 2.633.862 68.243   2.702.105
 
 

u RSD hiljada 

2017. godina Dо 1 godine
Od 1 dо 2 

godine
Od 2 dо 5 

godina  Ukupno

Dugoročni krediti 113.308 152.175 -  265.483

Kratkor. finansijske obaveze 916.179 - -  916.179
Obaveze iz poslovanja 2.160.934 - -  2.160.934
Ostale kratkoročne obaveze 52.104 - -  52.104

 3.242.525 152.175 -  3.394.700

   
 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima, odnosno na najranijem 
datumu kada Društvo treba da izmiri svoje obaveze.  
 
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.   
 
 
 
 
38. POVEZANA LICA I TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA 

 
Društvo na dan bilansa nema povezana lica. 

 
 

 
 
 

 



AKCTONARSKO DRUSWO GOSA FABRIKA OPREME I MASINA
SMEDEREVSKA PALANKA

NAPOMENE UZ REDOVNE FINANSIJSKE IZVESTAJE ZA 2018. GODINU

39. DOGADAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

Nakon dana bilansa stanja nije bilo dogadjaja koji bi zahtevali obelodanjivanje, odnosno
korigovanje fi nansijskih izveStaja za 201 8. god i n u.

Smederevska Palanka, 22. mart 2019.

Go5a FOM a.d. Smederevska Palanka
zakonski zastupnik

Srdan Di
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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 791 
6. Broj akcionara na dan 31.12.2018 1721 

 
 
 
7. Vrednost osnovnog kapitala u hilj. RSD 
    na dan 31.12.2018. god. 

1.442.370 

 
 
 
8. Podaci o akcijama 

 
na dan 31.12.2018.  

na dan podnošenja 
izveštaja 

    Broj izdatih akcija (obične) 1.369.003 1.369.003
    ISIN broj RSGFOME76235 RSGFOME76235
    CIF kod ESVUFR ESVUFR
  
 
 
 
 
 
9. Podaci o zavisnim društvima 
      nema 
 
 
 
10. Naziv sedište i poslovna adresa revizorske kuće    
      koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj 

Preduzeće za reviziju „EURO AUDIT“d.o.o, Beograd, 
Bulevar Despota Stefana 12/V 

11. 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 31.12.2018 

Srdan Dimitrijević,  
 

VSS, Mašinski fakultet 
 

Predsednik
Generalni direktor

Dr.Aleksandar Živković Doktor nauka,Rudarsko-
geološki fakultet 

Izvršni direktor za realizaciju Poslovnog Plana

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 31.12.2018 
 

Ljubivoje Cvetković 
Smed.Palanka 

VSS, Mašinski fakultet
penzioner

Dragan Simić, 
Smed.Palanka 

VSS, Mašinski fakultet
Palanački kiseljak, 

Andreja Arsenijevic, 
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 6.189.912
Ukupan rashod 6.123.615
Bruto dobit 66.297
                                                                                                                                                            u 000. din 
 
Delatnost 

Ukupan prihod od prodaje                           6.152.169

Program dizalica 531.714
Rudarska oprema 4.914.918
Metalruska oprema 445.282
Eksterne usluge i ostalo  260.255
 
 
 
 



 
Pokazatelji poslovanja 

 
Vrednost 

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

7.778

Produktivnost rada II  
ostvarena dobit/broj radnika 

84

Ekonomičnost poslovanja 
poslovni prihod/poslovni rashod 

1,02

Rentabilnost poslovanja 
iskazana dobit/ prihod od prodaje 

0,55%

 
Prinos na ukupnu imovinu 
poslovni dobitak/prosečna ukupna aktiva  

2,37%

 Prinos na sopstveni kapital 
neto dobit/ukupan kapital 

4,02%

Stopa poslovnog  dobitka 
poslovni dobitak/ neto prihod od prodaje 

1,77%

Stepen zaduženosti 
ukupne obaveze/ukupan kapital 

65,13%

I Stepen likvidnosti 
   gotovina i g.ekvivalenti/kratkoročne obaveze 

0,04

II Stepen likvidnosti 
    likvidna sredstva/kratkoročne obaveze 

0.51

III.Stepen likvidnosti 
obrtna imovina/kratkoročne obaveze 

1.01

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

39.344

Najviša cena akcija - u apsolutnom iznosu                                                                               310
Najniža cena akcija– u apsolutnom iznosu 148
Tržišna kapitalizacija na dan  31.12.2018 424.390.930
 
 
 
IV. Promena – povećanja/smanjenje  bilansnih vrednosti 
Imovina Smanjenje   u odnosu na 2017 godinu 
Obaveze Smanjenje  u odnosu na 2017 godinu 
Neto dobitak Povecanje   u odnosu na 2017 godinu 
 
V.  
Sopstvene akcije nije bilo otkupa i poništenja  sopstvenih akcija 
Izvršena ulaganja  U proizvodnu i računarsku opremu 
Rezerve U 2018 godini izvrsena je isplata dividend i  medjudividenede u iznosu 

cca 67.mil.RSD 
 
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. 
 



I 
r ,· 
I• 
I' 

f: 
1' 
' r 
f 

I 
r 
r 
I 

·' 
I 
r 

~ J • • 

r 
I' 
I .. 

'· ~! 
I• 
11 
i 

.. 
I, 
r: 
,•, 

•. · 1i1'' 
• ·f .· ' 

. , . . n 

·' I• 

11 
j' 

I 
··1 I, 
n 

~ 
!I 

~ 

Akcionarsko drustvo 
Gosa Fabrika opreme i masina 

Generalni direktor 

27.02.2019 

U Smed. Palanci 

Xl.Nije bilo znacajnijih poslovnih dogadaja u 2018.god. 

X.Nije bilo znacajniiih poslova sa povezanim licima,jer Orustvo nije povezano sa drugim licima 

U 2018 godini nije bile znacajnih aktivnosti na polju istrazivania i 
razvoi a osnovne delatnosti. 

lstrazivan]e i razvoj 
IX 

Planirane investicije u Orustvo ne planira znacajna ulaganja u proizvodnu opremu u toku · 
narednom eriodu 2018 god 

VIII. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
”GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA”  

SMEDEREVSKA PALANKA 
 
 

 

Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja 
na dan 31.12.2018. godine 
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Beograd, april 2019. godine 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
 

Akcionarima društva “Goša FOM” AD Smederevska Palanka 
 
 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva “Goša FOM” ad Smederevska 

Palanka (u daljem tekstu Društvo), koji obuhvataju bilans stanja sa stanjem na dan 31. 

decembra 2018. godine i bilans uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu, izveštaj o 

promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan, 

kao i napomena koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala 

obelodanjivanja. 

 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih 

finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za 

interne kontrole koje rukovodstvo smatra da su neophodne za sastavljanje finansijskih 

izveštaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje nastalo usled 

pronevere ili greške.   

 

 

Odgovornost revizora 
 

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim 

finansijskim izveštajima. Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa 

Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da postupamo u skladu sa 

načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji nam 

omogućava da steknemo razumno uverenje da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 

značajno pogrešno prikazivanje.  

 

Revizija podrazumeva primenu postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima 

i obelodanjivanjima sadržanim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od 

revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog 

pogrešnog prikazivanja u finansijskim izveštajima, nastalog usled pronevere ili greške. 

Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za sastavljanje 

finansijskih izveštaja društva, sa ciljem izbora adekvatnih revizijskih postupaka u datim 

okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola 

društva. Revizija takođe obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih 

politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i 

ocenu opšteg prikaza finansijskih izveštaja.  

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljan i adekvatan osnov za izražavanje 

našeg mišljenja. 
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Mišljenje 
 

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji društva “Goša FOM” ad Smederevska 

Palanka, za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2018. godine, sastavljeni su, 

po svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa računovodstvenim propisima 

Republike Srbije. 

