
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив OUGA АО INOUSTRIJA ВОЈА I LAKOVA BEOGRAO(PALILULA)

Седиште Viline yode 6, Beograd-Palilula

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 2014. године
- у хиљадама динара -

ИЗНОС
Група Претходна година
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Текућа годинарачун Крајње стање Почетно стање
31.12.2013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

ОО
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ

0001
КАПИТАЛ

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010
0002 10575 12456

+ 0019 + 0024 + 0034)

01
1.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004

0003 826 1529
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

010 и 1. Улагања у развој 0004део 019

011.012 2. Концесије, патенти, лиценце, робне
идео и услужне марке, софтвер и остала 0005 626 1529

4
019 права

013 и
3. ГУДВИЛ 0006део 019

014 и
4. Остала нематеријална имов;"на 0007део 019

015 и 5. Нематеријална имовина у
0008део 019 припреми

016 и 6. Аванси 38 нематеријалну имовину 0009део 019

11.НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
02 ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 0010 829 1658

+ 0015 + 0016 + 0017 + 0016)

020.021
и део 1. Земљиште 0011
029

022 и
2. Грађевински објекти 0012 5 709 748

део 029

023 и 3. Постројења и опрема 0013 5 120 910
део 029

024 и 4. Инвестиционе некретнине 0014део 029

025 и 5. Остале некретнине, постројења и
0015део 029 опрема

026 и 6. Некретнине, постројења и опрема у 0016део 029 припреми

027 и 7. Улагања на туђим некретнинама, 0017део 029 постројењима и опреми

028 и 8. Аванси за некретнине. постројења 0018део 029 и опрему

I ii



Износ
Група ПDетходна година
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
рачун

lIr. '" ~t.:Z:~~година Крајње стање Почетно стање
• 31.12.2013. 01.01.2013 .

1 2 3 4 5 6 7

03
111.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 +

00190021 + 0022 + 0023)

030.031
и део 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020
039

032 и 2. Основно стадо 0021део 039

037 и З. Биолошка средства у припреми 0022део 039

038 и 4. Аванси за биолошка средства 0023део 039

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
04. осим ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0024 8920 9269

047 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +
0033)

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

041 и
2. Учешћа у капиталу придружених

део 049
правних лица и заједничким 0026
подvхватима

042 и З. Учешћа у капиталу осталих
правних лица и друге хартије од 0027 827 584

део 049 вредности расположиве за продају 6

део 043.
део 044 4. Дугорочни пласмани матичним и 0028и део зависним правним лицима

049
део 043,
део 044 5. Дугорочни пласман и осталим 0029и део повезаним правним лицима

049
део 045
и део 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030
049

део 045 7. Дугорочни пласман и уи део 0031
049

иностранству

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

048 и 9. Остали дугорочни финансијски 0033 7 8093 8685
део 049 пласман и

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
05 (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0034

0040 + 0041)

050 и 1. Потраживања од матичног и 0035део 059 зависних правних лица

051 и 2. Потраживања од осталих
0036део 059 повезаних лица

052 и З. Потраживања по основу продаје на 0037део 059 робни кредит

053 и 4. Потраживање за продају по 0038део 059 уговорима о финансијском лизингу

054 И
5. Потраживања по основу јемства 0039део 059

055 и
6. Спорна и сумњива потраживања 0040део 059

058 и 7. Остала дугорочна потраживања 0041део 059

288
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 0042 6532 7932
СРЕДСТВА 11



Група
ИЗНОС

рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
ПDетходна година

рачун Текућа година Крајње стање Почетно стање
31.12.2013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043 38574 59396
0069 + 0070)

Класа 1
1.3АЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048

0044 4718 5963
+ 0049 + 0050)

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

11
2. Недовршена ПРОИЗ80дњаи 0046
недовршене услуге

12 З. ГОТОВИ производи 0047 8 2 15

13 4. Роба 0048 8 660 1828

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 9 4056 3993

15 6. Плаћени зависи за залихе и услуге 0050 127

11.ПОТРдЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
20 ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 0051 24040 38564

+ 005б + 0057 + 0058)

200 и 1. Купци У земљи - матична и зависна 0052 19802 4779
део 209 правна лица 10.1

201 и 2. Купци У иностранству - мвтична и 0053 30334
део 209 зависна правна лица 10.1

202 и З. Купци у земљи - остала повезана 0054
део 209 правна лица

203 и 4. Купци У иностранству - остала 0055део 209 повезана правна лица

204 и 5. Купци У земљи 0056
10.1

4238 3451

део 209

205 и
део 6. Купци У иностранству 0057
209

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

21
111.ПОТРдЖИВАЊА И3 0059
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

22 IV. ДРУГА ПОТРдЖИВАЊА ООБО 10.1 95 191

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА
236 СЕ ВРЕДНУЈУ по ФЕР ВРЕДНОСТИ 0061

КРО3 БИЛАНС УСПЕХА

23 ОСИМ VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
236 и ПЛАСМАН И (0063 + 0064 + 0065 + 0062 1809 2038
237 00б6 + 0067)

230 и 1. КраТI(ОРОЧНИкредити и пласмани - 0063 10.2 1170 1170
део 239 матична и зависна правна лица

231 и 2. Краткорочни кредити и пласман и - 0064
део 239 остала повезана правна лица

232 и 3. Краткорочни кредити и зајмови у 00б5 10.2 47
део 239 земљи

233 и 4. Краткорочни кредити и зајмови у 00б6
део 239 иностранству



Група
ИЗНОС

рачуна. ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
ПDетходнз година

рачун . Текућа година Крајње стзње Почетно стање
31.12. 2013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7
234.
235, 5. Остали краткорочни финансијски

0067 639238 и пласмани 102
821

део 239

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И

0068 10.3 3381 3246
ГОТОВИНА

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДА ТУ ВРЕДНОСТ 0069 4531 9031
10.4

28 осим IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
0070 363

288 РАЗГРАНИЧЕЊА

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 0071 55681 79784
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
00431

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0401
0420. 0421) ~ О = (0071 - 0424.0441 -
0442)
1.ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

30 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0402 1200273 1200273

0410)

300 1. Акцијски капитал 0403 1053442 1053442
13

301
2. Удели друштава с ограниченом 0404
одговорношћу

302 з. УлоЗи 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 ? Друштвени капитал 0407 117066 117066
13

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409 13 1260 1260

309 8. Остали основни капитал 0410 13 28505 28505

31
11.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 0411
КАПИТАЛ

047 и 111.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 0412
237 АКЦИЈЕ

32 IV. РЕЗЕРВЕ 041З

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИ3АЦИЈЕ

330 НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ. 0414 13 418 418

НЕКРЕТНИНА. ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМЕ

VI. НЕРЕАЛИ30ВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

13ЗЗ ОСИМ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
330 СВЕОБУХВАТНОГРЕ3УЛТАТА

0415 413 170

(потражна салда рачуна групе ЗЗ осим
330)



I

I
I

Група
ИЗНОС

ПDетходна година
рачуна, . ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број >iрачун Текућа година Крајње стање Почетна етање

31.12.2013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 б 7

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ЗЗ ОСИМ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
0416

330 СВЕОБУХВАТНОГРЕ3УЛТАТА
(дуговна салда рачуна групе ЗЗ осим
330)

34
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 0417 19 19
(0418 + 0419)

340
1. Нераспоређени добитак ранијих 0418 13 19 19
година

341
2. Нераспоређени добитак текуће 0419
године

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 Х. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421
1642347 1612205

350 1. Губитак ранијих година 0422 13 1612205 1541183

351 2. Губитак текуће године 0423 13 30142 71022

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 0424 24160 13640
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

40
1.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 0425 17886 7366
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

400
1. Резервисања за трошкове у 0426
гарантном року

401
2. Резервисања за трошкове 0427
обнављања природних богатстава

403
З. Резервисања за трошкове 0428
реструктурирања

404
4. Резервисања за накнаде и друге 0429
бенефиције запослених

405
5. Резервисања за трошкове СУДСКИХ 0430 14 17350 6830
спорова

402 и б. Остала дугорочна резервисања 0431 536 536
409 14

11.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕ3Е (0433 +
41 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0432 6274 6274

0439 + 0440)

410
1. Обавезе које се могу конвертовати 0433у капитал

411
2. Обавезе према матичним и 0434
зависним правним лицима

412
З. Обавезе према осталим повезаним 0435
правним лицима

4. Обавезе по емитованим хартијама
413 од вредности у периоду дужем од 0436

годинv дана

414
5. Дугорочни кредити и зајмови у 0437 15 6274 6274
земљи

415
6. Дугорочни кредити и зајмови у 0438
иностранству



Износ
Група Поетходна година
рачуна, ПОЗИЦИЈА AOn Напомена број Текућа годинарачун Крајње стање Почетно стање

31.12.2013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

416
7. Обавезе по основу финансијског

04З9лизинга

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДnОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42до Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
49

(осим 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442 472745 477469

498\
0462)

1.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
42 ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 0443 314003 344000

+ 0448 + 0449)

420
1. Краткорочни кредити од матичних и 0444 16.1 314003 344000
зависних правних лица

421
2. Краткорочни кредити од осталих 0445повезаних правних лица

422
3. Краткорочни кредити и зајмови у 0446земљи

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у 0447иностранству

5. Обавезе по основу сталних
427 средстава и средстава обустављеног 0448

пословања намењених продаји
424.
425. 6. Остале краткорочне финансијске 0449
426 и обавезе
429

430
11.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ. ДЕПОЗИТИ 0450 16.2 351 1160
И КАУЦИЈЕ

43 осим 111.ОБАВЕЗЕ ИЗ nОСЛОВАЊА (0452

430
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0451 25214 37081
0458)

431
1. Добављачи - матична и зависна 0452 16.3 12155 23714
правна лица у земљи

432
2. Добављачи . матична и зависна 0453 16.3 573 544
правна лица у иностранству

433
3. Добављачи - остала повезана 0454правна лица у земљи

434
4. Добављачи - остала повезана 0455правна лица у иностранству

435 5. Добављачи у земљи 0456 16.3 12486 12823

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44,45 и IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 0459 16.3 133170 94577
46 ОБАВЕЗЕ

47
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 0460
НА ДОДА ТУ ВРЕДНОСТ

48
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 0461 16.4 4
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

49 осим VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 0462 16.4 3 651
498 РА3ГРАНИЧЕЊА



,

ИЗНОС
Група ПDетходна година
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

" Текућа ,оДнна Крајње стање Почетно стањерачун
31.12.201З. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

д. ГУБИТАК ИЗНДД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421.0420
.0417.0415.0414.0413.0411 - 0463 441224 411325
0402) ~ О = (0441 + 0424 + 0442.0071)
~O

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0464 55681 79784

0441 + 0401 - 0463) ~ О

89 Е. ВАН БИЛАНС НА ПАСИВА 0465

"

'ј;

ои6А А О , lпdus!nja Ьоја Ilakova
Ut:Ggr<:d, V"lr,e \iodtj б

у Beogгadu

дана 14.01.2015године
D~,.п. 1

Законски заступник

fЈJvt2&ИfJ,*

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извеuпаја за привредна друuпва, задруге и предузетнике
ГСпужбенн rnасник РС". бр. 9512014 н 144/2014)
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Матични број

Попуњава правно лице - предузетник

5 7 Шифра делатности

Назив DUGA АО INDUSTRIJA ВОЈА I LAKOVA BEOGRAD(PALILULA)

Седиште Viline vode 6, Beograd-Palilula

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12. 20 14. године

- v хиљадама динара -

Група ИЗНОС

рачуна, ПОЗИЦИЈд ДОП Напомена број Претходна
рачун Текућа година година

1 2 3 4 5 6

приходи из РЕДОВНОГ ПОСЛОВДЊД

60 до 65, д. пословни приходи 1001 47345 65515
ОСИМ 62 и 63 (1002 + 1009 + 1016 +1017)

60
1.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 1002 4092 1781
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

600
1. Приходи ОД продаје робе матичним и заеисним 1003 17 3642 1612
правним лицима на Домаћем тржишту

601
2. Приходи ОД продаје робе матичним ~ зависним 1004
правним лицима на иностраном тржиwтy

602
З. Приходи ОД продаје робе осталим повезаним 1005
правним лицима на домаћем ТРЖ'Ашту

603
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним 1006
правним лицима на иностраном тржишту

604 5. Приходи ОД продаје робе на Домаћем тржишту 1007 17 450 169

605 6. Приходи ОД продаје робе на иностраном тржишту 1008

61 11.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1009 969 8907
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

610
1. ПРИХОДИод продаје производа и услуга матичним и 1010 17 637 45
зависним правним лицима на домаћем тржишту

611 ' 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и 1011 17 8836
зависним правним лицима на иностраном тржишту

612 З. Приходи од продаје производа и услуга осталим 1012
повезаним правним лицима на Домаћем тржиwтy

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

614
5. Приходи од продаје производа и услуга на Домаћем 1014 17 332 26
тржишту

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 42284 54827
22

РдСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВдЊА

Б. ПОСЛОВНИ РдСХОДИ
50 до 55, 62 и (1019 -1020 -1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1018 63777 94140

63 1027 + 1028 + 1029) ~ О



Група ИЗНОС
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
рачун - Текућа година Претходна

1
година

2 3 4 5 6

50 1.НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДА ТЕ РОБЕ 1019 4682 1742

62 11.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 7

630
Ш. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ

1021
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ 3АЛИХА НЕДОВРШЕНИХ

1022 18 13 1536
И ГОТОВИХ ПРОИ3ВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 19 644 959

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 19 7205 8278

52
VII. ТРОШКОВИ 3АРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 1025 20 5513 5894
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИ3ВОДНИХ УСЛУГА 1026 22 12817 61554

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИ3АЦИЈЕ 1027 21 881 1621

541 ДО 549 Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕ3ЕРВИСАЊА 1028 21 22865

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 22 9164 12556

В, ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018) ~ О 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) ~ О 1031 16432 28625

66 Д, ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 1262 498

66, осим 662,
1.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕ3АНИХ ЛИЦА И

663 и 664
ОСТАЛИ Ф~НАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1033 561 99

1036 + 1037

660
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 1034 23 561 99
лица

661
2. Финансијски ПрV1ХОДИ ОД осталих повезаних правних 1035лица

665
З. Приходи ОД учешћа у добитку придружених правних 1036лица и заједничких подухвата

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 11.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 23 394 253

111.ПО3ИТИВНЕ КУРСНЕ РА3ЛИКЕ И ПО3ИТИВНИ
663 и 664 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУ3УЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 1039 307 146

ЛИUИМА\ 23

56 Ђ, ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 44423 26634

56, осим 562,
1.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ И3 ОДНОСА СА

563 и 564
ПОВЕ3АНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 1041 44315 26526
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

560
1. Финансијски расходи из односа са матичним и 1042 23 44315 26526
зависним правним лицима

561
2. Финансијски расходи из односа са осталим 1043
повезаним правним лицима

.

565
З. Расходи ОД учешћа у губитку придружених правних 1044
лица и зэједничких подухвата



Група ИЗНОС
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
рачун Текућа година Претходна

година
1 2 3 4 5 6

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 11.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 23 4

111.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РА3ЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
563 и 564 Е~~~И~~АЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 1047 23 108 104

ЛИ ИМА

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -1032) 1049 43161 26136

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
683 и 685 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 1050 8356 7071

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 24

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
583 и 585 ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ по ФЕР 1051 406 32531

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 24

67 и 68, осим Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 24 26385 24621
683 и 685

57 и 58, ОСИМ К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 24 2443 13488
583 и 585

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 -1031 + 1048 -1049 + 1050- 1054
1051 + 1052 -1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 -1030 + 1049 -1048 + 1051 - 1055 27701 69088

1050 + 1053 -1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

69-59
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 1056
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

59-69
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 1057 1042
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 24

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -1055 + 1056 1058
-1057)

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 -1054 + 1057 1059 28743 69088
- 1056)

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 1.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 11.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 1399 1934
11

део 722 111.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК 1054
(1058 -1059 -1060 -1061 + 1062 -1063)

Т. НЕТО ГУБИТАК 1065 30142 71022
(1059 -1058 + 1060 + 1061 -1062 + 1063)

1.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 1066
УЛАГАЧИМА

11.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 1067
ВЛАСНИКУ

11I.НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 1068
УЛАГАЧИМА

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 1069
ВЛАСНИКУ

'1



Група ИЗНОС
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходнарачун Текућа година година

1 2 3 , 4 5 6

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

ки заступник
f\

о. I

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

у Beogгadu

дана 14.01.2015 године



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 5 7 Шифра делатности

Назив OUGA АО INOUSТRIJA ВОЈА I LAKOVA BEOGRAO(PALILULA)

Седиште Viline vode 6, Beograd-Palilula

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2014 годину

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

опис АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Број месеци пословања (ознака ОД 1 ДО 12) 9001 12 12

1,. Ознака за власнишrво (ознака од 1 ДО 5) 9002 4 4

З. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу 9003

14.Број страних (правних или физичких) лица чије је учеwће у капиталу 10% или 9004
више ОД 10%

5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број) 9005 1

-износи хиљадама ДИНЭDЭ.

Група Нето
рачуна, опис доп Бруто Исправка вредности (КаЛ. 4 - 5)
рачун

1 2 3 4 5 6

01 1. Нематеријална имовина

1.1. Стање на почетку године 9006 3515 1986 1529

1.2. Повећања (набавке) у току године 9007

1.3. Смањења у току године 9008 703 70'

1.4. Ревалоризација 9009

1.5. Стање на крају године (9006 + 9007 - 9008 + 9009) 9010 3515 2689 82Е

02 2. Некретнине, постројења и опрема

2.1. Стање на почетку године 9011 4864 3206 1658

2.2. Повећања (набавке) у току године 9012

2.3. Смањења у току године 9013 2945 2116 82

2.4. Ревалоризационе резерве 9014

2.5. Стање на крају године 9015 1919 1090 82
(9011 + 9012 - 9013 + 9014)

03 3. Биолошка средства

3.1. Стање на почетку године 9016

З.2. Повећања (набавке) у току године 9017

3.З. Смањења у току године 9018

3.4. Ревалоризација 9019

3.5. Стање на крају године 9020
(9016 + 9017 - 9018 + 9019)

11.БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА,
ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

Ш. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА



-износи у хиљадама динара.
Група

рачуна, ОПИС АОП Текућа година Претходна година
рачун

1 2 3 4 5

300 1. Акцијски капитал 9021 1053442 1053442

У томе: страни капитал 9022

301 2. Удели друшrава с ограниченом одговорношћу 9023

У томе: страни кап~тал 9024

302 З. Улози 9025

У томе: страни капитал 9026

303 4, Државни капитал 9027

304 5. Друштвени капитал 9028 117066 117066

305 6. Задружни удели 9029

306 7. Емисиона премија 9030 1260 1260

309 8, Остали основни капитал 9031 28505 28505

30
9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 9032 1200273 1200273
= 0402)

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА
-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

Група
рачуна, ОПИС АОП Текућа година Претходна година
рачун

1 2 3 4 5

1. Обичне акције

1.1. Број обичних акција 9033 279434 279434

део 300 1.2. Номинална вредност обичних акција ~укупно 9034 1019490 1019490

2. Приоритетне акције

2.1. Број приоритетних акција 9035 9306 9306

део 300 2.2. Номинална вредност приоритетних акција. укупно 9036 33952 33952

300 3. СВЕГА ~ номинална вредност акција (9034 + 9036 - 9021) 9037 1053442 1053442

V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА
-износи у хиљадама динара.