 

 

Skretanje pažnje 

 

Kao što je obelodanjeno u napomeni 3.9., društvo ne obračunava rezervisanja za 

otpremnine prilikom odlaska u penziju zaposlenih, u skladu sa MRS 19 – Primanja 

zaposlenih.  

 

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju. 

 

 

Ostala pitanja 

 

Finansijski izveštaji društva za 2017. godinu su bili predmet revizije od strane drugog 

revizora, koji je u svom Izveštaju izrazio mišljenje bez rezerve.  

 

 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima  

 
Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je 

odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa 

zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 

62/2013 i 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg 

izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2018. godinu. U vezi sa 

tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti 

računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim 

finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu 

uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje 

proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. 

 

Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o 

poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim 

izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine. 

 

 

 

Beograd, 20.04.2018. godine              

        Ovlašćeni revizor 

        mr Dejan Nikolić 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 1597961 1626413 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)0003 41587 42387 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 0192. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права0005 4 41587 42387

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину0009

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

0010 5 1509923 1549291 0

020, 021 и део 0291. Земљиште 0011 13823 13823

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 654223 668944

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 838354 863001

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 3523 3523

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 0 0 0

030, 031 и део 0391. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
1719400
1556576
4992651
4234687
4
52104
56045
307703
405657
663795
698240
0
971498
1103897
1189436
607184
25
53
1016496
830199
0
1016521
830252
0
3229559
2597382
46349
53114
67345
55783
165141
52114
0
232486
107897
0
0
0
0
232486
107897
0
0
0
10403
33923
31484
1
0
41887
33924
14152
54995
18372
18372
1409846
1369003
0
1442370
1442370
1484257
1476294
1719400
1556576
0
4992651
4234687
205
1095
64041
22483
240760
97533
11
11
42387
41587
0
42387
41587
0
1626413
1597961
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Bilans%20stanja&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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 46451 34735 0

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 подухватима0026

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

0027 6 15983 15983

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 0496. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 0497. Дугорочни пласмани у иностранству0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 30468 18752

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

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

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА0042

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

0043 2636726 3366238 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 7 1285140 1965106 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 454662 359484

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 591757 1151140

12 3. Готови производи 0047

3523
3523
863001
838354
668944
654223
13823
13823
0
1549291
1509923


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге0050 238721 454482

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

0051 8 1225900 1049055 0

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 716554 803810

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 509346 245245

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059 9 43979

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 10 4564 3081

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 11 11 0

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 11 97533 240760

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 12 22483 64041

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА0070 1095 205

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

0071 4234687 4992651 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 22 1556576 1719400

15983
15983
0
34735
46451
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__.Почетно стање 01.01.20__.

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 1476294 1484257

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

0402 13 1442370 1442370 0

300 1. Акцијски капитал 0403 1369003 1409846

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 18372 18372

309 8. Остали основни капитал 0410 54995 14152

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ0412

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 14 33924 41887 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година0418 1 31484

341 2. Нераспоређени добитак текуће године0419 33923 10403

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 15 107897 232486 0

0
0
0
18752
30468


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__.Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)0425 0 0 0

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

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

0432 107897 232486 0

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 земљи0437 52114 165141

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 55783 67345

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ0441 16 53114 46349

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 2597382 3229559 0

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

0443 830252 1016521 0

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 830199 1016496

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
1049055
1225900
454482
238721
1151140
591757
359484
454662
0
1965106
1285140
0
3366238
2636726
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна 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 24 6152169 3298373

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

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 тржишту1007

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 6152169 3298373

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 тржишту1012

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 4879275 2438211

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 1272894 860162

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
10403
33923
30994
25609
8512
6765
49909
66297
49909
66297
11704
36276
50803
12897
18556
19479
51445
13257
38663
31065
3
0
3
90108
44325
68990
15253
2540
2543
22
7050
22
7050
71552
24846
29366
109155
52221
67067
0
0
3298373
6152169
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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
6043014 3269007

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 25 1715 807

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 62722

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 26 559384

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 27 4053051 1637036

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 83484 83501

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 28 698362 641402

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 29 502407 840509

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 30 77544 76253

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 31 67067 52221

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 01030 109155 29366

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 01031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 24846 24846 71552

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

1033 7050 22

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 7050 22

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)1038 2543 2540

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

1039 15253 68990

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 33 44325 90108

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 3 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

3298373
6152169


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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 3

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)1046 31065 38663

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

1047 13257 51445

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 19479 18556

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 685Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 34 12897 50803

57 и 58, осим 583 и 585К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 35 36276 11704

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

1054 66297 49909

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 66297 49909

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 ПЕРИОДА1061 6765 8512

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063 25609 30994

62722
807
1715
3269007
6043014
860162
1272894
2438211
4879275


Hrxoc

c. HETO AOEHTAK

(10s8 - 10s9 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

T. HETO ryE}4TAK

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)

ut, t-rElo ryEilTAK KoJN npyln{flfl MAt-br4HCKt4M

YNATAL{t4MA

v. 3APMA nO AKUt4Jr4

1. OcxoaHa 3apaAa no arqrjr

2. YNaaFbexa (paseoar-uexa) :apaaa no arqrajr

O6pa:aq nponhcaH ['lpaarnxuxoM o caApxvilt4 v1Qopr.u o6pasaua Qrnaxq,rjcKnx u h npeAperHhKe ("Orpx6enr rnacHl4K PC", 6p, gSlZ}L4 u t44lZ0L4)

I. HETO AO6T4TAK KOJr4 nphnMA MAt-bt4HCKr4M

HETO AO6I4TAK KOJ[4 npt4nAAA Brh[HCKOM

'. HETO ryEklTAK Koitl nprnAA/A BEhT4HCKOM

fr*;*:",;:i
Y S nffFj 'r'*



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 33923 10403

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
0
0
10403
33923
10403
33923
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


2. Ao6hqla nnn ry6nt1l4 oA hHcrpyMeHara 3aurrre
HeTo ynaraba y rHocrpaHo nocnoBahbe

3. Ao6rqh nnn ry6nt1l4 no ocHoBy rHcrpyMeHara
3arun4Te ph3hKa (xegrxra) HoBqaHor roKa

4. Ao6nuu nnn ry6w114 no ocHoBy xapnaja o4
BpeAHocnt pacnonoxhBr4x 3a npoAajy

L OCTMI4 6pyro cBEoEyxBATHt4 AO6[,1TAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)20

II. OCrMN spyTo CBEOEyXBATHI ryEilTAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 +20t2 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

III. nOpE3 HA OCTMh CBEOEyXBATHI4 AO6[4TAK
nm+ ry5nTAK nEPhOAA

IV. HETO OCTMI4 CBEO6)XBATHT/ AOEhTAK (2019
- 2020 - 2021) z 0

v. HETO OCrMh CBEOEyXBATHI,I ryErTAK (2020 -
2019+2021)>0

B. YKYNAH HETO CBEOSYXBATH}4 PE3YNTAT
nEPhoAA

I. yKynAH HETO CBEOE)1(BATH[,1AO6[4TAK (2001 -
2002 + 2022- 2023) > 0

II. yKynAH HETO CBEOEyXBATHI4 ryEilTAK (2002 -

2001+2023-2022):0

r. yKynAH HETO CBEOEyXBATHI4 AOE]4TAK
nnn fyBhTAK (2027 + 2028) = AOII ZOZ4 > O

rnr AOII 2025 > 0

1. [lprnncax aehuxcrnM BnacHhl_lrMa KanilTana

2. llpunncaH BnacHhrlrma xojr xer.lajy KoHTpony

AaHa _20_roAhHe
[tlf'fl{b

o6pa:aq npon[caH [lpaarnxrxoM o caApx<u+vi r eopura o6pasaua , 3aApyre h npeAFerHilKe ("orpx6exr rflacHrlK pc", 6p. gslzoL4 n L44lz0L4)

,,?\



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 6157991 3976974

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 6147671 3959952

2. Примљене камате из пословних активности 3003 2543 2602

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 7777 14420

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 5914297 3723362

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 4965429 2925938

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 673370 610770

3. Плаћене камате 3008 32619 37942

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 242879 148712

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 243694 253612

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 2779 1802

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 2779 1802

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 4407 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 4407

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 1802

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 1628

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
240760
97533
9170
427
2050
1075
178143
240760
143875
69737
3909039
6304645
3978776
6160770
185677
385941
30994
67494
27786
21815
70900
184055
55997
112577
185677
385941
0
0
1628
1802
37942
32619
610770
673370
2925938
4965429
3723362
5914297
14420
7777
2602
2543
3959952
6147671
3976974
6157991
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Iosrqrja AOn

h:xoc

Texyha roAHHa llperxogxa roAHHa

1 2 3 4

B. TOKOBh TOTOBhHE h3 AKThBHOCTh OhHAHC}4PAI-bA

3025 it i1

I. l-lpranner roroBhHe h3 aKrnBHocru QrxancrpaFu (1 Ao 5)

1. YeehaFbe ocHoBHor Kanrrana 3026

2. flyropovHr4 Kpe4rru (xero npunnan) 3027

3. Kparxopor{Hr KpeArrra (Hero npnnraar) 3028

4. Ocrane AyropoqHe o6aae:e 3029

5. Ocrane KparKopoqHe o6aB$e 3030

II. Offrher roroBhHe 13 afihBHocrN QrxaxcrpaFba (1 ao 6) 3031

1, Oruyn concrBeHrx arqrja h yAena 3032

2. lyropovHr4 KpElr4ru (oaauau) 3033
L12577 55997

3. KparxoporlHt4 KpeAhrm (o4nrar) 3034
1"8-r055

4. Ocrane o6ase:e (oanhah) 3035
21815

5. 0r,rxancrjcxr nh3hHr 3036

6. hcnnaheHe AhBhAeHAe 3037
:; ; ';'..''t

III, Hero nphnrB roroBhHe h3 aKrhBHocrvr Qrxaxcupaba (l-II) 3038

IV. Hero oAnt4B roroBhHe x3 aKrt,lBHocrra Qraxaxoaparua (lI-I) 3039
185677

r. CBEfA nPl4nhB TOTOBHHE (3001 + 3013 + 3025) 3040
*1t:,fr77*

A. CBEfA O[rlyIB fOTOBI,IHE (3005 + 3019 + 3031) 304 1 6si46.i5 3909039

6. HETO nphnhB roToBl4HE (3040 - 3041) 3042
8S737',

E. HETO OAaV1B TOTOBT4HE (3041 - 3040) 3043

}K. TOTOBhHA HA NOqETKY OEPAT{YHCKOT NEPHOAA 3044
'...::',,,,i,i,',

178143

3. NO3L1TI4BHE KYPCHE PA3NhKE NO OCHOBY NPEPAT{YHA
TOTOBKlHE

3045 1 r11tr
,. t,)l ,,, 2ffi0

N. HETAThBHE KYPCHE PA3flI4KE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOBhHE

3046
427 'i'. .' ,l

J. TOTOB]4HA HA KPATY OEPAT{YHCKOT NEPMOAA

(3042 '3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047

}1O}6O

v

a: dAaHa 
--20_roAtlHe \

06pa:au nponhcaH [lpaarnHrxopr o caApxl4Hr ra Qoprura o6paraua Qraxancrjcxrax 3aApyre h npeAy3erHrKe ("Oryx6enh rnacHnK PC", 6p, 95120t4 u 144120L4)
Li --
refur*
\r t
\-.?,

l'rprlrj trn,

*g



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07264348 Шифра делатности 2822 ПИБ 101401234

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA

Седиште Смедеревска Паланка , Индустријска 70

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 1442370 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 1442370 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 1442370 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 1442370 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387
1476294
33923
1484257
1484257
10403
1473854
1473854
1442370
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1c475029-2601-46ea-bd53-8aca255852f5&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=62457E79F5411DA1B832DA0E8BAFD114D9666387#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 1442370 4036 4054

 

1442370


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 31484

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 31484

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 10403

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 41887

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 41887

1442370


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 41886

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 33923

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 33924

 

1442370


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

1442370


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 

31484


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

41887
10403
31484


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

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)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 1473854 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 1473854 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна4223 4238

10403 4247
б) промет на потражној страни рачуна4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 1484257 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 1484257 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

33924
33923
41886
41887
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Smederevska  Palanka, 22. mart 2019.



AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA  
SMEDEREVSKA PALANKA 
 
NAPOMENE UZ REDOVNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  ZA 2018. GODINU 

    1 

 

 
 
1.       OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU  
 

 Preduzeće Goša – "Fabrika opreme i mašina" d.o.o. iz Smederevske Palanke osnovano 
je 16. jula 1990. godine kao društvo kapitala u društvenoj svojini. Privatizovano                        
04. januara 2006. godine, kada je promenjen i oblik organizovanja iz d.o.o. u a.d., i od 
tada posluje pod poslovnim imenom Akcionarsko društvo Goša Fabrika opreme i mašina 
Smederevska Palanka (skraćeno poslovno ime GOŠA FOM AD Smederevska Palanka, 
dalje u tekstu Društvo), što je upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za 
privredne registre rešenjem broj BD.106682/06 od 04. januara 2006. godine.  
 
Sedište Društva je u Smederevskoj Palanci, Industrijska 70. Društvo posluje pod 
poreskim identifikacioni broj (PIB) 101401234 i matičnim brojem (MB) 07264348. 
Registrovana šifra delatnosti Društva je 2822 – Proizvodnja opreme za podizanje i 
prenošenje, što je i osnovana delatnost  Društva, u okviru koje su najzastupljeniji sledeći 
programi: 

 
 Koksne mašine i oprema; 
 Rudarska oprema; 
 Metalurška oprema; 
 Hidromehanička oprema;   
 Dizalice; 
 Reduktori; 
 Usluge. 

 
Prosečan broj zaposlenih, izračunat na osnovu stanja krajem svakog meseca u 2018. 
godini je 816 (2017. - 843). 
 
 2.       OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
 
Društvo je sastavilo svoje redovne, pojedinačne finansijske izveštaje za 2018. 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 Društvo 

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 2018. godine, saglasno kriterijumima iz člana 6. novog Zakona o 
računovodstvu u primeni, razvrstano u velika pravna lica (2017. – isto).  
 
Uporedni podaci, prikazani u finansijskim izveštajima za 2018. godinu predstavljaju 
stavke iskazane u finansijskim izveštajima za 2017. godinu. Finansijski izveštaji za 2017. 
godinu bili su predmet obavljene revizije. O finansijskim izveštajima za 2017. godinu 
ovlašćeni revizor je izrazio pozitivno mišljenje (mišljenje bez rezerve). 
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Ovi finansijski izveštaji odobreni su od strane Srdana Dimitrijevića, zakonskog zastupnika 
privrednog društva, dana 27.02.2019. godine. 
 
a)  Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja za 2018. godinu zasnovana je na 
regulativi koja uređuje oblast računovodstva, pre svega:  

 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); 

 Propisi o porezu na dobit, u primeni na finansijske izveštaje za 2017. i 2018. 
godinu. 

 
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 401-00-896/2017-16 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 primenjive 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. 
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b)  Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su uz pretpostavku koncepta/načela stalnosti 
poslovanja Društva, odnosno njegovog neograničenog trajanja poslovanja u doglednoj 
budućnosti, što pretpostavlja da:  
 

 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 do sada bili pozitivni. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni, osim saglasno načelu stalnosti poslovanja i saglasno 
načelu nastanka poslovnog događaja, po metodu prvobitne nabavne vrednosti 
(istorijskog troška), osim ukoliko MRS i MSFI ne zahtevaju drugačiji način vrednovanja, 
na način opisan u računovodstvenim politikama. 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 su bile praćene 
izvršenim isplatama i prijemom gotovine, već i o obavezama i potraživanjima, čije će 
isplate gotovine i prijem gotovine biti u budućem periodu.  