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

2 4 5

1, Привредна друштва (домаћа правна лица) 9038

2. Физичка лица 9039

З, Држава и институције и организације које се фr1нансирају из буџета 9040

. Финансијске институције 9041 I,
5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофiotТНОГкарактера 9042 I

. Страна физичка лица 9043

9044
,

7. Страна правна лица

8. Европске финансијске и развојне институције 9045

9. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045 = 3037) 9046



VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

Група.
-износи v хиљадама динара.

рачуна, ОПИС ДОП Текућа година Претходна година
РЭ"lУН
1 2 3 4 5

226 1. Потраживања у току године ОД друштава за осигурање за 9047
накнаду штете (ДУГОВНИ промет без почеТНDГ стања)

450
12. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осџ!м накнада
зарада које се рефундирају (потраЖН!А промет без почеТНDГ 9048 91
стања)

451 З. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 9049 8
!запосленог (потражни промет без почетног стања)

452 14. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 9050 24
запосленог (потражни промет без почетног стања)

461,462 и 5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања 9051
723 послодавца (потражни промет без почетног стања)

465
16. Обавезе према физички м Лv.цима за накнаде по уговорима 9052 3278 3289
(потражни промет без почетног стања)

7. Контролни з6ир (од 9047 до 9052) 9053 3278 3412

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ
-износи v хиљадама динара.

Група
рачуна, ОПИС ДОП Текућа година Претходна година

рачvн
1 2 3 4 5

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 9054 123

521
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 9055 22
ерет послодавца

522,523, З. Трошкови накнада физички м лицима (бруто) по основу уговора 9056 5513 5531
524 и 525

526
4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа 9057
управљања и надзора

529 5, Остали лични расходи и накнаде 9058 218

део 525.
533, и део 6. Трошкови закупнина 9059 5751 49233

54
део 525, део
533, и део 7. Трошкови закупнина земљишта 9060

54
536 и 537 8. Трошкови истраживања и развоја 9061

552 9, Трошкови премија оси;урања 9062

553 10. Трошкови платног промета 9063 132 261

554 11. Трошкови члана ри на 9064 7

555 12, Трошкови пореза 9065 186 5941

556 13. Трошкови доприноса 9066

део 560, део 14. Расходи камата и део финансијских расхода 9067 21385 22837
561 и 562

део 560, део 15. Расходи камата по кредитима од банака и других
561 и део финансијских институција (укупно):

9068 21385 22833
562

15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи 9069

15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству 9070 21385 22833

15.3, Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи 9071

15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству 9072

16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне,
део 579 здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту 9073

човекове СDедине

579 17. Остали непоменути расходи 9074 71 2543

18. Контролни збир (од 9054 до 9074) 9075 75808 132382



VIII. ДРУГИ ПРИХОДИ
-износи v хиљадама динаоэ-

Група
рачуна, ОПИС доп Текућа година Претходна година
рачун

1 2 3 4 5

640 1. Приходи ОД премија, субвенција, дотација, регреса.
9076компензација и повраћаја пореских дажбина

део 641 2. Приходи по основу условљених донација 9077

део 650 3. Приходи ОД закупнина за земљv.ште 9078

651 4. Приходи ОД чланарина 9079

део 660, део 5 Приходи ОД камата 9080 З94 25'
661 "662 .

део 660, део 6. Приходи ОД камата по рачунима и депозити ма у банкама и661 и део 9081 1 76
662

осталим финансијским институцијама

део 660, део
661 и део 7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку 9082

669

8. Контролн" збир (од 9076 до 9082) 9083 З95 З29

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
-износи v хиљадама динарэ-

ОПИС доп Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Обавезе, за акцизе (према годишњем обрачуну акциза) 9084

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према 9085
обрачуну)

З. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку 9086
основних средстава и нематеријалне имовине

4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова 9087
пословања

5. Остала државна додељивања 9088

6. Примље.не донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу 9089
или натури од иностраних правних и физичких лица

7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само 9090
предузетници)

8. Контролни збир (од 9084 до 9090) 9091

Х. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи v хиљадама динаnа-

опис доп Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9092

. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 909З

З. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне 9094
клаузуле
. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9095

(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. З.)

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9096

. Разграничени нето ефекат курсних разлика 097

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика 9098

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика 9099
(ред. бр. 5. + ред. бр. 6.• ред. 6р. 7.)
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XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи v хиљадама ДИНЭQЭ. •
ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9100

. Рэзграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 9101

. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне
9102клаузуле

. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле
9103(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9104

. Разграничени нето ефекат курсних раЗЛV1ка 9105

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта
9106

курсних разлика
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика

9107
(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ
И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНС Е И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
Група рачуна, ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто

Исправка Нето
рачун вредности (кол.4-5)

1 2 3 4 5 б

З, OCIo1M 236 И 237
1. Краткорочни финансијски пласман и (9109 + 9110 + 9108 2112 303 1809
9111 + 9112)

ео 232, део 234, 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9109 942 303 93,
ео 23В и део 239
ео 230, део 231, 1.2. Пласман и Домаћим правним лицима и
ео 232, део 234, 9110 1170 1170
ео 238 и део 239

предузетницима (кредити \I! зајмови)

ео 230 и део 239
1.3. Пласмани мати'-lНИМ и зависним правним лицима у 9111
иностранству (кредити и зајмов~)

ео 230, део 231,
ео 232, 233, део 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани 9112
34, 235, део 238 и
ео 239

део 04 и део 05
2. Дугорочни финансијски nласмани и дугорочна 9113 8533 440 609
потраживања (9114 + 9115 + 9116)

ео 048 и део 049 2.1. Пласмани физички м лицима (кредити и зајмови) 9114 6093 6093

ео 043, део 045, 2.2. Пласмани Домаћим правним лицима и
ео 046, дес 049, предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних 9115
ео 050, део 051 и
ео 059

потраживања од Домаћих правних лица и предузетника

ео 043, 044, део
045,046, део 049, 2.3. Остали дугорочни финансијски пласман и и део 9116 440 440
ео 050, део 051 и угорочних потраживања
ео 059
016, део 019, 026
.део 029, 036 део
39,052,053.055, 3. Продати производи, роба и услуге и дати ааанси 9117 41004 16964 24040
ео 059,15,159
00.202,204,206

(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)

и део 209
,ео 016, део 019,
,ео 026, део 029,
цео 036, део 039 3.1. Продати производи, роба иуслуге и дати аванси
,ео 052, део 053, физички м лицима

9116 ,

цео 055, део 059,
цео 202, део 204,
ео 206 и део 209
цео 15, део 159
.ео 016, део 019
део 026део 029,
део 036, део 039, 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 9119 30 30део 052, део 053 авним предузећима
!Аео 055, део 059
~eo 200, део 202,
~eo 204, ,део 206 и
!цео 209



I
Група рачуна, ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто

Исправка Нето
рачун вредности (кол.4-5)

1 2 3 4 5 б

!цео 15, део 159
~eo016, део 019 З.З. Продати производи, роба и услуге и дати аванси
!цео 028. део 029 Домаћим правним лицима и предузетниц~'ма
~eo 038. део 039
!цео 052, део 053, 9120 40974 16964 24010
!цео 055, део 059
~eo 200, део 202,
!цео 204, део 206 и
!цео 209
~eo 15, део 159
!цео 016, део 019,
!цео 028, део 029
~eo 038, део 039, З.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 9121
!цео 052, део 053, републичким органима и организацијама
~eo 055, део 059
!цео 204, део 206 и
!цео 209
!цео 15, део 159,
~eo 016, део 019,
!цео 028 део 029,
~eo 038, део 039 3.5. Продати производи, роба и услуге и даЋ1аванси 9122
!цео 052, део 053, единицама локалне самоуправе
!цео 055, део 059
~eo 204,
ео 206 идео 209
ео 15, део 159,
ео 016, део 019,
ео 028, део 029,
ео 038 део 039, З.6. Остала потраживања по основу продаје и остали
ео 052, део 053, 9123
ео 055 део 059

аванси

ео 200, део 202,
ео 204, део 206 и
ео 209
54, 056, део 059, 4. Друга потраживања 9124 95 9~
1,22 (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)
ео 054, део 056,
ео 059део 220, 4.1. Потраживања од физичких лица 9125
21, део 228 и део
29
ео 054, део 056,
ео 059,део 21 4.2. Потраживања од јавних предузећа 9126ео 220, део 228 и
ео 229
ео 054, део 056,
ео 059, део 21, 4.З. Потраживања од Домаћих правних лица и 9127 47 47
ео 220, део 228 и
ео 229

предузетника

ео 056, део 059,
ео 220, 222, део
2З, део 224, део 4.4. Потраживања од републичких органа и организација 9128 41 41
25, , део 228 и
ео 229
ео 056 део 059,
ео 220, део 222,
ео 223, део 224, 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе 9129 7 7
ео 225. део 228 и
ео 229
ео 054, део 056,
ео 059, део 21
ео 220, део 224, .6. Остала потраживања 9130
ео 225, део 226,
ео 228 и део 229

I

У 8eogradu
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дана 14.01.2015.године ":!r-.~А п trl<1ustrija Ьоја Ilakova
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Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извеuпаја за привредна друuпва, задруге и предузеТНИICе
("Службе ни гласник РС", бр. 127/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

Назив DUGA АО INDUSTRIJA ВОЈА I LAKOVA BEOGRAD(PALILULA)

Седиште Viline vode 6, Beograd-Palilula

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динаоа -

ИЗНОС

Позиција АОП Претходна
Текућа година година

1 2 3 4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ из ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

1.Приливи готовине из пословних активности (1 ДО З)
3001 74792 96459

1. Продаја и примљени заанси 3002 10339 3565

2. Примљене камате из пословних активности 3003 394 253

3. Остали ПрИЛИ8Ииз редовног пословзња 3004 64059 92641

11. ОДЛИВИ готовине ИЗ пословних активности (1 ДО 5) 3005 51733 86263

1. Исплате добављачима и дати ЗВЗНСИ 3006 46161 74345

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 3278 3651

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009

5. ОДЛИВИ ПО основу осталих јавних прихода 3010 2294 8267

Ш. Нето прилив готовине из пословних активности (1-11) 3011 23059 10196

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-1) 3012

Б. токови ГОТОВИНЕ из АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 4303

1.ПРИЛИ8И готовине из активности инвестирэња (1 до 5) 24198

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошКих 3015 4303
средстава 23103

З. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 1095

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

11. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до З) 3019 130

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

З. Остали финансијски пласман и (нето одливи) 3022 130

111.Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11) 3023 24198 4173

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1) 3024

В. токови ГОТОВИНЕ из АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

1. Прилив и готовине из активности финансирања (1 до 5)
3025

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето ПРИЛиви) 3027



Износ
Позиција АОП ПретходнаТекућа година година

1 2 3 4

З. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

11. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 47054 16299

1. ОТкуп сопствених акција и удела 3032

2. дугорочни кредити (одливи) 3033

З. Краткорочни кредити (одливи) 3034
47054

16299

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

11I. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11) 3038

IV, Нето одлив готовине из активности финансирања (IJ-I) 3039 47054
16299

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040
98990

100762

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041
98787

102692

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042
203

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 1930

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044
3246

5204

3. П03ИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ по ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 68 28

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3047 3246
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3381

задруге и предузетнике

:I!vски заступник
у. f9z-QtWJsn

\

." '00\'3 \ \~ooJa
f\US\T'\'3

\."' \" " ',1:'>~i:~~'. ,~.'\ .
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,
("Службени гласник РС", бр. 9512014 и 144/2014)

у Београду

дана 14.01.2015. године



Попуњава правно лице - предузетник
Шифра
делатности

Назив OUGA АО INOUSTRIJA ВОЈА 1LAKOVA BEOGRAO (PALILULA)

Седиште Viline vode 6, Beograd-Palilula

а.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01. до 31.12. 2014. године

- v хиљадама динар

Компоненте капитала
Редни опис 30 31 32
6рој доп доп Уписани а доп

ОСНОВНИ капитал неуnлаћени Резерве
капитал

1 2 3 4 5
Почетно стање претходне године на дзн
01.01.2013

1. а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 40З7

б) ПОТрзжни салдо рачуна 4002 1200253 4020 40З8

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

2. а) исправке на дуговној страни рачуна 400З 4021 40З9

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

Кориговано почетно стзње претходне
године на дан 01.01.2013

З.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 4005 402З 404126)' О
б) кориговани потражни салдо рачуна (1 б . 2а 4006 4024 4042
+ 26)' О 1200253

Промене у претходној 2013 ГОДИНИ

4. а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 404З

б) промет на потражној страни рачуна 4008 20 4026 4044

Стање на крају претходне године
З1.12.2013

5. а) Дуговни салдо рачуна 4009 4027 4045(За + 4а - 46)' О
6) потражни салдо рачуна 4010 1200273 4028 4046(З6 - 4а + 46) , О

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

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

6) исправке на потражној страни рачуна 4012 40ЗО 4048

Кориговано почетно стање текуће година
на дан 01.01. 2014

7. а) кориговани ДУГО8НИсалдо рачуна (5а + 6а - 401З 40З1 4049
66)' О
6) кориговани потражни салдо рачуна (56 - ба 4014 1200273 40З2 4050
+ 66)' О

Промене у текућој 2014 години

8. а) промет на дуговној страни рачуна 4015 40ЗЗ 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 40З4 4052

Стање на крају текуће ГОДине
31.12.2014

9. а) дуговни салдо рачуна 4017 40З5 405З(7а + 8а - 86) , О
б) потражни салдо рачуна 4018 1200273 40З6 4054
(76 - 8а + 66) , О



Компоненте капитала

Редни ОПИС 35 047 и 237 34

Број ДОП доп Откупљене доп
Губитак сопствене Нераспоређени добитак

акције

2 6 7 8
Почетно стање претходне године на дан
01.01.2013

1. а) дуговни салдо рачуна 4055 1541183 407З 4091

6) потражни салдо рачуна 405б 4074 4092 19

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

2. а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 409З

6) исправке на потражној страни рачуна 4058 407б 4094

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01.201 З

З. а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а. 4059 4077 40952б) > О 1541183
6) кориговани потражни салдо рачуна (16. 2а 4060 4078 409б 19
+ 25) > О
Промене у претходној 2013 години

4. а) промет на дуговној страни рачуна 4061
71022

4079 4097

6) промет на потражној страни рачуна 40б2 4080 4098

Стање на крају претходне године
3( 12.2013

5. а) дуговни салдо рачуна 40БЗ 1612205 4081 4099(За + 4а - 45) > О
6) потражни салдо рачуна 40б4 4082 4100 19(З5 - 4а + 45) > О
Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

б. а) исправке на дуговној страни рачуна 40б5 408З 4101

6) исправке на потражној страни рачуна 40бб 4084 4102

Кориговано почетно стање текуће године
на дан 01.01. 2014

7. а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а . 40б7 4085 410З
б5) > О 1612205
б) кориговани потражни салдо рачуна (55 - 6а 40б8 408б 4104 19
+ б5) > О
Промене у текућој 2014 години

8. а) .промет на дуговној страни рачуна 40б9
30142

4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 410б

Стање на крају текуће године
31.12.2014

9. а) дуговни салдо рачуна 4071 4089 4107
(7а + 8а - 85) > О 1642347

б) потражни салдо рачуна 4072 4090 4108 19
(75 - 8а + 85) > О

,
О.

l'

Ј
I



Компоненте осталог резултата

330 331 332
Редни ОПИС Добици кпи губици
6рој АОП Ревалоризационе АОП дктуарски АОП по основу улагања у

добици или власничке
резерве губици инструменте

капитала
1 2 9 10 11

Почетно стање претходне године на дан
01.01.2013

1. а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 418
4128 4146

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

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

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 41ЗО 4148

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01.2013

З.
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 411З 41З1 4149
2а-26»0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б . 4114 418 41З2 41502а + 25) > О
Промене у претходној 2013 години

4. а) лромет на дуговној страни рачуна 4115 41ЗЗ 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

Стање на крају претходне године
31.12.2013

5. а) ДУГО8НИсалдо рачуна 4117 41З5 415З
(За + 4а - 46) > О
б) потражни салдо рачуна 4118 418 41З6 4154(З6 - 4а + 45) > О
Исправка материјално значајних
~решакаи промена рачуноводствених
политика

6. а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 41З7 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 41З8 4156

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2014

7. а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 4121 41З9 4157
6а - 66) > О
б) кориговани потражни салдо рачуна (56. 4122 4140 4158
6а + 66) > О 418

Промене у текућој 2014 години

8. а) промет на дуговној страни рачуна 412З 4141 4159

6) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

Стање на крају текуће године
31.12.2014

9. а) Дуговни салдо рачуна 4125 414З 4161
(7а + 8а - 86) > О
б) потражни салдо рачуна 4126 418 4144 4162
(76-8а+86»0



Компоненте осталог резултата
ЗЗЗ ЗЗ4 и ЗЗ5 ЗЗ6

Добици или
Редни опис

Добици или ryбици по губици по основу
6рој доп основу удела у осталом доп иностраног доп Добици или губици

добитку или губитку пословања и по основу хеџинга
прерачуна новчаног токапридружених друштава финансијских
извеwтаiа

1 2 12 1З 14
Почетно стање претходне године на
дан 01.01.201З

1. а) дуговни салдо рачуна 416З 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

2.
а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 418З 4201

б) исправке на потражној страни 4166 4184 4202рачуна

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.2013

З. а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 4167 4185 420З+ 2а - 26) > О
б) кориговани потражни салдо рачуна 4168 4186 4204(16 - 2а + 26) > О
Промене у претходној 2013 години

4. а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

с'тање на крају претходне године
З1.12.201З

5. а) дуговни салдо рачуна 4171 4189 4207(За + 4а - 46) > О
б) потражни салдо рачуна 4172 4190 4208(З6-4а+46»0
Исправка материјално значајних
грешака и промена

I Dачvноводствених политика
6. а) исправке на дуговној страни рачуна 417З 4191 4209

6) исправке на потражној страни 4174 4192 4210
рачуна

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01.2014

7. а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 4175 419З 4211+ 6а. 66) ~ О
б) кориговани потражни салдо рачуна 4176 4194 4212(56 - 6а + 66) > О

Промене у текућој2014 години

8. а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 421З

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

Стање на крају текуће године
З1.12.2014

9.
а) дуговни салдо рачуна 4179 4197 4215(7а + 8а - 86) > О
б) потражни салдо рачуна 4180 4198 4216
(76-80+86»0

1:
1.
1



Компоненте осталог резултата Губитак изнад
Редни 337

Укупан капитал капитала [L(ред 1а
број опис доп [Нред 1б кал 3 до доп кол 3 до кол 15)-доп Добици или губици по кал 15) - Нред 1а

L(peA 1б кал 3 дооснову ХОВ кол 3 до кол 15)] ~ О
кал 15)] ~ Орасположивих за продају

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

1. а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 4244 340361

б) потражни салдо рачуна 4218 132

Исправка материјално значајних
грешака и промена

I рачуноводствених политика
2. а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

423б 4245
б) исправке на потражној страни рачуна 4220

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. 2013

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

4237 424б 3403б1
б) кориговани потражни салдо рачуна

4222
132

(lб-2а + 26) > О

Промене у претходној 2013 години

4. а) промет на дуговној страни рачуна 4223 423В

38
4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

Стање на крају претходне године
31.12.2013

5. а~дуговнисалдо рачуна
4225(3a+4a-46)~0

4239 424В 411325
б) потражни салдо рачуна

422б
170

(36 - 4а + 46) ~ О

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

б.
а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни рачуна 422В

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01.2014

7. а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 4229
+ба-бб»О

4241 4250 411325
б) кориговани потражни салдо рачуна

4230
170

(5б - ба + бб) ~ О

Промене у текућој 2014 години

В. а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232
243

Стање на крају текуће године
31.12.2014

9.
а) Дуговни салдо рачуна

4233(7а + Ва - Вб) ~ О
4243 4252 441224

б) потражни салдо рачуна 4234
(7б - Ва + 8б) ~ О 413

,
.1

и заступнику Beogr~du

дана 14.01.2015. године

1

!Ј, L I!!dustrijaЬоЈа 11зkоvз
о :'...tJ. V. ,.с: i

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



Матични број

Попуњава правно лице - предузетник

5 7 Шифра делатности

Назив OUGA АО INOUSTRIJA ВОЈА I LAKOVA BEOGRAO (PALILULA)

Седиште ViJine vode 6, Beograd-Palilula

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 31.12. 20 14. године

- v хиљадама динара.

Група Напомена ИЗНОС

рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП

рачун
број Текућа година Претходна година

1 2 З 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

1.НЕТО ДОБИТАК (АОЛ 10б4) 2001

11.НЕТО ГУБИТАК (АОП 10б5) 2002 ЗО.142 71.022

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

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

ЗЗО а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) емэњење ревалоризационих резерви 2004

2. Актуарски добици или губици по основу
планова дефинисаних примэња

331 а) добици 2005

б) губици 2006

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

332 а) добици 2007

б) губици 2008

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

333 а) добици 2009

б) губици 2010

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

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

334 а) добици 2011

б) губици 2012

- i
!



Група • Напомена ИЗНОС

рачуна ПОЗИЦИЈд доп

• рачун број Текућа година Претходна година

1 2 З 4 5 б

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

ЗЗ5 а) добици 201З

б) губици 2014

З. Добици или губици по основу инструмената ээштите
ризика (хеџинга) НОВЧЭНОГ тока

ЗЗ6 а) добици 2015

б) губици 2016

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

ЗЗ7 а) добици 2017 248 38

б) губици 2018

1.ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2019 248 38
200б + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) > О

11.ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2020
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) > О
11I.ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК или 2021
ГУБИТАК ПЕРИОДА

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-
2022 248 38

2020 - 2021) > О

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-
2023

2019 + 2021) > О
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

1.УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 2024
+ 2022 - 2023) > О

11.УКУЛАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 2025 29.894 70.984
+ 2023 - 2022) > О
Г. УКУПДН НЕТО СВЕОБУХВд ТНИ ДОБИТ ДК ИЛИ
ГУБИТ ДК (2027 + 2026) = доп 2024 > О или ДОП 2025 > 2026
О

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

'.! I

у Београду

дана 14.01.2015 године

1

.'t%I л. О tllrJlIstrija ЬоЈа Ilakova
;' " /1 "

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



DUGA A.D. 1111!1I.,.trijaЬојll i !Ilk()l'a Beograd
Napomene uz finansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. decembra 2014.

1. Opsti родаеј i delatnost

Ргјугедпо drustvo DUGA АО INDUSTRIJA ВОЈА 1 LAKOVA (u daljem tekstu:Drustvo) sa sedistem u
Uliei Viline vode Ьг. 6. Beograd је akeionarsko drustvo. Ргоmепа јmепа iz [NDUSTR[JA ВОЈА I
LAKOVA DUGA HOLD[NG AKCIONARSKO DRUSTVO, BEOGRAD u DUGA АО INDUSTRIJA
ВОЈА [ LAKOVA BEOGRAD је upisana u Ageneiji za privredne registre pod Ьгојеm ВО.
] 15365/2006.od 17. 04. 2006. Pod Ьгојеm ВО 2[8957/2006 od 04. [2. 2006. godine izvrseno је
uskladenje sa Zakonom о privrednim drustvima i ргоmепа u strukturi kapitala gde se brisu RECOMEX
L[MIТED, VALENCE CHEM[EHANDELS ОМВН, ALANBA[~ HOLDINGS L[MIТED i upisuje
akeijski kapital umesto akeijski kapital bez ргауа upravljanja i akeijski kapital sa ргауоm upravljanja.
Skraceni naziv drustvaje DUGA АО.

Drustvo је od drustvenog preduzeca, u skladu sa Zakonom о vlasnickoj transformaeiji iz [997. godine,
privatizovano 01. 03. [999. godine. Ргоmепа pravnog statusa preduzeca registrovana је kod Privrednog
suda u Beogradu, resenjem Ьгој F[-1 [92/99. Tada su osnovana i zavisna preduzeca: Duga Ргеmзzј sa
100% ucesca Duga Holding, sto је registrovano kod Privrednog suda, resenjem FI- [ 193/99, Duga Veziva
sa [00% ucesca Duga Holding, registrovano u Privrednom sudu resenjem Ьroј F[- [ [94/99 i ТСМ sa 100%
ucesca Duga Holding, registrovano pod Ьгојеm F[-2827/99. Iste godine [4.04. 1999. god. osnovano је
preduzece Duga Chem sa 100% ucesca Duga Holding, registrovano u Privrednom sudu, resenjem FI-
1797/99. Sledece godine [5. 03. 2000. god. osnovano је preduzece Duga Nova sa 28% ucesca Duga
Holding, registrovano pod Ьroјеm F[-178/00 i Duga Ре! sa 23.95% ucesca Duga Holding, registrovano
pod Ьгојеm FI.4504/00. Nakon toga 08. 03. 2001. god. osnovana је marketinska ageneija Haraldsson
ОМА, sa [00% ucesca Duga Holding, registrovano pod Ьгојеm F1-1097/O[.

Zakljucno sa 2003. godinom radeni sa konsolidovani finansijski izvestaji za sve јјгmе, osim Duga Ре!. U
toku 2004. godine dolazi do statusnih ргоmепа. Ргуа је [5. 04. 2004. god. kada su Dugi Holding ргјројепа
preduzeca Duga Premazi, Duga Veziva, Duga Chem i ТСМ, registrovano u sudu pod Ьгојеm FI-34 [2/04.
Druga је 09. 12. 2004. god. ргј cemu su Dugi Holding ргјројепа preduzeca Duga Pet, Duga Nova i
Haraldsson, registrovano pod Ьгојеm F[-992 [/04.

U 2005. godini doslo је do ргоmепе u strukturi akeijskog kapitala, сјmе је vlasnik vecinskog paketa
upravljackih akeija postao Ве[јјп d.o.o. Beograd, koje је zavisno ргаупо liee u grupi BEL[NKE
HOLD[NG LjubIjana. U Ageneiji za privredne registre pod Ьгојеm 2151/2005. od 18.02. 2005.godine
izvrseno је ргеуодепје privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata i рromепа podataka u
Privrednom subjektu IВL DUGA HOLDING АО, Viline Vode 6.
V[asnik i osnivac Maticnog pravnog Јјеа u zemlji Belfin-a d.o.o. 30.10.2007. је ргјројепо drustvu He[ios
DоmZэlе d.d. Domzale. U 2014. Ugovorom о kupoprodaji akeija u Heliosu, Remho Beteiligungs ОmЬН iz
Веса postao је v[asnik Heliosa d.d., сјmе је Helios postao deo grupe drustava Ring sa sedistem u Becu,
Austrija. U oktobru 2014. Helios је ргоmепјо pravnu formu i od tada pos[uje pod nazivom Helios
ОоmZэlе d.o.o.

Osnovna delatnost Drustva је рromепјепа u trgovinu па veliko hemijskim proizvodima (51550) dana
18.o2.2010.god. i registrovana II APR-u pod Ьroјеm ВО 8654/20 [О, а nakon toga uskladena ро Uredbi о
klasifikaeiji delatnosti u novu sifru pretezne de[atnosti 4673. Sediste Drustva је II Beogradu, Uliea Уiliпе
vode Ьг. 6. Ргеmа kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona о racunovodstvll ("SluZbeni glasnik RS" Ьг.
62/2013), i u skladu sa пајпоујјјm izmenama Zakona, Drllstvo је razvrstano u mikro ргаупо liее. Na dan
3 [.12.2014. godine Drustvo пета zaposlenih. Na dan 31. [2.2013. godine Drustvo пјје јmаlо zaposlel1ill.



DUGA A.D. Intlllstrija Ьоја i lakOl'a Beogratl
Napomene uz finansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. decembra 2014.

2. Osnova za sastavljanjc finansijskih izvcstaja

Finansijski izvestaji Drustva su sastavljeni u skladu sa Zakonom о racunovodstvu i reviziji (SluZbeni
glasnik RS, Ьг. 46106 i 111109), Zakonom о racunovodstvu (SluZbeni glasnik RS, Ьг. 62/2013) , drugim
racunovodstvenim pгopisill1a koji se ргјmепјији u Republici Srbiji kao i izabranim i usvojenim
racunovodstvenim politikama.
Na osnovu Zakona о racunovodstvu, ргаупа 'јса i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da уодепје
poslovnih knjiga, priznavanje i ргосепјјуапје јтоујпе i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje,
prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje fiпапsiјskih izvestaja vrse u skladu sa zakonskom i
ргоfеsiопаlпоm regulativom, koja podrazumeva Okvir za ргјргетапје i ргikаzivапје finansijskill izvestaja
("Okvir"). Меduпагоdпе racunovodstvene stапdагdе ("MRS"), odnosno Medunarodne standarde
finansijskog izvestavanja ("MSFI"), kao i tШl1асепјаkoja su sastavni deo standarda.

U slucaju kada је ukllpan kapital drustva тапјј od пиlе, u Bilansu stanja, u okviru pasive se iskazuje
pozicija "Gubitak iznad visiпе kapitala" u iznosu koji ukuрап kapital svodi па пulu.

Prczentacija finasijskih iz\'estaja i racunovodstveni metod

Fiпапsiјski izvestaji su prikazani u formatu ргорisапоm Pravilnikom о sаdгziпi i foгmi оЬгazзса
finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadгuge, druga ргаvпа lјса i preduzetnike (Sluzbeni glasnik
RS, Ьг. 114/2006, 119/2008,2/2010,101/2012 i 118/2012).
Finansijski izvestaji su iskazani u hiljadama dinaгa (RSD), osim ukoliko пјје drugacije navedeno. Diпаг
predstavlja zvanicnu izvestajnu valutu u Republici Srbiji.
Uрогеdпi podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), vazecim па dan 31. decembra 2013, gоdiпе.

Finansijski izvestaji su sastаvlјепi ро metodu prvobitne паЬаvnе vrednosti (istorijskog troska), osim
ukoliko MSFI пе zahtevaju drugaCiji osnov vгеdпоvапја па пасјп opisan I1 racunovodstvenim politikama.
Prilikom vгеdпоvапја bilansnih pozicija i sаstаvlјапја fiпапsiјskih izvestaja ргimепјепа је obracunska
osnova.
Fiпапsiјski izvestaji se odnose па period 01.01. - 31.12.2014. godine.
Odlukom Ргеdsеdпikа odbora direktora Drustva od 14.01.2015. godine fiпапsiјski izvestaji za 2014.
gоdiпu su odobreni za izdavanje.
3. Pregled znacajnih racunovodstvcllih politika

Fiпапsiјski izvestaji Dгustva sastavljeni su u skladu sa гасuпоvоdstvепim politikama navedenim u
tekstll koji sledi. Оуе ratunovodstvene politike primenjujll se dosledno па sve ргikаzапе godine, izuzev
ukoliko пiје drugacije паzпаtепо.

3.1. Nematcrijalna ulaganja

Nеmаtегiјаlпа ulaganja se prilikom ргiЬаvlјапја vгеdпuјu ро tгosku ргibаvlјапја, umanjenom za ispravku
vrednosti i akllmulirane gubitke usled итапјепја vrednosti. Ргосепјепi korisni vek upotrebe jzгaтya se
stopama amoгtizacije koje se utvrduju па osnovu ргосепјепоg korisnog veka sredstva, а za пеmаtегiјаlпа
ulaganja сјје је угете koriscenja utvrdeno ugovorom godisnja stopa amoгtizacije proistice iz ugovora.
AnlOгtizacija nematerijalnih ulaganja vrsi se ргоросјопаlпот metodom, u toku korisnog veka upotrebe, а
оЬгасип amoгtizacije vrsi se od potetka пагеdпоg meseca u odnosu па mesec kada је sredstvo stavljeno u
upotrebu.
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Korisni vek upotrebe nematerijalnil1 ulаgапја је 5 gоdiпа.

3.2. Nekretnine, postrojenja i оргета

Nekretnine, postrojenja i оргета pocetno se priznaju ро паЬаупој vrednosti. Nabavnu vrednost сјпј
vrednost ро fakturi dobavljaca, uveeana za zavisne troskove i troskove dovodenja sredstva u stanje
funkcionalne pripravnosti, umanjena za bilo koje trgovinske propuste i rabate. Korisni vek upotrebe
nekretnina, postrojenja i оргете је utvrden:

Gradevinski objekti imaju vek upotrebe 40 godina
Оргета-тјх masine. autom.uredaji јта vek upotrebe 8 godina
Kancelarijska оргета јmа vek upotrebe 8 godina
Racunari i elektronska оргета јта vek upotrebe 5 godina
Кlјта uгedaji i ostala оргета za ventilaciju imaju vek upotrebe 6 godina
Тгапsрогtпа sredstva - dostavna vozila imaju vek upotrebe 7 godina
Telefonske i telegrafske centrale sa pripadajueom оргетот iamju vek upotrebe 14 godina
Radio геlејпј uгedaji imaju vek upotrebe upotrebe IО godina
Antene, talasovodi sa ргЉоroт imaju vek upotrebe 12 godina
Teleprinteri mehanicki imaju vek upotrebe 8 godina
Оргета za utovar, istovar i transpoгt гоЬе јmа vek upotrebe 8 godina
Оргета za snimanje i umnoZavanje јта vek upotrebe 7 godina
Оргета za zagrevanje prostorija јша vek upotrebe 8 godina
Оргеша za zagrevanje prostorija па gas јmа vek upotrebe 5 godina
Оргета za РР zastitu јта vek upotrebe 8 godina

Troskovi tekueeg odгZavanja i opravki priznaju se kao rashod perioda. Za vrednovanje nekretnina,
postrojenja i оргете nakon pocetnog priznavanja, primenjuje se model revalorizacije (fer vrednosti) u
skladu sa MRS 16. Svоdепје knjigovodstvene vrednosti па procenjenu fer vrednost stavke nekretnina,
postrojenja i оргеше vrsi se odgovarajueim vrednosn;m uskladivanjem паЬаупе vrednosti i ispravke
vrednosti u zavisnosti od procenjenog preostalog veka upotrebe. Amoгtizacija se obracunava
рroрогсјопаlпот metodom tokom procenjenog veka korisne upotrebe, а obracun amoгtizacije vrsi se od
pocetka narednog meseca u odnosu па mesec kada је sredstvo stavljeno u upotrebu. Koгisni vek upotrebe
sredstava i rezidualna vrednost se proveravaju i ро potrebi koriguju па datum svakog bilansa.