 
 
3.       ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE 
 
Rukovodstvo Društva treba da izabere i obezbedi primenu odgovarajućih 
računovodstvenih politika, koje su u skladu sa propisima i standardima u primeni. 
Usvojene računovodstvene politike odnose se na priznavanje, ukidanje priznavanja, 
merenje i procenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i rashoda Društva. U nastavku je 
pregled najznačajnijih računovodstvenih politika. 
 
3.1. Nematerijalna ulaganja 
 
 Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez 
 fizičkog obeležja. Kao nematerijalna ulaganja priznaju ulaganja koja ispunjavaju uslove 
propisane MRS 38 - Nematerijalna imovina, imaju korisni vek trajanja duži od godinu 
dana i kada 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. 
 
 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.  
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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.  
 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja, koja sadže licence, softver i druga ulaganja, vrši se 
primenom proporcionalnog metoda, u zavisnosti od procenjenog roka upotrebe. 
Primenjena stopa amortizacije na nabavnu vrednost tokom 2017. godine iznosila je 5,0% 
(2017. - isto) 
 
 3.2. 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.  
 
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcionalnog metoda, 
u zavisnosti od procenjenog roka upotrebe, primenom sledećih stopa na nabavnu 
vrednost: 
 
Predmet amortizacije 2018. 2017. 
Građevinski objekti 1,5% - 2,0% 1,3% - 2,0% 
Montažni i infrastrukturni objekti 2,5% - 5,0% 3,0% - 5,0% 
Kranovi, dizalice i modeli 3,3% - 5,0% 3,3% - 5,0% 
Proizvodna postrojenja 5,0% 5,0% 
Ostala proizvodna oprema  10,0% - 20,0% 10,0% - 25,0% 
Transportna sredstva 11,0% - 15,5% 15,5% 
Kancelarijska oprema 10,0% - 20,0% 10,0% - 20,0% 
Računarska oprema 20,0% 20,0% 

 
 
 



AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA  
SMEDEREVSKA PALANKA 
 
NAPOMENE UZ REDOVNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  ZA 2018. GODINU 

    5 

 

 
3.3. Alat i inventar 
 
 Alat i inventar, čiji je korisni vek upotrebe duži od godinu dana i 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, priznaje se kao stalno sredsvo. 
 
Alata i inventar, za koje Pravilnikom Društva nije propisana stopa amortizacije, iskazuju 
se kao oprema na posebnom  analitičkom računu. Ako je njihova pojedinačna nabavna 
vrednost manja od Din. 50.000 hiljada otpisuju se po godišnjoj stopi od 50%. Za ostala 
sredstva utvrdjuje se stopa koja proističe iz procenjenog korisnog veka upotrebe. Alat i 
inventar koji ne zadovoljava prethodno navedene  uslove  iskazuje se kao obrtno sredstvo 
na zalihama do momenta upotrebe, a pri stavljanju u upotrebu otpisuje se u celini na teret 
rashoda perioda. 
 
3.4. Rezervni delovi 
 
 Kao stalno sredstvo priznaju se rezervni delovi čiji je korisni vek upotrebe 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. Rezervni delovi koji ne 
zadovoljavaju prethodno navedene uslove  prilikom ugradnje otpisuju se u celini na teret 
rashoda perioda. 
 
3.5. Dugoročni finansijski plasmani 
 
 U okviru dugoročnih finansijskih plasmana mogu da se iskažu 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 sredstva koja se prilikom početnog 
priznavanja  mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost 
nadoknade koja je  data za njih. Transakcioni troškovi uključuju se u početno merenje 
svih finansijskih sredstava.  
 
3.6. Zalihe 
 
 Zalihe se obuhvataju u skladu sa MRS 2 - Zalihe. Zalihe obuhvataju: 

 Osnovni i pomoćni materijal koji će biti iskorišćeni u procesu proizvodnje; 
 Nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku; 
 Gotove proizvode; 
 Robu. 
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         3.6.1. Zalihe materijala 
 

 Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po 
neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Zalihe materijala koje su proizvedene kao 
sopstveni učinak mere se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. 
Nabavnu vrednost ili cenu koštanja zaliha materijala 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 koji se mogu direktno pripisati nabavci materijala. Popusti, rabati i druge slične 
stavke  oduzimaju  se  pri  utvrđivanju  troškova  nabavke  zaliha  materijala. Kada se 
materijal proizvodi kao proizvod sopstvene proizvodnje i dalje koristi u narednoj fazi 
 procesa proizvodnje, procena njegove vrednosti se vrši u visini troškova proizvodnje, a 
najviše do neto prodajne vrednosti tih zaliha. 
 
Materijal se evidentira ispod troškova nabavke - cene koštanja, uz utvrđivanje gubitka 
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 cenama, obračun odstupanja 
vrši se tako da vrednost izlaza materijala i vrednost materijala na zalihama bude iskazana 
po metodu prosečne ponderisane cene.  

 
 3.6.2. 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 finansijskih izveštaja na kraju poslovne godine. 
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3.7. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 

Kratkoročna potraživanja mogu da sadrže potraživanja od kupaca (povezanih i 
nepovezanih) u zemlji i inostranstvu, nastalih po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 
Kratkoročni plasmani mogu da sadrže kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne 
plasmane sa rokom dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana bilansiranja.  
 
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 NBS 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 NBS, a kursne razlike priznaju se kao finansijski prihod ili rashod perioda. 
Indirektan otpis, odnosno ispravka vrednosti potraživanja od kupaca, izvršena 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 Nadzorni odbor Društva. 
  
 Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda vrši se ukoliko je 
 nenaplativost izvesna i dokumentovana, kada Društvo nije uspelo sudskim putem da 
izvrši  naplatu i ako je potraživanje prethodno bilo uključeno u prihode Društva. Odluku o 
direktnom otpisu potraživanja od kupaca, na predlog Komisije za popis, donosi Nadzorni 
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 ostali rashodi i prihodi perioda.  
 
3.8. Dugoročne i kratkoročne obaveze 
 
Obaveze mogu biti dugoročne obaveze iz poslovanja (obaveze prema povezanim i 
nepovezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem), dugoročne 
finansijske obaveze (dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i 
ostale dugoročne finansijske obaveze), kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema 
povezanim i nepovezanim 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.  
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Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana od 
dana sastavljanja finansijskih izveštaja.  Dugoročnim obavezama smatraju se obaveze 
koje dospevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana sastavljanja 
finansijskih izveštaja. Deo dugoročnih obaveza koji dospeva za plaćanje u periodu 
kraćam od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja iskazuju se kao 
kratkoročne obaveze. 
  
Prilikom početnog priznavanja, Društvo meri svoje obaveze po 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 obaveze po amortizovanoj vrednosti, osim obaveze koje drži radi 
trgovanja. 
 
 Obaveze u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom, procenjuju se na dan 
 sastavljanja finansijskih izveštaja po srednjem kursu NBS koji važi na dan sastavljanja 
 finansijskih izveštaja. Razlike koje se tom prilikom obračunaju obuhvataju se kao 
finansijski rashodi ili prihodi perioda. 
 
 Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanpariničnog poravnanja, zastarevanja i slično, 
vrši se direktnim otpisivanjem, u korist ostalih prihoda perioda. 
 
3.9. Dugoročna rezervisanja 
 
 Dugoročno rezervisanje se priznaje:  

a) kada Društvo 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. Dugoročna rezervisanja 
mogu da sadrže 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, 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. 
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 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 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.  
 
Rezervisanja po osnovu naknada zaposlenima 
 
Društvo je, u skladu sa propisima Republike Srbije, a na osnovu pojedinačnih ugovora o 
radu, u obavezi da obračuna zaposlenima zaradu/naknadu, sa porezom iz 
zarade/naknade i doprinosima iz i na zaradu/naknadu i otpremnine pri odlasku u penziju 
i/ili otpremnine u slučaju tehnološkog viška zaposlenih. Društvo u tom pogledu, osim 
navedenog, nema druge zakonske i/ili ugovorene obaveze prema zaposlenima i 
posledično, nisu vršena rezervisanja po osnovu dodatnih naknada zaposlenima. Naime, 
odlazak zaposlenih u penziju je ujednačen iz godine u godinu, a tehnoloških viškova nije 
bilo.  
 
Posledično, uprava Društva po napred navedenom osnovu smatra da ne treba vršiti 
rezervisanja, obzirom da bi troškovi utvrdjivanja rezervisanja po osnovu otpremnina 
prevazišli efekte koristi od tih rezervisanja. 
 
3.10. 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 drugih troškova pozajmljivanja, u skladu sa dopuštenim 
alternativnim  postupkom iz MRS 23 - Troškovi pozajmljivanja, vrši se kada se kamata i 
drugi troškovi  pozajmljivanja neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili izradi 
sredstva koje se osposobljava za upotrebu, kada je verovatno da će ti troškovi doneti 
Društvu buduće  ekonomske koristi i kada mogu da se pouzdano izmere. Ukoliko svi 
navedeni uslovi za  kapitalizaciju kamate nisu ispunjeni, kamata i troškovi pozajmljivanja 
priznaju se kao finansijski rashod perioda u kome su nastali. 
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3.11. 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, po umanjenju 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. 
 
 
3.12. Devizni kursevi 
 
 Zvanični kursevi za strane valute na dan 31. decembra 2017. godine, koje su od značaja 
za poslovanje Društva i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u 
dinare, sa uporednim podacima, bili su sledeći: 
 

Oznaka valute 31.12.2018. 31.12.2017. 
EUR 118,1946 118,4727 
USD 103,3893 99,1155 
GBP 131,1816 133,4302 
CHF 104,9779 101,2847 

 
 
 
3.13. 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.  
 
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 pet godina (ili 
deset godina, ako su nastali u ranijim periodima, kada su propisi dozvoljavali navedeni 
period).  
 

 



AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA  
SMEDEREVSKA PALANKA 
 
NAPOMENE UZ REDOVNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  ZA 2018. GODINU 

   

 11 

 

 
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. 
 
 
 

 NAPOMENE UZ BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2018. GODINE 
 
  

4. Nematerijalna ulaganja  
 
Stanja i promene na nematerijalnim ulaganjima mogu se prikazati na sledeći način: 

              
 u RSD hiljada 

Opis  2018. 2017. 
I NABAVNA VREDNOST    
 - Nabavna vrednost 01. januara  87.604 81.586 
 - Nova ulaganja 3.672 6.018 
I Nabavna vrednost 31. decembra - ukupno  91.276 87.604 
   
II ISPRAVKA VREDNOSTI   
 - Ispravka vrednosti 01. januara (45.217) (41.006) 
 - Amortizacija (Napomena 30) (4.472) (4.212) 
II Ispravka vrednosti 31. decembra - ukupno  (49.689) (45.218) 
   
III SADAŠNJA VREDNOST 31. DECEMBRA (I-II) 41.587 42.387 
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5. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 

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

                  u RSD hiljada 
 
Opis 

31. decembar 2018. 31. decembar 2017. 
Nabavna  
vrednost 

Ispravka  
vrednosti 

Sadašnja  
vrednost 

Nabavna  
vrednost 

Ispravka  
vrednosti 

Sadašnja  
vrednost 

Zemljište 13.823  13.823 13.823 - 13.823 
Gradjevinski objekti 1.209.639 (555.416) 654.223 1.204.315 (535.371) 668.944 
Postrojenja i oprema 2.469.229 (1.630.875) 838.354 2.441.419 (1.578.418) 863.001 
Investicije u toku 3.523  3.523 3.523 - 3.523 
Ukupno 3.696.214 (2.186.291) 1.509.923 3.663.080 (2.113.789) 1.549.291 

   
Struktura sadašnje vrednosti nekretnine, postrojenja i opreme na dan 31. decembra je kako sledi: 
 

 
Opis 

31. decembar 2018. 31. decembar 2017. 
  Iznos u  

RSD hiljada 
Struktura u 
procentima 

Zemljište 13.823 0,90 % 13.823 0,90 % 
Gradjevinski objekti 654.223 43,18 % 668.944 43,18 % 
Oprema  838.354 55,70 % 863.001 55,70 % 
Investicije u toku 3.523 0,22 % 3.523 0,22 % 
Ukupno 1.509.923 100,00 % 1.549.291 100,00 %  

 
Promene na osnovnim sredstvima tokom 2018. godine mogu se prikazati na sledeći način: 

 

u RSD hiljada 

Opis 
 

Zemljište 
Građevinski 

objekti 
 

Oprema 
Investicije 

u toku 
 

Ukupno 

NABAVNA VREDNOST      
Stanje 01.01.2017. 13.823 1.202.454 2.341.949 1.868 3.560.094 
Nova ulaganja - 4.220 99.470 - 103.690 
Prenosi - aktiviranje - (2.359)   61.773 59.414 
Smanjenja - otudjenja - - - (60.118) (60.118) 
Stanje 31.12.2017. 13.823 1.204.315 2.441.419 3.523 3.663.080 
Nova ulaganja - - - - - 
Aktiviranje  - - - - 
Direktna povećanja - 5.324 28.380 - 33.704 
Smanjenja - otudjenja - - 570 - 570 
Stanje 31.12.2018. 13.823 1.209.639 2.469.229 3.523 3.696.214 

      

ISPRAVKA VREDNOSTI      
Stanje 01.01.2017. - (514.145) (1.527.792) - (2.041.937) 
Amortizacija (Napomena 30) - (21.415) (50.626) - (72.041) 
Smanjenja - otudjenja - 189 - - - 
Stanje 31.12.2017. - (535.371) (1.578.418) - (2.113.789) 
Amortizacija (Napomena 30) - (20.045) (53.027) - (73.072) 
Smanjenja - otudjenja - - 570 - 570 
Stanje 31.12.2018. - (555.416) (1.630.875) - (2.186.291) 

      

SADAŠNJA VREDNOST      
Stanje 31.12.2018. 13.823 654.223 838.354 3.523 1.509.923 
Stanje 31.12.2017. 13.823 668.944 863.001 3.523 1.549.291 
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6. Dugoročni finansijski plasmani 

 
 Dugoročni finansijski plasmani, koji na dan 31. decembra 2018. godine iznose Din. 46.451 hiljada 
(2017. - Din. 34.735 hiljada), u sebi sadrže učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica i date 
dugoročne kredite.  
 
Učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica, od kojih su najveće u Goša Trgovačko sportski 
centar u Smederevskoj Palanci, čija je vrednost ispravljena na teret rashoda u celini, mogu se 
prikazati na sledeći način: 

 

                     u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Učešće u kapitalu Goša Trgovačko sportski centar  38.642 38.642 
Učešće u kapitalu Goša stan 15.058 15.058 
Učešće u kapitalu u HIP Azotara doo Pančevo 580 580 
Ostala učešća u kapitalu 610 610 
Minus: Ispravka vrednosti (38.907) (38.907) 
Ukupno 15.983 15.983 

 
Dati dugoročni krediti na dan 31. decembra 2018. godine iznose Din. 30.468 hiljada (2017. – Din.  
18.752 hiljada) i odnose se na kredite date tokom 2009. i 2010. godine radnicima za kupovinu 
stanova. Otplate datih kredita vrše se redovno.                                   