Ako nakon ргосепе fer vrednosti prvobitno ргосепјепј korisni vek upotrebe ostaje перromепјеп
vгеdпоsпо uskladivanje vrsi se ргорогсјопаlпош korekcijom паЬаупе vredl10sti i ispravke vrednosti.
Ako se prvobitno ргосепјепј korisni vek upotrebe mепја, vrednosno uskladivanje yгSj se еlimiпisапјеm
celokupne izvгSene ispravke vrednosti uz istovremeno svоdепје паЬаупе vrednosti па fer vrednost, ili
smanjivanjem ispravke vrednosti (bez korekcije паЬаупе vrednosti) tako da sadasnja vredl10st bude
jednaka fer vrednosti.
Revalorizaciona rezerva nastala ро osnovu revalorizacije nekretnina , postrojenja i оргеше prenosi se па
rezultat najkasnije u godini u kojoj је sredstvo prodato, rashodovano јlј otudeno па drugi пас;п.
Prenosenje revalorizacione rezerve па rezultat moze da se vrsi i dok se sredstvo koristi, i u (ош slucaju
iтos revalorizacione rezerve predstavlja razliku izmedu amoгtizacije obracunate па revalorizovanu
knjigovodstvenu vrednost sredstva i amoгtizacije koja bi bila obracunata da је za sredstvo ргјmепјеп
model паЬаупе vrednosti, u slucaju ako rukovodstvo odluci da је prenos znacajan. U nabavnu vrednost,
odnosno cenu kostanja пеkгеtпiпе, postrojenja i оргете ukljucuju se i troskovi kamata koji su nastali ро
osnovu izgradnje iIi nabavke (;Ь sredstava, ako su ispunjeni uslovi za kapitalizaciju troskova
pozajmljivanja definisani u okviru MRS 23 Troskovi pozajmljivanja.
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3.3. Dugorocni finansijski plasmani

U okviru dugorotnih finansijskih plasmana iskazuju se utesca u kapitalu zavisnih ргаупјћ lјса. utesca u
kapitalu povezanih pravnih lјса, utesca u kapitalu drugih pravnih lјса, hапiје od vrednosti koje se drie do
dospeca, dati dugorotni krediti i ostali dugorotni finansijski рlзsтапј.
Ucesca u kapitalu zavisnih pravnih liса se prilikom potetnog priznavanja vrednuju ро njihovoj nabavnoj
vrednosti, koja predstavlja fer vrednost nadoknade koja је za пјЉ data. GlIbici ро osnovu ulaganja u
zavisna, povezana i druga pravna lјса procenjuju se па datllm sastavljanja finansijskih izvestaja, u skladu
sa MRS 36 - Итапјепје vrednosti imovine i priznaju se kao rashod u bilansu uspeha.

Finansijska sredstva raspoloziva za prodaju predstavljaju nederivatna sredstva koja su svrstana u оуи
kategoriju јlј nisll klasifikovana пј u jednu drugu kategoriju.
Ova sredstva priznaju se па datum trgovanja. odnosno па datllm kada se Drustvo obavezalo da се kupiti
sredstvo.
Finansijska sredstva raspoloziva za prodaju prestaju da se priznaju ро isteku prava па novtani priliv od
finansijskog sredstva ili ako је (о pravo preneto, odnosno preneti su svi rizici i koristi od vlasnistva nad
пјјта.
Finansijska sredstva raspoloziva za prodaju naknadno se vrednuju ро fer vrednosti, osim ukoliko se fer
vrednost пе moze pouzdano lItvrditi. Promene 1Ifer vrednosti finansijskih sredstava koje su klasifikovane
kao raspolozive za prodaju priznaju se 1Ikapitalu, u okviru revalorizacionih rezervi. U slutajll da se fer
vrednost пе moze pouzdano utvrditi, vrednovanje se vrsi ро nabavnoj vrednosti.

Kada se finansijska sredstva raspoloziva za prodaju otude, kumlllirane korekcije fer vrednosti priznate 1I
kapitalu ukljutllju se u Bilans uspel1a kao dobici јl! gubici od ulaganja 1Ihапiје od vrednosti.
Fer vrednost hапiја оо vrednosti koje se kotiraju па berzi zasniva se па tekllcim сепата ponude.
Dugorotni krediti i potrazivanja (zajmovi) predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim јlј
utvrdivim rokovima рlасапја koja se l1е kotiraju пј па jednom aktivnom trzistll ukoliko su јт rokovi
dospeca duzi od 12 meseci od datuma bilansa. U slutaju da Sll rokovi dospeca kraci od 12 meseci od
datuma bilansa ova sredstva se klasifikuju kao kratkorocl1a sredstva.
Na svaki datum bilal1sa Drustvo vrsi procel1u da Iј postoje objektivni indikatori da је doslo do итапјепа
vrednost dllgorotnih finansijskih plasmal1a.

3.4. Zalihe

Zalihe se iskazllju ро сепј kostal1ja јlј l1eto prodajnoj vrednosti u zavisnosti od toga koja је niza. Nabavnu
vredl10st tine fakturna vredl1ost, troskovi tгапsропа i drugi pripadajuci troskovi. Neto prodajna vrednost је
vrednost ро kojoj zзlјће mogu biti realizovane u uobitajenim uslovima poslovanja, ро odbitkll troskova
prodaje. Zalihe sirovina, ambalaZe, nedovrsene proizvodnje, polllproizvoda i gotovih proizvoda
evidentiraju se ро planskim сепата. Na kraju obratunskog perioda vrsi se svodenje planskih сепа па
stvarnu obratunom odstupanja. Odstupanja od сепа sirovina i ambalaze iskazllje se u posebnom
knjigovodstvu za obratun troskova i lItinaka (pogonsko knjigovodstvo) ро vrstama, а stopa odstupanja
utvrduje se za period od potetka obratunskog perioda. Сепа kostal1ja nedovrsene proizvodnje,
polllproizvoda i gotovih proizvoda ukljutuje troskove proizvodnje (lItrosci sirovina, ambalaze, pomocl1og
materijala, energenata, аmопizaсiје, troskovi rada i lIsluga па izradi utinaka). Ostali materijal se nabavlja
iskljutivo ро potrebi i evidentira па troskove. Za аlа! i inventar vrednovanje troskova zaliha vrsi se 1I
momentll stavljanja u upotrebll jedl10kratnim terecenjem troskova perioda. Zalihe trgovatke robe
evidentiraju se ро prodajnim сепата, а svodenje па nabavnu vrsi se preko obracuna ostvarene razlike u
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сепј za svaku vrstu zalihe роједјпаспо ро metodu prosecne ponderisane cene-prosek se izracunava
prilikom svake nabavke zalilla.

Drustvo vrsi ispravku vrednosti zastarelih zзlјЬа kao i иlјЬа sa usporenim obгtom. Рогед toga, odredene
иlјllе Drustva vrednuju se ро пјјЬоуој neto prodajnoj vrednosti. Ргосепа neto prodajne vrednosti иlјЬа
izvrsena је па osnovu najpouzdanijih raspolozivih dokaza u угете vrsenja ргосепе. Оуа ргосепа uzima u
obzir ocekivano kretanje сепе i troskova u periodu nakon datuma bilansa stanja i пјепа realnost zavisi od
buducih dogadaja koji treba da potvrde uslove koji su postojali па dan bilansa stanja.

3.5. Stalna sredstva паmепјепа prodaji

Stalna sredstva priznaju se kao sredstva koja se drze radi prodaje ukoliko se пјјЬоуа knjigovodstvena
vrednost nadoknaduje prodajom, а пе upotrebom od strane Drustva, i ukoliko је prodaja уеота izvesna.
Prodaja stalnih sredstava smatra se izvesnom ukoliko је sredstvo u svom trenutnom stanju raspolozivo za
prodaju i ukoliko su predllzeti koraci za prodajll. Оуа sredstva iskazujll se ро nizoj od knjigovodstvene i
Сегvrednosti итапјепе za troskove prodaje.

3.6. Kratkorocna potrazivanja i finansijski plasmani

Kratkorocnim potraZivanjima smatrajll se: potrazivanja ро osnovu prodaje, potraZivanja iz specificnih
poslova i druga potrazivanja. Kratkorocnim finansijskim plasmanima smatraju se: kratkorocni krediti,
baгtjje od vrednosti koje se drze do dospeca (deo koji dospeva do godinu dana) i finansijska sredstva koja
se vrednuju ро Сег vrednosti kroz Bilans uspeha.

а) Kratkorocni finansijski plasmani (zajmovi)

PotraZivanja za koja se ocekuje da budu парЈасепа u periodu do godinu dana klasifikujll se kao
kratkorocna sredstva.
Obezvredenje ро osnovu итапјепја vrednosti potraZivanja se utvrduje kada postoji objektivan dokaz da
Drustvo песе biti u stanju da naplati sve iznose koje potrazuje па osnovu prvobitno ugovorenih uslova.
Rizik naplate svakog pojedinacnog materijalno znacajnog potrazivanja ргосепјије rukovodstvo privrednog
drustva.
Ь) Finansijska sredstva koja se vrednuju ро Сег vrednosti kroz bilans uspeha

Finansijska sredstva ро Сег vrednosti сјјј se eCekti рготепа u Сег vrednosti iskazuju u Bilansu uspel13 su
finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u оуи kategoriju
ukoliko је pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku.

PotraZivanja iz poslovnih odnosa priznaju se ро потјпаЈпој vrednosti, иуесепој za eventualno obracunate
kamate, u skladu sa ugovorom. Ргј pocetnom ргјznауапји potrazivanje se vrednuje u iznosu prodajne
vrednosti proizvoda, шпапјепо za ugovoreni iznos popusta i rabata, а иуесапо za obracunati PDV. Prihod
se ргјznаје u visini neto prodajne сепе ргета пасеlи nastanka poslovnog dogadaja (Cakturisane
геаlјzзсјје). Ukoliko је prihod od prodaje priznat, ргета nacelu nastanka poslovnog dogadaja, а naknadno
se ројаујо rizik naplate, potraZivanje se indirektno ispravlja па teret rashoda poslovanja, а direktno samo
ako је nemogucnost naplate izvesna i dokllmentovana. Rizik naplate svakog pojedinacnog materijalno
znacajnog potrazivanja ргосепјије rukovodstvo privrednog drustva. Ргосепа rukovodstva је zasnovana па
starosnoj analizi potraZivanja od kupaca, istorijskilll otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i рroтепата
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u postojecim uslovima prodaje. Оуо ukljucuje i pretpostavke о buducem ponasanju kupaea i ocekivanoj
buducoj naplati. Za potraiivanja od povezanih se пе vrsi ispravka vrednosti. Nenaplativa potrazivanja se
otpisuju па osnovu sudske odluke, ргета dogovoru о poravnanju izmedu ugovomill strana, zastarelost јlј
па osnovu odluke Odbora direktora Drustva.

3.7. Gotovina ј gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obullvataju: поуае u blagajni, поусапа sredstva па tekucim racunima
kod banaka, druga kratkorocna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeca do tri meseea јlј
krace i prekoracenja ро tekucem racunu. Prekoracenja ро tekucem racunu ukoliko postoje ukljucuju se u
obaveze ро kreditima u okviru tekucih оЬауеzз.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izrazavaju u потјпаlпој vrednosti u dinarima. Iznos gotovine па
racunima koji glase па strana sredstva рlасапја iskazuju se u dinarima, ргета srednjem kursu Narodne
banke Srbije koji је vazio па dan bilansiranja.

З.8. Dugorocne obaveze

Dugorocne obaveze se iskazuju ро потјпаlпој vrednosti uvecanoj za kamate па osnovu zakljucenog
ugovora. Obaveze iskazane u stгапој valuti iskazuju se u dinarima, ргета srednjem kursu Narodne banke
Srbije koji је vazio па dan bilansiranja. Dugorocne obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana
ргеkпјizavајu se u kгаtkогоспе obaveze.
Obaveze ро osnovu kamata ро kreditima i liziпgu Drustvo knjizi па osnovu obracunatih i stvamo nastalih
rashoda.

З.9. Kratkorocne obaveze

Kratkorocne obaveze se iskazuju ро потјпаlпој vrednosti uvecanoj za kamate па оsпоvu zakljucenog
ugovora.

З.10. Prihodi

Prihodi od prodaje se priznaju ро ргјпсјро fakturisane геаlјzзсјје, а utvrduju se umanjenjem fakturisanih
iznosa za РОV i za popuste i rabate. Prihodi od prodaje usluga priznaju se ргета stepenu dovrsenosti
posla па dan bilansiranja. Poslovni prihodi se koriguju za iznos рroтепе vrednosti zaliha nedovrsene
proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda па pocetku i па kraju obracunskog perioda.

З.II. Rashodi

Svi troskovi se priznaju u periodu u kome su nastali, u skladu sa пасеlот паstапkа dogadaja.
Kamate nastale ро оsпоvu obaveza obracunate do datuma bilansa stanja (nezavisno od toga da lј se
placaju јlј pripisuju glavniei), iskazuju se u bilansu uspeha.Kamata i ostali troskovi роzзјтlјјуапја u
skladu sa MRS 23 Troskovi роzзјтlјјуапја, priznaju se па teret rashoda perioda u kome su nastali, osim u
тегј u kojoj se kapitalizuju kod kvalifikovanog sredstva.
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3.12. Transakcije u stranoj valuti

Transakcije u stranoj valuti se ргј pocetnom priznavanju evidentiraju u dinarskoj protivvrednosti,
ргјтепот zvanicnog srednjeg kursa koji va.ziпа dan transakcije.

Na svaki datum bilansa stanja monetame stavke (devizna sredstva, potrazivanja i obaveza) preracunavaju
se ргјтепот zakljucnog kursa (kurs па datum bilansa stanja).

Kursne razlike nastale ро osnovu transakcije u stranoj valuti priznaju se kao prihod ili rashod perioda u
kome su nastali.

3.13. Porezi i doprinosi

Porezi i doprinosi, kao i druge zakonske obaveze, izdvajaju ,е ро propisima opstine i repubIike. опј
ukljucuju porez па dodatu vrednost i akcize, porez па dobit, porez па imovinu, porez па prenos apsolutnih
prava, doprinose za koriscenje komunalnill dobara i огедепје gradevinskog zemljista, doprinose па (еге!
poslodavca, poreze i doprinose za povremene poslove kao i druge poreze ро odbitku.
Odlozeni poreski efekti su priznati sagledavanjem privremenih razlika izmedu sadasnje
knjigovodstvene vrednosti imovine i obaveza u finansijskim izvestajima i vrednosti imovine za poreske
svrhe.
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4. Nematerijalna ulaganja

Poziciju nematerijalnih ulaganja па dan 31. 12. 2014. godine sa~injavaju sledeee stavke:

(и 000 RSD)

Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2013.
Nabavke и toku godine
Prenos sa nematerijalnih ulaganja u
ргјргетј
05tala роуесапја
Otpis. prodaja i prenos
Ostala smanjenja
Рroтепе ро OSnOVll геуа10гјzзсјје
Stanje 31.]2.2013.

Ispra\'ka vrednosti
Stanje 0].0].20]3.
Obracunata атопјzзсјја
Ostala роуесапја (obezvredivanje i
dr.)
Kurnulirana ispravka sadrzana u
otudenim sredstvima
Ostala smanjenja (lIskladivanje ј

dr.)
Рroтепе ро osnovu revalorizacije
Stanje 31.12.2013.
Neotpisana vredno.t 31.12.20]3.

NаЬаvпз vrednost
Stanje 01.0].20]4.
Nabavke II toku godine
Prenos sa nematerijalnih ulaganja u
ргјргетј
Ostala роуесапја
Otpis. prodaja i prenos
Ostala smanjenja
Рготепе ро osnovu revalorizacije
Stanje 31.] 2.20 14.

Ulaganja
u razvoj

Koncesije.
patenti i
liсепее

Nt'Пlаtгiјаlпа
ulaganja u
ргјргеrnј

3.515

3.5]5

].283
703

1.986
1.529

3.5]5

3.515

Ostala
nematcrijalna

ulaganja Лvвпsi Uku'p~

3.515

3.515

1.283
703

1.986
1.529

3.5]5

3.515
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Isргз\'kа vrednosti
Stапјс 01.01.2014.
Obracunata amortizacija

Os1ala роуесапја (obezvredivanje i
dr.)
Kumulif. ispravka sadrzana u
otudenim sгеdstvimз
Ostala smanjenja (uskladivanje i
dr.)
Рготепе РО DSnOVU revalorizacije
Stanje 31.12.2014.
Nеоtрisапа vгсdпоst 31.12.2014.

1.986
703

2.689
826

1.986
703

2.689
826

Obracunata аmопizaсiја nemateгijaJnih uJaganja u 2014. godini u iznosu od 703 hiljada dinaгa pгiznata је
kao гashod peгioda iukljucena u tгoskove posJovanja u Bilansu uspeha.
Iskazano stanje nemateгijaJnih ulaganja па dan 31.12.2014. godine odnosi se па uJaganja u softveгe.

5. Nеkгеtпiпе, postrojenja i оргеmа

ZеmlЋtе
Postrojenja ј

Nekretnine о нта

Druga
оргета
(ијп

!"itkretnine
postrojenja i

оргета u
гј rtmi

lJIа~lIпја па
tudim

ПеkГеlпiпа

""poslrojenji
та i о гешј r\,'япsi Uku по

Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2013.
Nabavke u toku
godine
Prenos sa nekretnina,
postrojenja i оргете
u ргјргеrnј
05tala роуесапја
Otpis, prodaja i
prenos
05tala srnanjenja
Рroтепе рс osnovи
revalorizacije
Stanjc 31.12.2013.

1.566

1.566

8.644

-5.346

3.298

10.210

-5.346

4.864

9



DUGA А.д JI/{/lIstrija Ьоја i /akova 8еокга(/
Napomene uz finansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. десеmЬга 2014.

Ispravka vrednosti
Stanje 01.01.2013. 779 6.233 7.012
Obracunata 918

amortizacija 39 879
05tala роуесапја
(obezvredivanje i dr.)
Киmиlјгапа ispгavka -4.724 -4.724
sаdгzaпа u otudenim
sredstvima
05tala smanjenja
(uskladivanje i dr.)
Рготепе рс osnavu
геуа!огјzзсјје
Stanje 31.12.2013. 818 2.388 3.206
Neotpisana vгеdпоst

31.12.2014. 748 910 1.658

Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2014. 1.566 2.398 4.864
Nabavke u toku
godine
Prenos sa
nekretni па,
postrojenja i оргете
u ргјргетј
Ostala роуесапја
Otpis. prodaja i -2.945 -2.945
prenos
Ostala smanjenja
Рготепе ро osnavu
геуаl0гјzзсјје
Stanje 31.12.2014. 1.566 353 1.919

Ispravka vrednosti
Stanje 01.01.2014. 818 2.388 3.206
Obracunata 39 139 178
amortizacija
Ostala роуесапја
(obezvredi vалј е i
dr.)
Kumulirana -2.294 -2.294
ispravka sadrzana и
otudenim
sredstvima
Ostala smanjenja
(uskladivanje i dr.)
Рготепе рс osnovu
геуаl0гјzзсјје
Stanje 31.12.2014. 857 233 1.090
Neotpisana 709 120 829
vrednost
31.12.2014.

10



DUGA А.n' I"dllstrijtl bojtl i /akova Beograt/
Napomene uz linansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. decembra 2014.

Amortizacija пеkгеtпiпа, postrojenja i оргеmе u 2014. godini u izпоsu 178 hiljada dinara priznata је kao
rashod perioda i uklјuеепа u troskove poslovanja u Bilansu uspeha.

Smanjenje оргеmе u 2014. godini se odnosi па prodaju i otpis оргеmе а takode i u 2013. gоdiпi.
Rashodovana је оргеmа kojoj је u vеCiпi sadasnje vrednosti пиlа, а kojoj је istekao korisni i ekonomski
vek upotrebe iIi је iz drugih razloga neupotrebljiva i za koju је rukovodstvo ргосепјlо da песе doprinositi
ostvarivanju buduce ekonomske koristi. Nabavna vгеdпоst rashodovane оргеmе u 2014. godini iznosi 502
hiljada dinara, а ispravka vгеdпоsti гаshоdоvапе оргеmе iznosi 501 hiljada dinara. U 2014. godini prodat
је Kotao za gгејапје i Poluatomatski uredaj za (опјгапје паЬаvпе vrednosti 2.443 hiljada dinara i ispravke
vrednosti u iznosu od 1.793 hiljada dinara.

6. Ucesea u kapitalu

Ueesca u kapitalu па dan 31. 12. 2014.godine u izпоsu od 827 u hiljadama dinara odnose se па:

2014 2013
Zastava automobili (akcije) u iznosu od 127 127
Ispravka vrednosti -70 -70
- Коmегсјјаlпа banka (akcije) 770 527

Akcije Коmегсјјаlпе banke se koticaju па triistu (е је izvrseno uskladivanje ро fer vrednosti па dan
31.12.2014. godine. Efekti ргоmепе fer vrednosti zbog tekucih tluktuacija triisnih сепа Komercijalne
banke u iznosu 243 hiljada dinara prikazani su kao роvесапје nerealizovanih dobitaka ро osnovu hartija
od vrednosti raspolozivih za prodaju.

Dugorocni linansijski plasmani-ucesca u
kapitalu

Ueesca u kapitalu i dr.h. v.rasp.za prodaju
Ispravka vrednosti akcija i udela
Ukupno ueesca u kapitalu

31. 12.2014.
(u 000 RSD)

897
-70
827

31. 12.2013.
(u 000 RSD)

654
-70
584

t I I



DUGAА.д /Ш/IISlгijа Ьоја ј /lIk(}l'a Beogrlll/
Napomene uz finansijske izveslaje za godinu zavrsenu 31. deeembra 2014.

7. Ostali dugorocni finansijski plasmani

Struktura ostalih dugorocnih finansijskih plasmana па dan 31. 12. 2014. godine u vrednosti od 8.093
hiljada dinara ,је sledeca:

- potraz.od bivsih zaposlenih
za stamb.zajmove i otkupe stanova 8.093

31.12.2014. 31.12.2013.
(и 000 RSD) (и 000 RSD)

Dugorocni zajmovi i depoziti
Dugorocni stambeni zajmovi i
otk.stanova 8.664 9.793
Prenos dugor. zajm.na kratk. -571 -1.108

Ostali dug.fin.plasmani 440 440
Ispravka ostalih
dugoroc.plasmana -440 -440
Ispravka dugorocnih zajmova
Ukupno zajmovi i depoziti 8.093 8.685

8. Zalihe

Struktura zaliha па dan 31. 12. 2014. godine u iznosu od 1.970 u hiljadama је sledeca:

ZALIНE
Materijal
Proizvodi
Trgovacka roЬа
Dati avansi dobavljaCima
Isp.vredn.aval1sa
Ukupno zalihe

ZALIHE MATERIJALA
Ambalaia
Ispravka vredl10sti
шаtсгiјаlа
Ukupno zalihe

31.12.2014.
(и 000 RSD)

2
660

662

31.12.2014.
(и 000 RSD)

о

31.12.2013.
(и 000 RSD)

15
1.828
127

1.970

31.12.2013.
(и 000 RSD)

12

-12
О

12



DUGA A.D. [I/ti/lstrija Ьоја i iakol'Q Beograd
Nарошепе uz finansijske izvestaje za godinu zavrscnu 31. dесешЬга 2014. I

ZALIHE GOTOVIН
PROIZVODA
Gotovi proizvodi
Ispravka vred. gotovih
proizvoda
Ukupno zalihe

ZALIHE ROBE
Roba u proтetu па veliko
Ispravka vгеdпоsti гоЬе
Ukupno zalihe

31.12.2014.
(" 000 RSD)

184

-182
2

31.12.2014.
(и 000 RSD)

6.758
-6.098
660

31.12.2013.
(и 000 RSD)

1.500

-1.485
15

31.12.2013.
(и 000 RSD)

7.798
-5.970
1.828

Zalihe gotovih proizvoda iznose 2 hiljade дјпага i u odnosu па prethodni dаtuш bllansa, kada su iznosile
15 hiljada dinara, doslo је do sшапјепја njihove vrednosti u iznosu od 13 11i1jadadiпага, а ро osnovu
prodaje istih. Sшапјепје vrednosti zaliha gotovih proizvoda priznato је u Bilansu uspeha kao smanjenje
prihoda poslovanja.
Obezvredenje zaliha trgovacke roЬе u iznosu od 676 hiljada dinara priznato је па dаtuш bilansa kao
trosak u okviru ostalih rashoda. сјте su pojedine zalihe svedene па njihovu neto prodajnll vrednost.

Drustvo је ukinlllo оЬеzvгеdепје zaliha trgovacke roЬе foпniгапо u prethodnom periodu u iтosu od 547
hiljada dinara. Naime, Drustvo је prodalo deo zalihe, ро osnovu kojih је obezvredenje fom1irano ..
Ukidanje ispravke vrednosti zaliha iskazano је u Bilansu lIspeha 1IоkviГll ostalih prihoda.

9. Stalna srcdstva патепјепа prodaji

Preneto stanje stalnih sredstava namenjenih prodaji umanjeno za ispravkll vrednosti iz prethodnog perioda
па dan 01.01.2013. godine iznosilo је 4.568 11iljadadinara.

Tokom 2013. godine prodata Sll sredstva vrednosti 575 hiljada dinara, ра је stanje sta1nih sredstva
naтenjenih prodaji lIтапјепо za ispravku vгеdпоsti 3.993 hiljada dinara па dan 31.12.2013. godine ..

U 2014. gоdiпi prodata su sredstva vrednosti 3.043 hiljada dinara, паЬаупе vrednosti 5.500 hiljada diпага
i ispravke vrednosti 2.457 раје stanje stаlпih sredstva паmепјепih ргоdајi-роstroјепја i оргета паmепјепа
prodaji 950 hiljada diпага па dan 31.12.2013. gоdiпе, za koje Drustvo ocekllje da се se оуа sredstva
prodati 1Ikratkom vreтenskom periodll ро istoj [ег vrednosti.

Takode 1I2014. godini pribavljen је grаdеviпski objekat паmепјеп prodaji vrednosti 3.106 hiljada dinara
ра је ukuрпо stanje stalnih sredstava namenjenih prodaj i па dan 31.12.2014. gоdiпе 4.056 hiljda dinara.

Zbog okol11Ostikoje su se desile 1Iperiodu nakon reklasifikacije sredstava, а пајуесјт delom se odпоsе па
ргјрајanје Helios grllpe i svetskll ekonoтskll krizll, а koje Sll Ыlе vап kontrole naseg Drustva ( mаtiспо
predllzece је ргiројепо visoj ekonomskoj grllpi) u skladll MSFI 5 postoje dokazi da i dalje postoji патега
да se sredstva koja su reklasifikovana prethodnih godina i 1Itekucoj godini prodajll u rokll kracem od
godinll dana ро istoj [ег vrednosti па dап 31.12.20 14.gоdiпе tj. 4.056 hiljada diпага.

(3



DUGA А.д Iшlllstгijа Ьоја i lakova Вl!оgгшl
NаРОПlепе uz finansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. dеееПlЬга 2014.

STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI

Postrojenja i оргеПlа паПlепјепа prodaji
Ispravka vrednosti stalnih sredstava паПlепјепih prodaji
Gradevinski objekti паПlепјепi prodaji
Ukupno:

10. Kratkorocna potrazi,'anja, plasmani i gotovina

10.1. Potrazivanja ро osnovu prodaje

2013.
(о 000 RSD)

950

3.106
4.056

2013.
(о 000 RSD)

6.449
.2.456

3.993

Struktura kratkorocnih potrazivanja ро osnovu prodaje па dan 31.12.2014. godine u imosu od 24.040 u
hilјаdаПlа је sledeea:

(о 000 RSD) (о 000 RSD)

19.802 4.779

30.334
21.202 46.189
26.876 25.473
.43.840 .68.211
24.040 38.564

I'OTRAZIV ANJA
Kratkorocna poslovna potra:zivanja ргета
preduzeeima u grupi • u zеПllјi
Kratkorocna poslovna potra:zivanja ргеПlа
ргеduzееiПlа u grupi . u inostanstvu
Potrazivanja od kupaca. u zemlji
I'otrazivanja od kupaca - u inostranstvu
Ispravka vrednosti kratkorocnih potrazivanja
Ukupna kratkorocna potrazivanja

Starosna struktura potra:zivanja је sledeea:

Оо 3 тeseca
Od 3 do 6 тeseci
Od 6 do 12 Пlеsесi
Preko godinu dana
Ukupno

Starosna struktura potra:zivanja koja su obezvredena је sledeea:

Оо 3 meseca
Od 3 do 6 Пlеsесi
Od 6 do 12 Пlеsесi
Preko godinu dana
Ukupno

31.12.2014 31.12.2013

2014.
12.241
7.649
4.384
43.606
67.880

2014.
140

238
43.462
43.840

2013.
31.807
5.291
1.447
68.230
106.775

2013.

405
1.447
66.359
68.211

14



DUGA A.D. Јтlшtгijа Ьоја ј IllkO\'1l Beogrllll
Nаропtепе uz finansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. dееепtЬга 2014.

Рготепе па ispravci vrednosti potraiivanja odnose se па sledeee:

Stanje па pocetku perioda
Otpis potrazivanja koja su prethodno obezvredena
Kursna razlika
Novo obezvredenje u toku perioda ро osnovu ргосепе nenaplativosti
Naplaeena potrazivanja koja su prethodno obezvredena
Stanje па kraju perioda

2014.
68.211
-18.063
1.642
406

-8.356
43.840

2013.
65.890
-24.588

275
31.804
-5.170
68.211

Ispravka vrednosti potraiivanja u 2014.godini izvrsena је па osnovu ргосепе rukovodstva svakog
pojedinacnog пtаtегiјаlпо znacajnog potraiivanja о njihovoj nenaplativosti. Na datum bilansa ргосепа
rukovodstva Orustva је da su potrazivanja u iznosu od 24.040 hiljada dinara naplativa, а od toga
potrazivanja od grupe iтose 19.802 hiljada dinara. Za preostali iznos potrazivanja u iznosu od 43.840
hiljada dinara ргосепа је da su nenaplativa i izvrseno је njihovo obezvredenje. Iznos obezvredenja ovil1
potrazivanja ргјта! је u Bilansu lIspel13 2014. godine u okviru ostalih rashoda u iznosu od 406 hiljada
dinara, а preostali iznos ispravke potrazivanja је preneto stanje iz ranijih godina u iznosu od 43.434
hiljada dinara. Za potrazivanja od povezanih 'јса se пе vrsi ispravka.
Potraiivanja od kupaca najveeim delom su usaglasena sa stапјепt па dan 31. 10. 2014. godine, а deo
potrazivanja i па 31.12.2014 sto сјпј ргосепtllаlпо veei deo lIsaglasenih potrazivanja. Potrazivanja od
kllpaca usaglaSena su u procentu od 77,83 % od ukupno iskazanih.

Stanje iskazanih poslovnih potrazivanja nastalih iz odnosa sa povezanim ргаvпiпt liсiпtа odnose se па
poslovanje sa Zvezdom Helios G.Milanovac 14.383 hiljada dinara, HELIOS Srbija d.o.o. Beograd 5.293
hiljada dinara , Рroргја d.o.o. Beograd 126 hiljada dinara.

ORUGA POTRAZIV ANJA

Potraiivanja od dгzavпih огgапа i ргерl.рог. i dopr.
Ostala kratkorocna роtгаzivапја
Ostala kгаtkогоспа роtгаzivапја-mаtiспа i zavisna
Ukupna druga potrazivanja

10.2. Kratkorocni finansijski рlаsпtапi

{и 000 RSD' {и 000 RSD'
1.170 1.170

47

942 1.108

-303 -287
1.809 2.038

KRATKOROCNI FINASIJSKI PLASMANI
Kratkorocni krediti 1Izemlji dati matic.i zav.pr
Kratkorocni krediti u zemlji
Оео dugorocnog kredita koji dospeva do jedne
godine
Ispravka vrednosti kratkorocnih finansijskih
plasmana
Stanje па kraju perioda

31.12.2013 31.12.2013

15



DUGA А.д /1/{/lIslrija Ьоја i lako,'a Веоgгшl
Napomene uz linansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. decembra 2014.

Iskazano stanje od 1.170 hiljada dinara kratkorocnill finasijskih plasmana datih pravnim 'јсјmа u grupi
odllosi se па bezkamatne Ugovore о zajmu Belfinu d.o.o. Beograd.

Рromепе па kratkorocnim kreditima odnose se па sledeee:

,

,.

Stanje па pocetku perioda
Novoodobreni krediti
Ostala poveeanja -valutna klauzula
Otplate
Оео dugorocnog kredita koji dospeva do jedne godine
Ispravka vrednosti
Stanjc па kraju регјода
Dati krediti povezanim liсјта

Krediti povezanim pravnim Iiсјmа
Na pocetku perioda
Krediti odobrelli u toku godine
Otplate u toku godine
Na kraju регјода

2014. 2013.
(000 RSD) (000 RSD)

2.325 1.082
6.635

29 5
-813 -6.505
571 1.108
-303 -287
1.809 2.038

2014. 2013.
(000 RSD) (000 RSD)

~.!

1.070 1.040
6.635
-6.505

1.070 1.070

10.3. Goto\'ina i gotovinski ckvivalcnti

Pregled gotovine i gotovinskih ekvivalellata па dan 31.12.2014. godine u hiljadamaje :

GOTOVINA 1GOTOVINSК1 EKVIVALENТ1
Novac u bIagajni
Novcana sredstva па dinarskom i deviznom racunu
Izdvojena поусапа sredstva-nemenski racuni
Ukupno gotovina i got.ckvivalenti

31.12.2014
(000 RSD)

3.381

3.381

31.12.2013
(000 RSD)

3.246

3.246

10.4. Porcz па dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja

Potra.zivanja za vise рlаееп porcz па dodatu vrednost
Razgraniceni porez па dodatu vrednost
Potra.zivanja za nefakturisani prihod
Ukupno:

2014.
(000 RSD)

4506
25

4.531

2013.
(000 RSD)

6.508
2.523
363

9.394
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DUGA A.D. !Illillslrija Ьоја ј iakт'a Beograci
Napomene uz finansijske izvestaje 7.3 godinu zavrsenu 31. decembra 2014.

11. Odlozena poreska sredstva i obavczc

ОдlојОепаporeska sredstva utvrdena su па sledeCi па6п:

Оdlоzепi porez ро osnovu oporezive ргivгешепе razlike izmeilu
knjigovodstvene vrednosti stalnih sredstava i njihove poreske
osnovice
Sadasnja knjigovodstvena vrednost stalnih sredstava
Neotpisana poreska vrednost stalnih sredstava
Ргјугетепе poreske razlike
Poreska stopa
Odlozena poreska sredstva

1.637
45.186
43.549
15%
6.532

3.152
56.031
52.879
15%

7.932

Saglasno MRS 12 Drustvo је utvrdilo odlozena poreska sredstva ро osnovu razlike u neotpisanoj
vrednosti neтaterijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i оргете izтedu poreskog bilansa i finansijskih
izvestaja uz primenu stope od 15%. Preneto stanje odlozenih poreskih sredstava pod 01.01.2014. god. u
Bilal1su stanja iskazano је u iznosu od 7.932 hiljada dinara.
Novim obracunom utvrdel1a је stanje odlozenih poreskih sredstava ро istoт OSl1OVUu ukupnoт iznosu od
6.532 hiljada dinara, а razlika 1.399 hiljada dinara iskazana је kao odlozeni poreski rashod perioda.

12. Gubitak iznad visine kapitala
Gubitak iznad visine kapitala 2014. godine u iznosu od 441.224 hiljada dinara predstavlja iznos za koji
akuтulirani gubitak prevazilazi ukupni kapital Drustva. U odnosu па prethodni datuт Ыlапsз, kada је
gubitak iznosio 411.325 hiljada dinara, doslo је do роуесапја u iznosu od 29.899 hiljada dil1ara.
Gubitak iznad visine kapitala u 2013. godil1e u iznosu od 411.325 hiljada dinara predstavlja iznos za koji
akul11ulirani gubitak prevazilazi ukupni kapital DruStva. U odnosu па prethodni datul11 bilansa, kada је
gubitak iznosio 340.361 hiljada dil1ara, doslo је do роуесапја u iznosu od 70.964 11iljadadinara.

13. Kapital

Iskazani iznos kapitala, sa stanjeт па dan 31. 12. 2014. godine iznosi О dinara.

Strukturu kapitala сјпе:
Akcijski kapital
Drustveni kapital
Rezerve-eт.preтija
Ostali kapital
Revalorizacione rezerve
Nerealizovani dobici ро osnovu hartija od vred.
Nerasporedena dobit
Dobitak tekuce godine
Gubitak tekuce godine do visine kapitala
Gubitak ranijih godil1a do visine kapitala
Otkupljene sop.akcije
UKUPNO

2014.
(000 RSD)
1.053.442
117.066
1.260
28.505

418
413

19

-243
-1.200.880

О

2013.
(000 RSD)
1.053.442
117.066
1.260
28.505
418
170

19

-58
-1.200.822

О

17



DиCA A.D. l/Il/иstrija Ьоја i /akova Веоgгш/
Napomene uz finansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. decembra 2014.

584.41 О
33.952
161.920
273.160

584.410
33.952
161.920
273.160

Neto gubitak 2014. godine iтosi 30.142 hiljada dinara. Posle knjizenja tekuceg rezultata stanje kapitala
iznosi nula, а 29.899 hiljada dinara је роуесапје gubitka iznad visine kapitala i 243 hiljada dinara
роуесапје gubitka tekuce godine do visine kapitala. Ueesce Drustvenog kapitala u Osnovnom kapitalu (
bez Ostalog kapitala) је 10,00134%.