  
7. Zalihe 

 
Ova bilansna stavka može se prikazati na sledeći način: 

 

        u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Zalihe materijala 434.255 348.717 
Rezervni delovi 19.746 10.255 
Alat i inventar 661 512 
Nedovršena proizvodnja 591.757 1.151.140 
Dati avansi 238.721 454.482 
Ukupno 1.285.140 1.965.106 

        
8. Potraživanja na osnovu prodaje 

 
Ova bilansna stavka može se prikazati na sledeći način: 
 

            u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Kupci u zemlji 716.554 803.810 
Kupci u inostranstvu 509.346 245.245 
Ukupno 1.225.900 1.049.055 

 
 Za potpunije informisanje akcionara i korisnika finansijskih izveštaja od posebnog značaja je da 
se sagleda struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra  2018. godine  i njihova 
naplativost. 
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Domaći kupci na dan 31. decembra 2018. godine 

 
                         u RSD hiljada 

Domaći kupci Mesto Iznos 
Ogranak China Machinery Beograd 545.767 
JP EPS OGRANAK TE-KO Kostolac 154.963 
JP EPS OGRANAK RB Kolubara Lazarevac 17.022 
HBIS GROUP SERBIA Beograd 1.053 
Resavica Resavica 5.763 
Ostali domaći kupci   9.236 
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja  (17.250) 
 UKUPNO 716.554 

 
Potraživanja od domaćih kupaca su 31. decembra 2018. usaglašena oko 96% putem IOS 
obrazaca i Zapisnika o sravnjenju. Za neusaglašena potraživanja i potraživanja čiji je rok naplate 
istekao, izvršena je ispravka vrednosti na teret rashoda 2018. godine u iznosu od Din. 6.853 
hiljade.              .  
 
 
Kupci iz inostranstva na dan 31. decembra 2018. godine 
 

                              u RSD hiljada 
Kupci iz inostranstva Zemlja Iznos 
PAO Severstalj Rusija 141.357 
PAO MMK Rusija 120.874 
AO VMZ VIKSA  Rusija 128.644 
PAO NLMK  Rusija 111.534 
Ostali kupci iz inostranstva  6.937 
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja  
 UKUPNO 509.346 

  
Potraživanja od kupaca iz inostranstva su na dan 31. decembra 2018. usaglašena oko 90% 
pismenim putem. Tokom 2018. godine izvršena je ispravka vrednosti potraživanja od kupaca iz 
inostranstva čiji je rok naplate istekao, u iznosu od 9.299 hiljada dinara, na teret rashoda 2018. 
godine. 
   
 
9. Potraživanja iz specifičnih poslova 
 

   u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Potraživanja po specifičnim poslovima  21.503 
Druga potraživanja iz inostranstva (depozit) 0 22.476 
Ukupno 0 43.979 
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10. Druga potraživanja  
 

u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Druga potraživanja u zemlji (depoziti) 3.526 3.081 
Potraživanja od radnika 1.038  
Ukupno 4.564 3.081 

  

 

 11. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
    

                                         u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Dinarski tekući računi 32.002 150.190 
Blagajna u dinarima 60 41 
Devizni računi 65.471 90.529 
Ukupno 97.533 240.760 

 
 
12. Porez na dodatu vrednost  
 

                                        u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Potraživanja po osnovu  PDV-a 22.483 64.041 
Ukupno 22.483  64.041 

  
 

13. Osnovni i ostali kapital 
 
 Struktura kapitala na dan 31. decembra može se prikazati na sledeći način: 
 

                               u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Akcijski kapital 1.369.003 1.409.846 
Emisiona premija 18.372 18.372 
Ostali osnovni kapital 54.995 14.152 
Ukupno 1.442.370 1.442.370 

 
Emisiona premija je nastala trećom emisijom običnih akcija, kada je emitovano 29.438 akcija, kao 
razlika između nominalne i prodajne vrednosti emitovanih akcija.  

 
 
         14. Nerasporedjena dobit 
 

                          u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Neraspoređena dobit ranijih godina       1 31.484 
Neraspoređena dobit tekuće godine 33.923 10.403 
Ukupno 33.924 41.887 
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15. Dugoročne obaveze 
 
 Ova bilansna stavka ima sledeću strukturu: 

 
u RSD hiljada 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Dugoročni kredit za investicije  24.378 122.175 
Dugoročni kredit za nabavku masine 27.736 42.966 
Ostale dugoročne obaveze - depozit 55.783 67.345 
Ukupno 107.897 232.486 

                
Dugoročni kredit za investicije uzet u zemlji čije je tekuće dospeće u iznosu od Din.24.378 hiljade 
(2017. – Din. 122.175 hiljada), povučen je od Banca Intesa a.d. Beograd sredinom 2012. godine. 
Kredit je uzet da bi se realizovalo ulaganje u modernizaciju Hale završnih radova (projekat 
Peskara i farbara i projekat Kranovi). Kredit je odobren na 7 godina, uz grejs period od 2 godine, 
sa kamatnom stopom 3m. EURIBOR plus 3,86% p.a. (godišnje). Otplaćuje se kvartalno, počev 
od 05. juna 2014. godine. Pri otplati i obračunu kamate kredit je vezan za evro (EUR), tzv. 
valutnom klauzulom. Otplata kredita je obezbeđena hipotekom na nepokretnostima Društva 
(Napomena 22) i vinkuliranom polisom ADO.  
 
Dugoročni kredit za nabavku mašine uzet je od Vojvodjanske Banke. Namena kredita je nabavka 
mašine Borwek. Rok otplate kredita je 36 meseci, otplata se vrši mesečno, počev od novembra 
meseca 2018. godine. 

 

16. Odložene poreske obaveze 
 

                                                                                          u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Stanje 01. januara  46.349 37.837 
15% od razlike između sadašnje vrednosti NPO 
koje podležu amortizaciji u rač. i poreskom smislu 

6.765 8.512 

Stanje 31. decembra 53.114 46.349 
 
17. Kratkoročne finansijske obaveze 

                                                         u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Kratkoročni krediti uzeti od Banca Intesa a.d.   661.078 
Kratkoročni krediti uzeti od AOFI 141.834  
Kratkoročni krediti uzeti od SBER banke 156.490  
Kratkorocni krediti uzeti od Addiko banke 295.487 236.945 
Kratkorocni krediti uzeti od Vojvodjanske banke 236.389 118.473 
Ostale kratkoročne obaveze 52 25 
Ukupno 830.252 1.016.521 

 
18. Primljeni avansi 

                                                                     u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Primljeni avansi u u dinarima 327.200 1.154.456 
Primljeni avansi iz inostranstva 279.984 34.980 
Ukupno 607.184 1.189.436 
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19. Obaveze iz poslovanja 
 
Obaveze iz poslovanja na dan bilansiranja imaju sledeću strukturu: 

 
              u RSD hiljada 

 

 
 Za potpunije informisanje akcionara i korisnika finansijskih izveštaja u nastavku su tabele 
domaćih i ino dobavljača prema kojima Društvo ima najveće obaveze na dan 31. decembra 2018. 
godine. 
 
Dobavljači u zemlji na dan 31. decembra 2018. godine 

u RSD hiljada 
Dobavljači u zemlji Mesto Iznos 
Hidrotan Beograd 106.255 
Energotehnika  Beograd 40.120 
Ligrap Belosavci 33.320 
Kolubara Univerzal Veliki Crnjani 61.718 
Astra Hem   Majur 53.568 
Ostali domaći dobavljači  403.799 
 UKUPNO 698.240 

                              
                

Usaglašavanje dobavljača u zemlji i inostranstvu je izvršeno putem IOS obrazaca ili Zapisnika o 
sravnjenju. Na taj način je usglašeno više od 80% stanja iskazanih na dan bilansiranja. Zastarele 
obaveze, u iznosu od Din. 763 hiljade (2017. - Din. 4.464 hiljada), na dan 31. decembra 2018. 
godine su oprihodovane (Napomena 34). 
 