Neto gubitak 2013. godine iтosi 71.022 hiljada dinara. Posle knjizenja tekuceg rezultata stanje kapitala
iтosi nula, а 70.964 hiljada dinara је роуесапје gubitka iznad visine kapitala i 58 hiljada dinara па
роуесапје gubitka tekuce godine do visine kapitala. Ueesce Drustvenog kapitala u Osnovnom kapitalu (
bez Ostalog kapitala) је 10,00134%.

Gubitak
Gubitak ranijih godina
Gubitak tekuce godine
Ukupno

14. Dugorocna rezervisanja

2014.
(000 RSD)
1.612.205
30.142

1.642.347

2013.
(000 RSD)
1.541.183
71.022

1.612.205

Tokom 2014. godine ukinuto је rezervisanje iz prethodnog perioda za troskove sudskih sporova u iznosu
od 1.019 hiljada dinara, а izvrseno је dodatno rezervisanje u iznosu od 11.539 hiljada dinara. Stanje
dugoroenih rezervisanja па dan 31.12.2013. godine iznosilo је 7.366 hiljade dinara i odnosi se па
rezevisanje za sudske sporove u iznosu оо 6.830 hiljada dinara i rezervisanje za beneficirani staZ u iznosu
od 536 hiljada dinara.
U 2014. godini nakon ukidanja dela i dodatnog rezervisanja za sudske sporove, stanje dugoroenih
rezervisanja па dan 31.12.2014. godine 17.350 hiljada dinara i odnosi se па rezevisanje:

- za sudske sporove u iznosu od 17.350 hiljada dinara,
- za beneficirani staz u iznosu od 536 hiljada dinara.
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15. Dugorocnc obavczc

Pregled stanja dugorocnih obaveza па dan 31. 12. 2014.godine u hiljadama dinara је:

Specifikacija
2014. 2013.
(000 (000
RSD) RSD)

I.Dugorocne finansijske obaveze

Dugorocne linansijske obaveze ргеmа bankama u
zemlji-krediti Vojvodanska banka
Ukupno dugorocne obaveze

6.274
6.274

6.274
6.274

Dugorocna obaveza ргеmа Vojvodanskoj banci nije usaglasena јег nije prihvaeena iskazana obaveza za
kamate ро njihovom IOS-u koju su neopravdano iskazali.

16. Kratkorocne obaveze

16.1.Kratkorocne finansijske obavczc

KRA TKOROCNE FINANSIJSКE ОВА VEZE
Kratkorocni kredit od matic.pravnog liса Helios d.d.

Ukupno kratkorocne finansijske obaveze

31.12.2014
(u 000 RSD)

314.003

314.003

31.12.2013
(u 000 RSD)

344.000

344.000

UsaglaSavanje obaveza sa poveriocima ро osnovu kratkorocnih finansijskih obaveza usaglaSeno је па
datum bilansa, dostavljanjem u pismenom obIiku podataka о stanju obaveza па (ај dan. Pod datumom
bilansa izvrseno је usaglasavanje kratkorocnih finansijskih obaveza u iznosu od 314.003 hiljada dinara,
sto predstavlja 1ОО % od ukupno iskazanog iznosa.
Promene па kratkorocnim kreditima od maticnog pravnog Јјса odnose se па sledeee:

Stanje па pocetku perioda
Novoprimljeni krediti
Ostala poveeanja -kursne razlike
Otplate
Stanje па kraju perioda

2014.
344.000

17.019
-47.016
314.003

2013.
357.689

2.610
-16.299
344.000
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Obaveze ро osnovu kredita iskazane па datum bilansa sastoje se od obaveza iskaznih u sledeeim
valutama:

EUR
Ukupno

2014.
U valuti ( u U dinarskoj
000) protivvre.

2.596 314.003
2.596 314.003

2013.
U valuti ( u U dinarskoj
000) protivvre

3.001 344.000
3.001 344.000

Kratkoroeni kredit dobijen је od matienog pravnog lјса Helios d.d. Kamatna stopa ро ovom kreditu је 6,5
%.

16.2. Primljcni avansi i depoziti

Ргјmlјепј avansi
Ргјтlјепј depoziti

Ukupne primljeni avansi i depoziti

16.3. Obaveze iz poslovanja

КRA TKOROCNE ОВАVEZE 1Z
POSLOVANJA
Dobavljaei-matiena i zavisna ргаупа (јса u zemlji
DobavljaCi-mаtiепа i zavisna ргаупа lјса u inost.
DobavljaCi u zemlji
Ukupne kratkorocne obaveze iz poslovanja

31.12.2013
(о 000 RSD)

351

351

31.12.2014
(о 000 RSD)

12.155
573

12.486
25.214

31.12.2013
(о 000 RSD
941
219

1.160

31.12.2013
(о 000 RSD)

23.714
544

12.823
37.081

UsaglaSavanje оЬауеzз sa роуегјосјта ро osnovu obaveza iz poslovanja vrsi se jednom godisnje sa
stanjem па dan 31.10., а sa nekima i па datum bilansa.U 2014. godini izvrseno је usaglasavanje obaveza
ргета dobavljaeima u procentu 95,87% od ukupno iskazanog iznosa.

Struktura kratkoroenih poslovnih оЬауеzз u grupi је sledeea u hil'
2014 2013

Zvezda Helios a.d. G.Milanovac
Рroргја d.o.o. Beograd 12.155 23.714
HGTRADECG. 573 544
UKUPNO

12.728 24.258

адаmа dinara:
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16.3. Ostale kratkorocnc obaveze

94.577

31.12.2013
(и 000 RSD)

121.844

31.12.2014
(и 000 RSD)OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE

Kratkorocne obaveze ргеmа maticnom pravnom lјси
Helios d.d.-kamate
Kratkorocna rezervisanja za tro~kove sudskih
sporova 11_._32_6 _
Ukupno 133.170 94.577

Obaveze ро osnovu kamata u iznosu od 121.844 hiljada dinara odnose se па dospele а neplaeene kamate
ро osnovu kredita od maticnog pravnog lјса Helios d.d.( Napomena 16.1).

Struktura kratkorocnih finansijskih i ostalih obaveza u grllpi је sledeea u hiljadama dinara:
201~ 201~

kredit kamata kredit kamata

Helios Domzale d.d. Domzale
UKUPNO

314.003
314.003

121.844
121.844

344.000 94.577
344.000 94.577

16.4. Obaveze ро osnovll poreza па dodatu vrednost i ostalih javnih ргјћода i pasivna
vremenska razgraniccnja

Obaveze ро osno,'u poreza па dodatu vrcdnost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremcnska
razgranicenja

Obaveze za ostale poreze, dopri nose i druge
dazbine

31.12.2014
(и 000 RSD)

4

31.12.2013
(и 000 RSD)

Ostala pasivna vremenska razgranicenja-
uka1kulisani tro~kovi
Ukupno

3
7

651
651
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17. Prihodi od prodaje

Struktura prihoda od prodaje па dan 31.12.20 14.godine и hiljadama је sledeea :

STRUKTURA PRIHOOA ОО PROOAJE

Prihodi od prodaje proiz.i usluga mat. i zav. pravn.licima па
domaeem trzistu
Prihodi od prodaje proiz.i usluga та!. i zav. pravn.licima па
stranom trzistu
Prihodi od prodaje roЬе mat.i zav.pravnim lјсјта па domaeem
trZiStu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga па domaeem trZistu
Prihodi od prodaje гоЬе па domaeem trzistu

Ukupno prihodi od prodaje

18. Smanjenje zaliha ucinaka

2014
(и 000 RSD)

637

3.642
332
450

5.061

2013
(и 000 RSD)

45

8.836

1.612
26
169

6.225

Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka iskazano је и iznosu od 13 hiljada dinara i odnosi <е па рromепи
vrednosti zaliha gotovih proizvoda па datt1m bilansa u odnosu па njihovo pocetno stanje.

19. Troskovi materijala

Strt1ktura troskova materijala па dan 31.12.20 14.godine је sledeea:

TROSKOVI МАTERIJALA

Troskovi ostalog та!егјјаlа i rezervnih
delova
Troskovi goriva i energije

UKUPNO

2014
(и 000 RSD)

644
7.205

7.849

2013
(и 000 RSD)

959
8.278

9.237
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20. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali НСпi rashodi

TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZAR. 2014 2013
1OSTALI LIC.RASHODI (и 000 RSD) (и 000 RSD)

Troskovi bruto zarada 123
Troskovi doprinosa па zarade па (еге!
poslodavca 22
Troskovi naknada za ргјугетепе i
роугетепе poslove i drugim ugovorima 5.513 5.531
Ostali 'јспј rashodi 218

UKUPNO 5.513 5.894

21. Troskovi amortizacije i геzеrvisапја

TROSKOVI AMORTIZACIJE

Troskovi amoгtizacije ( паротепе 4 i 5)

UKUPNO

TROSKOVI REZERVISANJA

Troskovi rezeгvisanja

UKUPNO

2014 2013
(и 000 RSD) (и 000 RSD)

1.621 2.735 I

I
1.621 2.735

2014 2013
(и 000 RSD) (и 000 RSD)

22.865

22.865

u 2014. godini izvrsena su dodatna rezervisanja za troskove SL1dskihspoгova koji se vode protiv Drustva
u ukupnom iznosu 22.865 hiljada dinara. Оео za koji ро рroсепј ргаупЉ stгucnjaka i rL1kovodstvaDrustva
se ocekuje da isplata bude najkasnije u roku od godinu dana u iznosL1od 11.326 hiljada knjizeni su па
kratkorocnim rezervisanjima ( Napomena 16.3) , а iznos od 11.539 је knjizen па dugoгocnim
rezeгvisanjima za troskove sudskih sporova ( Napomena 14).
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22. Drugi poslovni prihodi rashodi

Stгoktuгa dгugih poslovnih pгihoda па dan 31.12.20 14.godine је sledeea и hiljadama :

2014 2013
DRUGI POSLOVNI PRIНODI (и 000 RSD) (п 000 RSD)

Pгihodi od zakupa nepokгet.nepovezana
pгav.lica 27.951 31.650
Pгihodi od zakupa nepokгet.povezana
pгav.lica (пароmепа 25) 5.037 5.358
Prihodi od prava-povezana pravna lica (
пароmепа 25) 9.296 17.820

UKUPNO 42.284 54.827

Stroktuгa dгugih poslovnih rashoda па dan 31.12.2014.godine је sledeea и hiljadama :

2014 2013
DRUGI POSLOVNI RASHODI (и 000 RSD) (и 000 RSD)

Troskovi transportnih i РТТ usluga 1.336 9.615
Troskovi odгzavanja 135 169
Troskovi zakupa ( napomena 25 ) 5.751 49.233
Troskovi sajmova
Troskovi reklame ј propagande
Troskovi istra:i:ivanja
Troskovi kom.usluga i ostalih proiz.usl. 5.596 2.536
Troskovi neproizvodnih usluga 7.721 4.265
Troskovi гeprezentacije 54
Troskovi ргеmјја osiguгanja
Troskovi platnog prometa 132 261
Troskovi clanarina 8
Troskovi рогеzз i naknada 186 5.941
Ostali nemateгijalni troskovi 1.124 2.028

UKUPNO 21.981 74.110
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23. Finansijski prihodi i rashodi

2014 2013
(и 000 (и 000

FINANSIJSKI PRIНODI 1RASHODI RSD) RSD)
Finansijski ргЉодЈ -povezana lica p.kursne razlike 561 99

Finansijski prihodi -pozitivne kursne razlike i efeti valutne 307 146
klauzule
Finansijski prihodi-kamate 394 253

Ukupno finansijski prihodi 1.262 498

Finansijski rashodi -povezana lјса neg.kurs.razlike 22.930 3.693

Rashodi ро osnovu kamata pov.pravna lјса 21.385 22.833
Negativne kursne razlike i efekti valutne klauzule 108 104
Rashodi za kamate 4

Ukupno finansijski rashodi 44.423 26.634

24. Ostali prihodi i rashodi i ispravkc gresaka iz ranijill pcrioda

"':''-''''

Ostali prihodi

ооысј od prodaje osn. sredstva i stalnih
sr.nam.prod.
ооысј od prodaje materijala i viskovi mater.i гоЬе
Prihodi od ukidanja dugorocnih rezervisanja
Prihodi od naplac.otp.poraiivanja
Prihodi od otpisa i smanjenja obaveza
Ostali nepomenuti prihodi
Prihodi od usladivanja vrednosti potraiivanja i
fin.plas.
Prihodi od uskladivallja vred.zaliha

Ukupno ostali prihodi

2014 2013
(и 000 RSD) (и 000 RSD)

252 2.389
7 77

1.019
3.106 2

196
21.454 21.850

8.356 7.071
547 107

34.741 31.692
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Ostali rashodi

Dircktan otpis potrazivanja, fin.plasmana i ауг.
Gubici од prodajc i rashodovanja osnovnih
srcdstava i stalnih srcd.nam.prod.
Gubici od prodajc materijala
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvredenje ostalih dugorocnih fin.plasll1ana
Obezvredenje zзliЬа
Obezvredenje potrazivanja, kratk.fin.plas111ana
Obezvredenje ostale ј1110ујпе

Ukupno ostali rasbodi

2014
(п 000 RSD)

462

1.234

71

676
406

2.849

2013
(п 000 RSD)

4.248

2.543
440
5.970
32.091
727

46.019

Rashodi - ispravki gresaka iz гапјјјЬ godina

Ukupno

25. Intcrlli odnosi

2014
(п 000 RSD)

1.042

2013
(п 000 RSD)

Tokom godine Drustvo је obavljalo transakcije sa ostalim dгustvima iz Helios grupe.
Saldo stanja potrazivanja i оЬауеzз, kao i prihoda i rashoda sumiran је u sledeeim tabelama:

Specifikacija stanja u grupi:
1. Kratkorocna finansijska potrazivanja
Веltiп d.o.o., Beograd

2. Kratkorocna poslovna potrazivanja
а. Poslovna potrazivanja

-000 Аугога, Ukrajina

- Zvezda Helios, G.Milanovac

- TBLUS , DomZale

- ОАО Odilac, Odincovo

- Helios d.d., Domzale

- HELIOS SRBIJA d.o.o., Beograd

-PROPRIA d.o.o., Beograd

31.12.2014
1.170
1.170

19.802

14.383

5.293

152

31.12.2013
1.170
1.170

35.200

28.464

4.380

1.469

401

87

399
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1.

Kratkorocnc finansijske obaveze
1. Kratkoro~ne finansijske obaveze ргета poduzecima u grupi
а. Krediti
- Helios Dmzale d.d. Domzale

Ь. Kamate
- Helios Domzale d.d. DоmZзlе

Kratkorocne poslovnc obaveze
1. Kratkoro~ne poslovne obaveze ргета poduzecima u grupi

- Zvezda Helios ,G.Milanovac
- HG TRADE, C.Gora
-Ргоргја d.o.o., Beograd

POSLOVNI 1OSTALI PRIНODI MAТICNA 1ZAVISNA
PRAVNA LICA
Prodaja гоЬе- maticna i zavisna pravna Iiса
- Zvezda Helios, G.Milanovac
- HELIOS SRВIJA d.o.o., Beograd
- Ргоргја d.o.o., Beograd
Prodaja proizvoda i usluga- maticna ј zavisna pravna lјса
- Zvezda Helios, G.Milanovac
- HELIOS SRBIJA d.o.o., Beograd
- Ргоргја d.o.o., Beograd
-000 Avrora, Ukrajina
Drugi poslovni prihodi- maticna i zavisna pravna Iiса
- Zvezda Helios, G.Milanovac
- HELIOS SRВIJA d.o.o., Beograd
- TBLUS , Domzale
Ostali prihodi- maticna ј zavisna pravna lјса -
- Zvezda Helios, G.Milanovac
- HELIOS SRBIJA d.o.o., Beograd
- Ргоргја d.o.o., Beograd
-000 Аvrora, Ukraj јпа
- TBLUS ,Domzale
Ukupno

POSLOVNII OSTALI RASHODI MAТICNA I ZAV.PRAV.LICA
- Zvezda Helios, G.Milanovac
-TBLUS, DоmZзlе
-Helios DоmZзlе d.d.
-Chromos, Zagreb
- HELIOS SRВIJA d.o.o., Beograd
- Ргоргја d.o.o., Beograd
Ukupno

314.003 344.000
314.003 344.000
121.844 94.577
121.844 94.577

12.728 24.258

573 544
12.155 23.714

2014. 2013.
(и 000 RSD) (и 000 RSD)

3.642 1.612
3.571 1.466

71 146
637 8.881

518
119 45

8.836
14.333 23.178
8.092 10.463
6.241 8.507

4.208
23.130

542
22.588

18.612 56.801

2014. (u 2013.(u
000 RSD) 000 RSD)

754 955
1 1.255

108
611

5.751 49.233
7.117 51.551
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2014. 2013.
(u 000 (u 000
RSD) RSD)

21.385 22.833 I Г
21.385 22.833

FINANSIJSК1 RASHODI КАМАТА MAТlCNA I ZAV. PRAVNA LICA ----~
а. Finansijski rashodi-kamate iz zajnlOva primljenillod mаtiспih i zav.pr.lica
- kal11ateiz pril11ljenihzajmova

- Helios Domzale d.d.
Ь. Finansijski rashodi-kamate iz poslovnih odnosa maticna i zavisпа рг.IЈса
- kamate iz poslovanja

- ChronlOs
-TBLUS
- Helios DOl11zaled.d.

Fiпапsiјski rashodi -kamate iz оЬау. i potraz.

Finans. prihodi-kursne razlike maticna i zavisna pr.lica
Prihodi od pozitivnih kuгsnih razlika iz poslovnih potгazivanja i obaveza
Ukupno

2014.
(u 000
RSD)
561
561

2013.
(u 000
RSD)
99
99

Finans. rashodi-kursne razlike maticna i zavisna pr.liea
Rashodi осЈnegativnih kuгsnih razlika iz poslovnill potrazivanja i obaveza
Rashodi od negativnih kuгsnih razlika ро kreditima i kamatama od РОУ.ргаУ.I.
Ukupno

30
22.900
22.930

189
3.504
3.693

Iznos od 515 hiljada dinara ispravke gresaka iz гапјјЉ gоdiпа se odnosi па usluge od povezanog pravnog
lјса Ргоргја d.o.o.Beograd.

Drustvo јта zaklјuсепа dva ugovora о poslovnoj sагаdпјi sa роvеzапim 'јсјmа i (о sa:
а) ргivгеdпim drustvom "DCB Helios" doo. iz decembra 2012. gоdiпе о pravu prodaje premaza za siгoku
potrosnju iz ргоizvоdпоg programa Drustva. i
Ь) ргivгеdпim drustvom "Zvezdom-Helios" ad. (proizvodac) iz поуетЬга 2009. gоdiпе kojim se
pгoizvodacu dozvoljava koriscenje kпо\v-llOW radi proizvodnje odredenih proizvoda iz pгoizvodnog
programa Drustva, аlј samo za potrebe Drustva. Ро prestanku potrebe za оујт vidom proizvodnje sto је
definisano Aneksom IV, Aneksima osnovnog ugovora izvrsen је prenos ргауа prodaje pгoizvoda iz
proizvodnog programa DПlstvа (ргауо prodaje progral11apremaza za drvo, pгogгaтa antikoгozije, Ьоје za
puteve i smole).
Sa gore navedinim povezanim privrednim drustvima u 2014 оstvагеп је prihod ро оsпоvu prenosa ргауа
pгodaje.

DrtiStvo јmа uрisапо zalogu па zigovima koji su registrovani u Registгu zigova dana 16.] 1.2005. gоdiпе
sa datumom УзZепја do 16.10.2023. godine, па osnovu:
а) ugovora о zalozi od 26.10.2009. godine (zaveden pod Ьгојеm 4097 dапа 26.10.2009. godine)
potpisanim sa Helios sestavljeno podjetje za kapitalske паlоЉе јп гзzуој d.d., Domzale, Slоvепiја kao
zalogoprimcem. Maksimalni iznos obezbedenog potrazivanja iznosi 4,500,000 euгa-a;
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Ь) ugovora о zalozi od 26.]0.2009. godine (zaveden pod brojem 4098 dana 28.10.2008. godine)
potpisanim sa Helios sestavljeno podjetje za kapitalske naloZbe in razvoj d.d., Oomzale, Slovenija kao
zalogoprimcem. Maksimalni iznos obezbedenog potrazivanja iznosi 2,562,000 enra-a.
U skladn sa paragrafom 63 MRS - 38 Nematerijalna imovina, zig, logotip kao obIik nematerijalne
imovine nije evidentiran u poslovnim knjigamajer se radi о interno generisanoj imovini.

26. Upravljanjc finansijskim rizicima

Faktori finansijskog rizika

Finansijski rizici su definisani kao nestabilnost prinosa koja dovodi do neocekivanog gubitka. Visina te
nestabllnosti prinosa је uslovljena uticajem promenljivih velicina, koje se nazivaju faktori rizika. Faktori
rizika se mogu grupisati u nekoliko kategorija, od kojih su najvazniji trZiSni rizik, kreditni rizik i rizik
likvidnosti.

Poslovanje Orustvaje izlozeno razlicitim finansijskim rizicima. S obzirom da u RepubIici Srbiji ne postoji
organizovano trziste finansijskih intrumenata, Drustvo nije u moguenosti da koristi finansijske instrumente
zastite od efekata finansijskih rizika. Celokupan program upravljanja rizikom Drustva је usmeren па
nepredvidivost finansijskih trzista, ра stoga Drustvo nastoji da svede па minimum potencijalne negativne
uticaje па svoje finansijsko poslovanje.

Trzisni rizik

Triisni rizik predstavlja rizik promene triisnih cena, koje dovode do sшzепја vrednosti pojedine
finansijske imovine. Postoje cetiri glavna obIika triisnog rizika: rizik promene deviznog kursa, rizik
kamatne stope, rizik cene sopstvenog kapitala i rizik promena сепа robe. Сјlј Orustva u pogledu
upravljanja trzisnim rizicima је da kontrolise izlozenost navedenim rizicima u okviru prihvatljivih
pokazatelja.

Devizl1i rizik

Orustvo је izlozeno deviznom riziku koji proistice iz poslovanja sa stranim valutama, u prvom redu sa
evrom. Oevizni rizik se odnosi па devizna potrazivanja, kratkorocne finansijske plasmane, gotovinu i
gotovinske ekvi valente i devizne obaveze.

Knjigovodstvena vrednost monetamih sredstava
izvestavanja је sledeea:

obaveza Orustva u stranim valutama па dan

u 000 RSD

EUR

lmovina
2014.

5.779

5.779

2013.

36.361

36.351

Obaveze
2014.

436.420

436.420

2013.

439. ]2]

439.121
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Na osnovu stгuktuгe monetaгne imovine i obaveza u stгanim valutima evidentno је da је Dгustvo рге
svega osetljivo па рготепе deviznog kuгsa EUR.

U sledeeoj tabeli pгikazana је osetljivost Dгustva па poгast i pad RSD za 10% u odnosu па EUR. Stopa
osetljivosti od 10% pгedstavlja pгocenu гukovodstva Dгustva u pogledu mogueih рготепа kuгsa RSD u
odnosu па EUR.

u 000 RSD

2014. 2013.
+10% -10% +10% -10%

EUR (43.064) 40.277 (43.064) 40.277

(43.064) 40.277 (43.064) 40.277

Kamatпi rizik

Drustvo пета imovinu koja nosi vaгijabilnu kamatnu stopu , а јта kamatonosnih obaveza ро osnovu
kгedita sa fiksnom kamatnom stopom.

Stгuktuгa monetaгnih sгedstava i obaveza па dan 31. decembгa 2014. 2013. godine sa stanovista
izlozenosti kamatnom гiziku data је u sledeeem pгegledu:

u 000 RSD

Finansijska sгedstva

Nekamatonosna
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)
Kamatonosna (уагiјаЫlпа kamatna stopa)

Finansijske obaveze

Nekamatonosne
Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)
Kamatonosne (vaгijabilna kamatna stopa)

2014.

37.418

/

37.418

165.013
314.003

/

479.016

2013.

52.724

/

52.724

139.092
344.000

/

483.092
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Rizik kapitala

Drustvo uprav1ja rizikom kapitala putem optimizacije odnosa duga i kapita1a. Апаlјzз kapita1a vrsi se
izracunavanjem pokazatelja zaduzenosti, odnosno odnosa neto zaduzenosti i ukupnog kapita1a.
Drustvo analizira kapita1 kroz pokazate1j zaduzenosti. Оуај pokazate1j izracunava se kao odnos neto
оЬауеzз ( zaduzenosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduzenost se dobija kada se ukupni krediti (uk1jucujuei
kratkorocne i dugorocne, kao sto је prikazano u bi1ansu stanja) umanje za gotovinu i gotovinske
ekvivalente. Ukupni kapita1 se dobija kada se па kapital, iskazan u bi1ansu stanja, doda neto zaduzenost.

Pokazate1ji zaduzenosti па dan 31. decembra 2013. i 2012. godine su Ы1јsledeei:

u 000 RSD

2014. 2013.

Ukupna zaduzenost 320.277 350.274
Gotovina i gotovinski ekvivalenti (3.381 ) (3.246)

Neto zaduzenost 316.896 347.028

Kapita1 О О

Ukupan kapital 316.896 347.028

Pokazatelj zaduzenosti 100,00% 100,00%

Kreditni rizik

Drustvo је iz10zeno kreditnom riziku koji predstavlja rizik da duZnici пеее biti u moguenosti da dugovanja
ргета Drustvu izmire u potpunosti i па угете, sto Ы imalo za rezultat finansijski gubitak Drustva.
Kreditni rizik obuhvata dugorocne i kratkorocne finansijske plasmane, potraZivanja i date garancije i
jemstva treeim Iiсјта.

Drustvo koristi јаупо dostupne finansijske informacije (npr. podatke о bonitetu koje pruza Agencija za
privredne registre) i inteme istorijske podatke о saradnji sa odredenim pos10vnim partnerom u ci1ju
odredivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrduje se iznos njegove maksima1ne kreditne
iz10zenosti, u sk1adu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Drustva.

U slucaju роуееапја iznosa dospe1ih potrazivanja i shodno (оте роуееапе iz10zenosti kreditnom riziku,
Drustvo primenjuje mehanizme predvidene pos10vnom politikom.
Izlozenost Drustva kreditnom riziku ogranicenaje uglavnom па potrazivanja od kupaca па dan bilansa.
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Napomene uz finansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. decembra 2014.

Rizik likvidnosti

Drustvo upravlja rizikom likvidnosti odrzavajuci dovoljan iznos novcanih sredstava i drugih gotovinskih
ekvivalenata. Ргасепјет поусапјћ tokova kroz evidentiranje dospeca finansijskih sredstava i obaveza
Drustvo obezbeduje, u mogucoj тегј, ispunjavanje svojih obaveza.

Rocnost dospeca kratkorocnih finansijskih obaveza Drustva dataje u sledecoj (аЬеЈј:

u 000 RSD

do 1 od 1 do 2 od 2 do 5 preko 5
godine godine godina godina Ukupno

2014. godina
Kratkorocne finasijske obaveze 314.003 314.003
Obaveze iz pos1ovanja i 25.565 25.565
prim.avansi i depoziti / / /
Ostale kratkorocne obaveze 133.170 / / / 133.170

472.738 / / / 472.738

2013. godina
Kratkorocne finasijske obaveze 344.000 344.000
Obaveze iz poslovanja i 38.241 38.241
prim.avansi i depoziti / / /
Ostale kratkorocne obaveze 94.577 / / / 95.577

476.818 / / / 476.818

27, Segmenti poslovanja

Segmenti poslovanja predstavljaju komponente Drustva koje ostvaruju prihode i rashode, Сјје poslovne
rezultate redovno pregleda rukovodstvo Drustva i za koje postoje raspolozive zзsеЬпе finansijske
informacije. Drustvo пјје organizovalo segmente posJovanja obzirom па оЫт i vrstu poslovanja уес se
јтоујпот koja se пе moze raspodeliti i пјје alocirana ро segmentima upravlja па пјуои Drustva. Prihodi
od prodaje u 2014. godini su u celosti ostvareni па podrucju Srbije, а u 2013. godini prillOdi od prodaje
ostvareni па podrucju Srbije iznose 1.852 hiljada dinara, а па podrucju Ukrajine 8.836 hiljada dinara.
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30.142.392
279.434
107,87
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Napomene uz finansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. decembra 2014.

28. Ostala obelodanjivanja

Protiv Drustva se па dan 31. 12. 2014. godine vode i radni sporovi Сјјј ishod rukovodstvo пјје u
moguenosti da ргосепј, а za ostale sudske sporove је izvrseno rezervisanje u prethodnom periodu.
U Bilansu uspeha пјје prikazan gubitak ро akciji-podatak mапјј od hiljadu dinara i negativan. ОЬгасuп је
sledeei, u dinarima:
Neto gubitak
Вгој akcija u opticaju
Gubitak ро akciji

29. Devizni kursevi
Оеујznј kursevi ргјmепјепј za preracun pozicija u dinarima па dan 31.12.2014.godine za pojedine valute
su:

.....••

USD
EUR

U Beogradu, 14.01.2015. godine

31.12.2014.

99,4641
120,9583

31.12.2013.

83,1282
114,6421
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(ЖGЛNIМЛ IЈi'IZЛ VI,ЈЛNЈЛ lЖIЈSТV Л
I)[)(;Л ЛI) INI)I)SТlШЛ ВОЈА 1 I,ЛКОV Л I3EOGRAD

Rel'izijll, rtl CIIIIIJI'OI/stl'elli,
I'oreski ј jillaflsijski kOIlSII/tillg

IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

{ј,''''/
Oba\'ili SlllO I'c\'izijll prilozcnill tinansijskill izvcstaja Drustva l)uga аЈ !ndlls!J'ija Ьо.ја i laka\'a
Iko~ra,1 koji abllll\'atajtl iz\'cstaj о titшпsiјskат palazaju (bilans stanja) па Јап 31, deccmbra
20 1-1,~()(lillC i ()(I~o\'al'ajuci iz\.cstaj а ukuрпош PosIO\'nOlll rczultatu (biIans usреlш), izvcstaj о
оstаlош rC/,llllalll, iZ\'Cslaj о РГОШСПШllапа kapitaltl i izveslaj а toko.\'illla gatavinc za gadinu
koja sc zaHsa\'a па [ај dап, kao i prcglcd znacajniЬ гаёtlпо\'оdstvспiЬ palilika i ПЩЈОlllСПСtl7.
lilшпsiјskс iz\'cstajc,

(),I.<:{)\'ОI'lЮS/ тk()\'()(/\'fI'(/ za jinans!jskc iZI'c,l:/ajc

I{tlko\'()dst\'o I)Пlstvа јс оdgоvоrпа za sastavljanjc i istinita prikazivanjc ovih fiпапsiјskill
iz\'cstaja I1 skladll sa Мсduпагоdпiш гаёtlпо.v()(!stvспiш stапdагdiша, Мсdlшагаdпiш
Slащlапlilllа liпапsiјskоg iz\'estavanja i гаёtlпаvоdstvспiш ргорisiша RcpubIikc Srbije, kao. i za
опс iпtсrпс konlrolc kojc rukovodslva adredi kao. пео.рhаdпс I1 ргiргешi linansijskih iz\'estaja
koji пс sadri,c lllаlегiјаlпо 7.паёајпс pogrcsnc iskaze, naslale uslcd kriminalne radnjc ili grcske,

()(/~{)\'()/'nos/ /'c\'izo/'(/

Nasa јс щtg()\'()ПlOst Ја izгаziпю шislјепје а fiпапsiјskim iz\'cstajima па aSllO\'U iZHSCllC
I'c\'i/.ijc, I{c\'izijtl snlO izHsili u skladll sa Мсdшшг()dпiш slandardima rcvizijc, Оуј standardi

паlаitl Ја sc ргidгzа\'шпо ctickiЬ zahtc\'a i da rcviziju рlапiГШllо. i iZ\'rsima па Iшёiп koji
OIllOgш:'аvа ,Ia sc, I1 гаZШl1lюј lllcri. u\'егiшо Ја tiпапsiјski izvestaji пс sadr2c lllatcrijalno
/оасајпс pogrcsnc iskaze,

'{С\'ј/јја lIkljllcujc spro\'odcnjc posltJpaka radi ргibа\'lјапја revizijskih d()kaza а izпо.siша i
oi1clo,!anj i\'шtј јта I1 lilшпsiјskiт iz\'cstaj јта, Odabrani po.sltlpci Stl 7Alsno.vani па rcvizorskam
рюsшli\'Шlјu, ukljllclljuci proccnu rizika postojanja шаlсгiјаtпо znacajnih pogrcsnih iskaza u
lioansijskilll iz\'сstајiша. IШSlаlih uslc,] kriminalnc radnje ili grcskc, Prilikam procenc rizika,
rc\'izor saglcdava iпtсrпс kontrolc гсlс\'шllпс za saslavljanjc i istinita prikazivanjc linansijskih
iz\'cslaja IЋ,li ОSlllislја\'Шlја rc\'izijskiЬ posltlpaka kaji Stl adgavarajuci u datim o.ko.lno.slima. ali
пс I1 cilju izraza\'anja misljcnja а dclat\'o.rnosti јпlсrnјll kantrola pravnog 'јеа, I{cvizija takode
lIkljuclljc ОССIНI adck\'atnosti primcnjcnih ractlnavo.dslvenih politika opravdanosti
racllllO\'()dsl \,(~Iljll ртсспа izHscnill 0,1 strane Пlkоvоdstvа, kao. i осепи opste prczcntacijc
lil1al1sijskill i~,\'cs!aja,

11111111lIe,,~rUt/, IIII/e,'",. Ј •.,\/ltIlll St<:fiIllU 12/1;' "'/: 01113347-421, 2627-~12, 3284-11/9, tei/Jux: OIl/lб29-82/
»'Н'),:('ии 11./;1.итЈ; l';.тиil: "lItlшfit(ifБ UlIl'(. ",\
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SII1аtГШll0,Ia SIJ ргiЬа\'lјспi rcvizijski dokazi dоvоlјпi i odgovarajuci i da obezbedoju оsпоvu za
iпаz.аvапјс паsсg rc\'izijskog l1lislјспја.

O.\'J1(Jl'lI zl/ lIli,~ljl!lIjl! -,а J'I!ZeITOIII
1) РГСl1lаkопliГl1lасiјi ..Vојvоdапskс Ьапkс" ad., Novi Sad оЬаует za оЬгасuпаto karnatu па
,Iап hilапsа izпоsi 3.645 11iljada diпага. I)rustvo оуе obaveze пiје evidentiralo u роslоvпirn
kпјigШllа сјl1lС SH klЋtkогоспс obavcze ро оsпоvu kal1lata, fiпапsiјski rasllOdi i fiпапsiјski
rC~Hltat (gHbl!ak) роdсспјспi za Шlvс,lcпi izпоs.

Мi.Щеl?је -''' J'I!ZeIT()1/l

Ро IШSСIl1l1lislјспјн. n,јl1l za cfcktc рitапја iznctng н paSHSH ОSlшvа za rnШјспјс sa
rcz,,n'()rn, liпапsiјski izvcstaji prikazHjH istiпitо i оЬјеktivпо. ро svirn rnаtегiјаlпо znасајпјrn
рitапјil1lа. liпапsiјski poiozaj lJrHstva IJa Јап 31. ЈСССI11Ьга 2014. godillC, kao i rczHltatc
пјсgоvоg роslо\'апја i [око\'с gotovinc za gоdiпн koja sc zavrsa\'a па (ај dan, u skladH sa
1\lс,llIIшгоdпil1l гаснпоvоdst\'епim Stапdагdil11а, Меdнпurоdпim stапdапlil11а finansijskog
i~\'Сstа\'Шlја i гаСШlОvоdstvспim propisirna RcpHblikc Srbijc.