Dobavljači iz inostranstva na dan 31. decembra 2018. godine 

u RSD hiljada 
Dobavljači iz inostranstva Zemlja Iznos 
Famur Poljska            100.404 
Unionocel Češka 75.141 
Rulmeca Nemačka 62.546 
Bepro  Nemačka 50.771 
Interacciai  Italija 21.116 
AO Intercom Rusija  13.514             
Ostali dobavljači iz inostranstva  82.165 

UKUPNO 405.657 

 

 
 

Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Dobavljači u zemlji 698.240 663.795 
Dobavljači u inostranstvu 405.657 307.703 
Ostale obaveze iz poslovanja   

Ukupne obaveze iz poslovanja                               1.103.897 971.498 
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20. Ostale kratkoročne obaveze  
 
Ostale kratkoročne obaveze na dan bilansiranja imaju sledeću strukturu: 
 

u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Obaveze za neto zarade 33.765 30.158 
Porez i doprinosi na zarade na teret zaposlenih 12.860 11.736 
Doprinosi na zarade na teret poslodavca 8.062 7.692 
Ostale kratkoročne obaveze 1.358 2.518 
Ukupne ostale kratkoročne obaveze                      56.045 52.104 

 
 
21. Obaveze za javne prihode 
 
Obaveze po osnovu javnih prihoda na dan bilansiranja imaju sledeću strukturu: 
 

u RSD hiljada 
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Naknada za zastitu zivotne sredine 4  
Ukupne obaveze po osnovu javnih prihoda         4  

 
 
22.   Vanbilansna aktiva i vanbilansna pasiva  
 
Vanbilansna aktiva i pasiva, koja se prikazuje u zvaničnom Bilansu stanja, po definiciji 
MSFI/MRS ne predstavlja ni sredstva ni obaveze. Saglasno srpskim propisima u primeni, na 
ovim stavkama Bilansa stanja Društvo treba da prikaže obezbedjenja direktno i/ili indirektno data 
kreditorima. Vanbilansna evidencija Društva može se prikazati na sledeći način: 
 

u RSD hiljada  
Opis 31.12.2018. 31.12.2017. 
Data hipoteka u devizama - investicioni kredit u otplati  24.378 122.174 
Date hipoteke II reda          374.456          443.889 
Date činidbene garancije u dinarima 1.306.978 1.674.942 
Date činidbene garancije u devizama 249.598 44.458 

UKUPNO  1.955.410 2.285.463 
 
 
Vanbilansne evidencije čine obezbeđenja naplate data poveriocima Društva (hipoteke i date 
garancije), koje je su  zajedno sa ostalim bilansnim pozicijama usaglašene na dan bilansiranja. 
Hipoteke upisane na nepokretnosti Društva su: 
 

1. Na osnovu založne izjave Ov. I br. 2839/2012 od 8.3.2012, overene kod Osnovnog suda 
u Smederevu, sudska jedinica Smedervska Palanka, i Ugovora o dugoročnom 
investicionom kreditu broj 53-420-1305057.7 od 5. marta 2012. godine, upisana je 
hipoteka u iznosu od 4.125.000,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti, u korist Banca 
Intesa a.d. Beograd.Ocekuje se da hipoteka bude izbirisana u 2019 godini. 
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2. Na osnovu založne izjave OPU 432-2015 overene od strane javnog beležnika Gorana 
Andrića Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 117 upisana je vansudska 
izvrsna hipoteka II reda u cilju obezbedjivanja potraživanja Banca Intesa a.d Beograd, 
Novi Beograd kojim je poverilac odobrio dužniku Goša FOM a.d kreditnu liniju br. 00-
501-0031408.5 u okviru koje će se odobravati dinarske i devizne garancije do 
maksimalnog iznosa 5.388.000.00 EUR i to isključivo dve garancije u korist Ogranaka 
CHINA MACHINERY ENGINERING CORPORATION BEOGRAD. 

 
Pored gore navedenih postoje i tri hipoteke za koje, iako je Društvo otplatilo kredite, nisu 
obezbeđene brisovne klauzule. 
 
 
23.  Potencijalne obaveze  

 
Na dan 31. decembra 2018. godine Društvo vodi 38 sudskih sporova (2017. - 26), i to uglavnom 
sa radnicima koji su tužili Društvo po raznim osnovama (naknada štete, poništenje rešenja o 
otkazu Ugovora o radu).  
 
 
NAPOMENE UZ BILANS USPEHA ZA 2018. GODINU 
 
24. Poslovni prihodi  
 
                u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji 4.879.275 2.438.211 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inostranstvu 1.272.894 860.162 
Ukupno 6.152.169 3.298.373 

            
Poslovni prihodi u 2018. godini su za 53,61% veći u odnosu na 2017. godinu. 
 
 
25. Nabavna vrednost prodate robe 
  
Nabavna vrednost robe iznosi din. 1.715 hiljada u 2018 godini i uglavnom se odnosi na prodaju 
otpadnog gvožđa. 
 
 
26. Povećanje i smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje 
 
U 2018 godini imamo efekat  smanjenja nedovršene proizvodnje za 559.384 hiljada dinara u 
odnosu na početno stanje 2018 godine, što ukazuje na visok stepen realizacije proizvoda u 2018 
godini.    
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 27. Troškovi materijala, goriva i energije 
 

           u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Troškovi materijala za izradu 3.998.255 1.587.861 
Troškovi alata i inventara 48.045 44.610 
Troškovi ostalog materijala  6.751 4.565 
Troškovi goriva i energije 83.484 83.501 
Ukupno 4.136.535 1.720.537 

  
Troškovi materijala za izradu vode se po prosečim cenama. Oni su  povećani u odnosu na 
prethodnu godinu, saglasno strukturi i dinamici realizovanih poslova.  
 
 
28. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 
 

                u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Zarade i naknade zarada (bruto 1) 547.287 494.019 
Doprinosi na zarade i naknade na teret poslodavca 97.604 89.530 
Troškovi na osnovu ugovora 1.388 2.324 
Naknade  Izvršnom i Nadzornom odboru 158 70 
Ostali lični rashodi i naknade 51.925 55.459 
Ukupno 698.362 641.402 

 
 
29. Troškovi proizvodnih usluga  
 

                       u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Troškovi usluga na izradi učinaka 331.336 683.763 
Troškovi transportnih usluga 117.522 109.544 
Troškovi održavanja objekata i opreme 15.412 11.454 
Troškovi zakupa 3.121 2.959 
Ostali troškovi proizvodnih usluga 35.016 32.789 
Ukupno 502.407 840.509 

 
Troškovi proizvodnih usluga na izradi učinaka smanjeni su znatno u odnosu na prošlu godinu iz 
razloga što je u strukturi izrade samog proizvoda bilo manje angažovanje kooperacije. 

 
 

30. Troškovi amortizacije  
 

                                u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja (Napomena 4) 4.472 4.212 
Amortizacija građevinskih objekata (Napomena 5) 20.045 21.415 
Amortizacija opreme (Napomena 5) 53.027 50.626 
Ukupno 77.544 76.253 

  
 
 



AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA  
SMEDEREVSKA PALANKA 
 
NAPOMENE UZ REDOVNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  ZA 2018. GODINU 

   

 21 

 

          31. Nematerijalni troškovi 
 

                                u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Troškovi platnog prometa i bankarskih naknada 21.973 19.268 
Troškovi reprezentacije 9.430 6.516 
Troškovi reklame i propagande 894 42 
Troškovi osiguranja 3.899 3.936 
Troškovi poreza 5.625 8.382 
Ostali nematerijalni troškovi 25.246 14.077 
Ukupno 67.067 52.221 

 
 
32. Finansijski prihodi 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Pozitivne kursne razlike 6.568 24.555 
Prihodi od kamate 2.543 2.540 
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 8.685 44.435 
Ostali finansijski prihodi 7.050 22 
Ukupno 24.846 71.552 

 
 
 33. Finansijski rashodi 

 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Rashodi kamata 31.065 38.663 
Negativne kursne razlike 10.404 34.397 
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 2.856 17.048 
Ukupno 44.325 90.108 

 
  
          34. Ostali prihodi 

 
                              u RSD hiljada 

Opis 2018. 2017. 
Naplacena otpisana potrazivanja 10.658 43.143 
Prihodi od smanjenja obaveza (Napomena 19) 1.376 5.795 
Razni prihodi 863 1.865 
Ukupno 12.897 50.803 

 
 

35. Ostali rashodi 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Obezvredjenje potrazivanja (Napomena 8) 30.341 10.237 
Razni drugi rashodi   5.935 1.467 
Ukupno 36.276            11.704 
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36. Poreski rashod perioda i odloženi poreski rashodi perioda  
 
Društvo nema poreskih rashoda perioda, saglasno Poreskom bilansu, u kome je, zbog aktvirane 
Hale završnih radova (Napomena 5), poreska amortizacija višestruko veća od ukupno iskazane 
osnovice za oporezivanje. Odloženi poreski rashodi perioda nastali su na sledeći način: 
 

                                    u RSD hiljada 
Opis 2018. 2017. 
Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja 66.297 49.909 
Odloženi poreski prihodi perioda (Napomena 16) 6.765 (8.512)  
Isplaćena međudividenda 25.609 (30.994) 
Ukupno 33.923 10.381 

 
 
37. 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 2018.  2017.  2018.  2017. 
        
  Izloženost u EUR 790.073  569.683  1.567.954  1.524.320 
 Ukupno 790.073  569.683  1.567.954  1.524.320 
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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 2017. godine pojavljuje i rizik od 
promene kurseva rublje i dolara. 
 
U sledećoj tabeli prikazana je osetljivost Društva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 1%. Stopa 
osetljivosti od 1% predstavlja procenu rukovodstva Društva u pogledu mogućih promena kursa 
RSD u odnosu na EUR, umanjena u odnosu na prošlogodišnju, obzirom na stabilnost kursa EUR 
tokom 2018. i početkom 2018. godine.  

 
 

u RSD hiljada 
 2018.  2017. 
Izloženost u EUR +1%  -1%  +1%  -1% 
Imovina 797.974                    782.172  575.380  563.986 
 Obaveze  (1.583.634)  (1.552.275)  (1.539.563)  (1.509.077) 
Ukupno 785.660  770.103  964.183  945.091 

 
 
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 kamate stope čija je visina niža od prosečne tržišne, 
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 bankama koje ga finansijski prate 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 
  2018.  2017. 
 
 
Finansijska sredstva    
Nekamatonosna 336.253  693.543 
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)    - 
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)  1.225.901  1.062.673 
 1.562.154  1.756.216 
Finansijske obaveze    
Nekamatonosne 607.183  1.189.436 
Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)    - 
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)  1.989.879  2.055.338 

  2.597.063  3.244.775 
 
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu godinu na realno 
moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2017. - 1%), počev od 1. januara. Povećanje 
odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih stopa, imajući u vidu 
postojeće tržišne uslove.  
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Ova analiza primenjena je na finansijske instrumente Društva, koji su postojali na dan bilansa 
stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable nepromenjene. Iz prethodne tabele uzima se 10% 
od stavki sredstava i obaveza sa varijabilnom kamatnom stopom, koje se uvećavaju ili smanjuje 
za 1%, da bi se potom izračunala razlika 
:  
 

u RSD hiljada 
 2018.  2017. 
 +1%  -1%  +1%  -1% 
Finansijska sredstva 123.815  121.364  107.330  105.205 
Finansijske obaveze 200.978  196.998  (207.589)  203.478 
 (77.163)  (75.634)  (100.259)  (98.273) 

 
 
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.  
 
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.  
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Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva može se na dan 31. decembra prikazati na sledeći 
način: 
 
 

2018. godina Dо 1 godine  
Od 1 dо 2 

godine  
Od 2 dо 5 

godina  Ukupno 
Dugoročni krediti 36.985  68.243    105.228 
Kratkor. finansijske obaveze 830.199      830.199 
Obaveze iz poslovanja 1.711.081      1.711.081 
Ostale kratkoročne obaveze 55.597      55.597 
 2.633.862  68.243    2.702.105 

 
 

u RSD hiljada 

2017. godina Dо 1 godine  
Od 1 dо 2 

godine  
Od 2 dо 5 

godina  Ukupno 
Dugoročni krediti 113.308  152.175  -  265.483 
Kratkor. finansijske obaveze 916.179  -  -  916.179 
Obaveze iz poslovanja 2.160.934  -  -  2.160.934 
Ostale kratkoročne obaveze 52.104  -  -  52.104 
 3.242.525  152.175  -  3.394.700 
        
 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima, odnosno na najranijem 
datumu kada Društvo treba da izmiri svoje obaveze.  
 
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.   
 
 
 
 
38. POVEZANA LICA I TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA 

 

Društvo na dan bilansa nema povezana lica. 
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39. DOGADAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

Nakon dana bilansa stanja nije bilo dogadjaja koji bi zahtevali obelodanjivanje, odnosno
korigovanje fi nansijskih izveStaja za 201 8. god i n u.

Smederevska Palanka, 22. mart 2019.

Go5a FOM a.d. Smederevska Palanka
zakonski zastupnik

Srdan Di
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Dirnitrijevlc. Generalni direktor 

---5~-- I ------1 
Slobodan Milenkovic, lzvrsni direktor za finansije 

lzjavu dali: 

Smed.Palanka, 19.04.2019 

Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izvestaja u preduzecu GOSA FOM a.d. (u dalje tekstu 
Drustvo) su: 
Srdan Dimitriievic, Generalni direktor, 
Slobodan Milenkovic, lzvrsni direktor za finansije, 
Ljiljana Kokotovic, Rukovodilac finansija i knjigovodstva. 

Potvrdujemo po nasem najboljem saznanju i uverenju sledece izjave: 
-Finansijski izvestaji za 2018 godinu Drustva sastavljeni su i prezentirani uz primenu odqovarajucih 
Medjunarodnih standarda finansijskog izvestavanja, Medjunarodnih racunovostvenlh standarda i propisa 
o racunovostvu zasnovanih na Zakonu o racunovostvu u primeni u Republici Srbiji. 
-Finansjjski izvestaji daju istinit i objektivan prikaz finansijskog polozaja Drustva na da 31.12.2018.godine i 
njegovih rezultata poslovanja , tokova gotovine i promena na kapitalu za period poslovanja od 1.1- 
31.12.2018 kao i pripadajuce Napomene. 

I Z J A v. A. 

_J L 

M.br. 07264348 
PIB: 101401234 
E-mail: sfo@gosafom.com 

Tel: ++ 381 264150672 

Datum: 

AKCIONARSKO DRUSTVO 
GOSA FABRIKA OPREME I MASINA 

11420 SMEDEREVSKA PALANKA 
INDUSTRIJSKA 70, 
SRBIJA 

Broj: 

<i1GDSAFDM 
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Generalni direktor 

Smederevska Palanka, 19. april 2019 

Akcionarsko crustvo GOSA FABRIKA OPREMA MASINA iz Smederevske Palanke ,ulica 
lndustrijska 70,nije cdrzalo skupstlnu akcionara tako da godisnji izvesta] za 2018 godinu nije 
usvojen. 

IZJAVA 

_J L 

E-mail: sfo@gosafom.com 

M.br. 07264348 
PIB: 101401234 

Tel: ++ 381 26 4150616 

Datum: 

AKCIONARSKO DRUSTVO 
GOSA FABRIKA OPREME I MASINA 

11420 SMEDEREVSKA PALANKA 
INDUSTRIJSKA 70, 
SRBIJA 

Broj: 

<i7GOSA FOM 



Generalni direktor 

Smederevska Palanka, 19. april 2019 

Akcionarsko drustvo GOSA FABRIKA OPREMA MASINA iz Smederevske Palanke ,ulica 
lndustrijska 70,nije odrzalo skupstinu akcionara tako da nije doneta odluka o raspodeli dobiti po 
zavrsnom racunu za 2018.godinu. 

IZJAVA 

_J L 

E-mail: sfo@gosafom.com 

M.br. 07264348 
PIB: 101401234 

Tel: ++ 381 26 4150-616 

Datum: 

AKCIONARSKO DRUSTVO 
GOSA FABRIKA OPREME I MASINA 

11420 SMEDEREVSKA PALANKA 
INDUSTRIJSKA 70, 
SRBIJA 

Broj 

<i:IGDSA FDM 
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