SkЈ'еlш?је fJ"zllje

Nasc l11islјспјс пе sadrzi rczcrVH ро slcdeccm:

1) (Ј poslo\'l1il1l kпјigаl1lа Drostva оsпоvпi kapital iZl10si 1,170,508 I1iljade dinara i пјје
Ilsaglascll sa visilЮI1l оsпоvпоg kapitala гсgistгоvапil11 I1 Agcnciji za ргivгсdпс registre i u
CCI1tГalllOlll l'cgis!ГlI l13гtiја оЈ vrednosti. Uрisапi i uрlасспi оsпоvпi kapital u registru APR
i~.I1osi21.358.237.04 cuгa. оdпоsпо 1.542,823 hiljadc Јјпага (гаснпаtо ро srednjel11 kшsн euг-a
па dап IlplulC 30.06.2004.), dok н СспtгаlПОI11 regitru HOV rcgitrovani kapital iznosi 1,154,977
11iljada dillШЋ. S!aV0111 1 clana 589 Zakona о ргivгсdпil1l drustvil11a (»SIHZbeni glаsпik RS«
Ьг,36/20 11 i 99/2(11) Ја! јс rok postojccil11 DrHst\'irna ,Ia svoj osnovni kapital Hskladc sa
щlгс,lI>апа Zаkопа о ргi\'Гсdпirn drHslvil11a do 01. јапuага 2014, gоdiпс.

2) l,каl<lIIј gHhitak i~лаd visillC kapi!ala izrюsi 441.224 11iljade diпага. l)rustvo јс ргсzаdнzспо
JCI' olxl\'Czc prc\'azila~.c raspolozivH il110viпu, Пгustvо пе raspolazc sорstvеПОI11 јrnоујПОI11.
l)rHst\'() јс н prcdllOdllOl1l рсгјоЈн izvrsilo рroЈаји псроkгеtпоsti (ргоizvоdпс hale i роslоvпн
~.gradH) Јок јс ргоizvоdпа оргсп13 dСl1lопtiгапа i uglаVПОI11prodata kao kогistап otpad. Svc
navc,lcl1o Hkazujc па sU!l1ljH па 11l0gнспоst паs!аvkа poslovanja Drustva н псоgПll1iссrюrn
pcriodll kao i 113SШlllјн u ПСl1l0gнспоst ,Ја vlasnici ostvarc svoja ргауа ро osnovu kapitala.
I'ГСll1асlшНl 546. stav 1. tacka 4) Zаkопа о ргјугеЈпјl11 drustvirna (»Slнzhепi glasnik RS« 36/11 i
99/11) kadu sc оsпоvпi kapital srnапјi ispod ргорisапоg l11јпјmнта pokrece se pos!tlpak
lik\'i,lacijc ako ,lrHS!Vo:
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- tI гoktl оЈ 6 I11CSCCIпс ро\'сеа iskаZ.<lпi osnovni kapital пајll1апјс do propisanog ll1iпill1Шllа

OSllO\'llOgkapitala.
-јlј II istol11 rOkll пс РПНllспi ргаVIШ fOгпш tI ргаvпtl foГll1l1Сјје tlslove isptlnjava tI skladtl sa

i'.akol1olll.

()s/a/a pill1l1jl1

1) I{c\'iz.ijtl liпапsiјskill izvcstaja za 2013, gоdiпtl оЬаујlо је drustvo za reV1ZIJU Копstlltапt-

rc\'izija i izraz.ilo роzitivпо Illislјспјс sa rczcrvoll1.

2) I'гсЈlllсl I'c\'izijc Sll liпапsiјski izvcstaji оЈоЬгспј za izdаvапјс па OSI1OVUOdluke Ргсdsсdпikа
щllЮIЋ ог\ 14.01.2015. godinc i koji пisu dоstаvlјепi Agenciji za ргјугеЈпе registre Уее је

I'Llk()\'odsl\'o l)гtlSlvа (Iаlо izjavll Ја се istоvсtпi finansijski iz\'eslaji biti predati Аgепсiјi za

ргi\'I'Сllпс гсgistгс.

1~I'e.(/aj () Jl'lI,~ill1 ~l1k()l1Skill1 i l'egи/a/()l'I1iт zah/eviтl1

Ј, J)rusl\'o јс оdgоvопlO za sasta\'Jjanjc Gоdisпјеg izvcstaja о роslоvапј\l. U skladu sa zаl1tеvош
/аkorш о lrzislU kapitala Rcptlblikc Srbije (SI\lZbспi glаsпik Rep\lblike Srbije Ьгој 31/2011),
nasa јс odgO\'OГllOSt Ја izrazill10 lllis1јспје о usk1аоепоsti godisnjcg izvestaja о роslоуапј\l sa
liтшsiјskilll iZ.\'СStајiпш za poslo\'l1u 2014. gоdiПll, U \'czi sa tiш, nasi postupci su sprovedeni \1
sklaгltl sa Мсdшшrodпilll standardoll1 rcvizijc 720 - »OdgovoГllost rcvizora u vezi sa ostalim
јllЙН'I11асјјаlllа 11(lоkUlllспliпш koji sadrze finansijskc izveslaje koji su bili рге(!IllС! reyizije«, i
оgгапiёспi Sl110па ОССIШusаglаsспоsti izycstaja о poslovanju sa fiпапsiјskiш izvcstajill1a.

Ро llaSCIll Illislјспјu. (iш!isпјi izyestaj u puslovanj\l је \1 skladu sa Fiпапsiјskilll izvcstajillla koji
Sll Ьјlј PI'C(!IllCtrcviz.ijc.

ЈЕЛЕНА
КРПИЋ
280196977

2801969778610-28019
861 0-28019 69778610, c=R5

Date: 2015,04.24
6977861 О 13:12:30 +02'00'



Na OSnOHJ~Iапа 6. Pravilnika о sadrlini Јопn! i па~јпи оЬјауlјјуапја godi~njih. роlиВООЈ~пјЉi kvartalnih izve~taja јаvnЉ dru~ta' •.a
("SI. Glasnik RS" Ьг. 1412012). DUGA АО Industrija Ьоја ј lako".a Beograd, Уiliпе vode Ьг. 6, objavljuje:

GО()I~~.н IZVE~TAJ о POSLOVANJU za 2014. godinu

<Н k7

1Оп~сi nodaci
1. Poslovno јте OUGA до Iпdustri.з ЬоЈа i lakova Вео.IЏЖI
Sedi~te i adresa Bewad, УШпе vode Ьг. 6
Mati~ni Ьго! 07088957
PIВ oo1302סס1
2.Web site i е-тајl adresa www.duga-ibI.соm

duga1iJhclios,rs

3. Бго. i datum ге~ПЈа о uoisu u re2istar Driyrednih subickata 215112005 оо 18.02.2oo5.OO;n<
4. Delatnost (~ifra i opis) 4673 Тгво".јпа па ".eliko dn'etom. gгadevinskim mзtегiјаlот i

sзпјtзmот onremom
5. Broi zanoslenih О
6. Вго! akcionara па dan 31.12.2014,с.odјпе 790
. Desct nal\' I а СlOпзrа
Poslovno јте, lте i prezime Вгој akcija па dan 31.12.2014. U~e~ce u oSn.kapitalu u % па dan

31.12.2014.
BElFIN 000 160182 49.92784
AKCIONARSКI FONO АО BEOGRAO 74871 23.33688
ORU ТVENI КАРПАL 32087 10.00134
STAOLUX INVESTMENT S.A. 4000 1.24678
INFINПIV 0.0.0. 1117 0.34816
КОМР. DUNAV OSIGURANjE А.О.О. 871 0.27149
BOROVr ALEKSANDAR 343 0.10691
OGNJANOVICH STANISHA 300 0.09351
ACIMOVAC SEKUl.A 284 0.08852
АВОI PEТAR 266 0.08291
8.Vrednosl osnovnog kapitala u 000 RSO па dan l.l 99.01 3
31.12.2014.200јпс
9. Рodасј о akciiama Nаdал 31.12.2014. odine
Вгој izdatih akciia (obi~nih) 311521
IS1N Ьго! RSOUGAE70888
CFI Ьгој ESVUFR
Вго! izdatih akciia (dru~tveni kanital) 32087
ISIN Ь'о; R50UGAE70888
CF1 Ьгој ESVUFR
Вго! izdatih зkсiiа (preferenciia1nih) 93Об
ISIN Ьгој RSOUGAEI9109
CF1 Ьгој EPNXNR
10.Рodа.сј о zavisnim dгu~tvima -
II.Poslovno јте. sedi~te iposlo\o-naadresa revizorske kuce koja EuгoAudit d.o.o. Beogгad, Bu1evar despota Stеfала 12/5
Је revidirala ooslednii finansiiski izvc~tai
12,Poslovno јmе organizovanog tr:blta па koje su uklju~ene Beogradska bcгza. Beogгad, Omladinskih brigada I
akciie

11 IJodaci о upra\'i dru~tva
l.t1ano\.j upra\'e (Odbor direktora)

(те. prezime i prebivali~te ОЬгazoуапје, sada~nje Вгој i% akcija koji poseduju Isplaceni neto iznos naknade u
zaposlenje, ~lanst\.o u OD i nadan 31.12.2014. din.
NO dгueih dгu~tava

IВ0ГMlakar, Slo\-.enija, dipl.pгavnik., Izvr~ni dircktor -
Predscdnik ОО programa ЛКZ Helios dd

Domiale
Velimir Radovanovic. ~Ian dipl.ekonomist. Izv~ni direktor -
ОО. (zvr~ni direktor Oгu~tva za finansijsko podгu~je Zvezde-

Helios a.d.
Petar Li~ina, Вeograd. tlan 1ntemal contro1 воо Wise - -
ОО Brokcr a,d. Bclorade
2. Kodeks ропа~ап.а Pravila ооп~ата za zaposlene u [)reduzeCima Gгunaciie He1ios



11I Podaci о po~l(ћo'anjudгu~n'а
1. Апаli.l.S poslo\'anja

u hiljadama RSD 2014

Poslovni f'lfihodi 47.345

Poslovni rashodi 63.777

Poslovni rezultat .16.432

Pokal'..atelii posl0vanja 2014

Ekonomi~nost DOslovania (noslovni огihodi/rюslо\'ni rashodi) 74%

Rcntahilnosl DOslovania (neto 2uЫtаklukuг!Пi nrihodi) 36%

I.ikvidnost (оЬnпа imovinaloba\'czc) 8%

Gubitak па osnovni kapital (bruto 2ub!lak/osno\'ni kapilal) 2%

Neto 2ubilak па osno\'ni kapital (neto 2uЫtaklоsпо\"Пi kapital) 3%

Poslovni ncto p,ubitak (poslovni 2ubilakl poslovni РГЉodј) 35%

Likvidnost 1steoena (20tovina i 20tekvivalentilkratkobaveze) 1%
Likvidnost 11stepena (kratkorocna potra!ivanja. plasmani i

I gotovina!kratkorocne oba\'eze) 7%

Neto оЬrtnј kapital (оЬппа imo\'ina. kratk.obaveze) -437.171

Сепа akciia па 31. 12.2014, аodјпе

Redovne 880

Ргiогitе1Пе 3940
U iZ\'e~tajnom periodu пјјс bilo рготеla (trgovanja) ni zз redovnc п!
za nrioritctnc akciie

TrZi~na kapitalizaciia па 31. 12.2014. u hiliadama RSD 310.804

Dobitak ро akciii -
Isplaeena dividenda -

2. "'('се ргоmепе

Po:r.iciic finansiiskih izvestaja u 000 RSD 31 1220141 31 12.2013 Obrazlozenie

Umanjenje zaliha ро osnovu prodaje i obezHedenja. naplata
ОЬnпа јто\'јпа 38.574 59.396 роtrаzivапiа kao iobczvredcnie OOnosno ispravka potrazivania

Stalna јmоујпа 10.575 12.456 Plasman i rashod sredstava bcz da1ie funkciie u nri\Tednom dгu~tvu

Naplata роtraii\'Зпја kao i obczvredenje odnosno ispravka
Potrazivania 24,135 38.755 polra!ivania

Dodatno dugorocno i kratkoroeano rezcrvisanjc 2'.3trosko\'e
sudskih spoгo\'a. Izmirenje dela kratkorocnih fiпапsiјskih оЬауеzэ. •
smanjenje оЬа\'еzз iz poslovanja i ро\'ссапје оЬа\"еzз za kamate па

Dugorocna rC2'..crvisanjai dugorocne i zзјаm kao i upravljanje оЬа\'еzзmа u skladu sa ocekivanjima u
kratkoro~ne obaveze 496,905 491,109 noslovan'u ori\Tednol.l dru~tva

Umanjcnje ostvarenih prihoda оо гсаlјzзсјје usled ргоmепе
Poslovni ргЉоо! 47,345 65,515 delovanja

Dodatno rezervisanje za tro~kove sudskih sporova i smanjenje
Tro~kovi amortizaciie i rezer,:isania 23.746 1,621 аmопјzзсјје usled prodaje osnovnih sredstava

Tro~kovi proiz\o'odnih usluga i nematerijalni Smanjenje пајуесјm delom iz razloga smanjenja tro~kova zakupa.
tro~ko\'i 21,981 74110 uslulla ргеУО7..3 i ostalih porcza i naknada

1>0510\'п!gubitak 16,432 28,625 Gubitak usled te~koCa u plasmanu i tro~kova rezervisania
Zbog vecih oscilacija kursa strane valutc ostvareni su veCi prihOOi

Finansiiski prihodi 1,262 498 оо osnovu kursnih razlika
Rahodi kamata i negativnc kursnc razljke па zзјаm- уееа o~cilacija

Finansijski rashodi 44,423 26.634 kursз strane \'alute
Ostali prihOOi паЈуесјт delom se odnose па prodaju rashodo\'Une
оргеmе ро prestanku proiz\'OOnje. prodaju оргсmс i stalnih
srt.-dstava namenjenih prOOaji. naplacena otpisana potraiivanja. а

Ostali рГЉod! i prihodi оо uskladi\'anja prihod оо usklзdivапја vrednosti ostale imovinc koja se iskazuje ро
vrednosti ostale imovinc koja se iskazuje fer vrednosti kroz bilans uspcha odnosi se па prihOOоо пзрlасепih
ро fcr vrcdnosti kroz bilans uspcha 34,741 31,692 isnravllcnih rюtrafivапiа i finansiiskih nlasmana

Ostali rashodi i rashodi оо uskladi\'anja 2,849 46,019 Naivecim dclom posledica gubitka оо prOOaje stalnih srcdstava



vrcdnosti ostalc irno\'ine koja se vrednujc паrnспјепЉ prodaji.obezvredenja zaliha i potra!ivanja. а u
ро Сегvrednosti kroz bilans uspeha prethodnorn periOOu пајуесјrn delorn је posledica direktnog otpisa

potrazivanja,obezvredenja zaliha kao i оЬсzпсdспје роиа!јуапја
оо kunaca
U \'ecini uslovljen finansijskirn rashodima. а tekucoj godini i

NEТO GUBIТ АК 30.142 71Щ2 dodatnim tro~kovirna гсzсГ\'isaп;а

Iпfoгrnасјје о stanju ( Ьгој ). sticanju. prodaji i poni~tenju sopst\'enih akcija

Iznos. na~in foгrnјгапја ј upotreba rezervi

u 2013. i 20 14.gOOini пјје ЫIО sticanja.
roda'e niti ni~cn'a so stvcnih akci'a

u izve~tajnoj gOOini пјјс Ыlо пј foгrnјгanја пј upotrcbe
rezervi osirn роуссапја nerealizovanih dobitaka гю
osnovu harti'a оо vrcdnosti za 243 тЈ'. dinara

1\' - Opis oceki\o'anog raz\'oja dru~n'a, ргоmепм u poslovnim politikama drustva, kao i~Ia\'nih rizika i ргеlпјј kojima је
poslo\o'anje dru~I\'a illozeno

1. Opis ocekivanog гзzуоја dru~tva u narcdnom periodu РГodаја preostale proizvodne оргете i zaliha. naplata dospelih
sudskih i dгuo:ih nOtra!ivania

2. Promcna poslovnih politika Preorijentaeija па prodaju usluga i odustajanje оо iznajmljiyanja i
izdavania oosI0\'n02 orostora џ~oodzakuD

3 Glavni rizici i ргсtnје kujima је ргiпеdпо dru!;tvo Рга\'Поsпа!поst гапјјјЬ sudskih sрorО\'З mо!е ugroziti likYidnost
izlozeno Dru~tva

\' - Opis svih \'иzпiјih poslo\'nih dogadaja koji su пиstuрi1i nakon isteka poslovne gоdiпе lВ koju se iZ\'e~taj sasla\'lja

1. Bitni poslovni dogadaji koji su se desili оо dana bilansiranja do od dana bilansiranja do dana podnoSenja izve~taja nisu
dana Dooпо~епја izve~taia se desi1i Ыtni DOslovni dos;tadaii

2. Slu~aje\.i u kojima postoji neizvcsnost naplate potraziyanja Ргеmа mј~lјепјџ ruko\'odsl\'a рпугеdпоg dгшtуз.
iskЗ7.апih kao naplativa 31.12.2014,go<1. ili rnogucnost buducih tro!>kovi i poteneijalni rizici su uklju~eni u poslovne
tro!;kova koji mogu zna~ajno uticati па linansijsku poziciju bilanse
dru~tva

3. Naplacena otpisana јЈј isргз\'lјспз potra!i\'anja Na dan 31.12.2014,Боојпе ispravljcna su sva
potralivanja i plasmani koja su procenjcna kao
nenaplativa. оо datuma izrade godisnjeg izvestaja о
poslovanju nijedno isргз'.:lјепо potra!ivanje пјје
nanlaccno.

4. Ostale bitne рromепе podataka sadrfanih u prospektu, а koji nisu NUe bilo drugih Ыtлih ргоmепа podataka iz prospekta.
nanred navedcni

\'1 - Zna~ajni po~lo\'i sa po\'Czanim licima

1. Nabavna \'rcdnost prodatc trgova~ke robc оо Nabavna vГt.-dпоst prodate trgova~ke гоЬе od РОУС7дпјЬ 'јеа \Tednosti
DO\'сzзпЉ ргаупјЬ liеа 755 hiti. din,

2. Rashodi usluQa оо no\'ezanih nra .•..nih lјса Rashod no osnovu iz\'rscnih usluga izпоsi 6.362 ћјlј din.
3 Rashodi ро О$ПО""Џ ispravke grcsaka iz гапјјеБ Rashod ро osnovu izvr!>ene uslugc iz prctho<1nog рсгјodа 515 hilj.din

ocrioda-uslufi!.c
3 Ргооаја uslшщ no\'еzзпјт nravnim lieima Prihod od nrodaie uslulla u iznosu оо 637 hilj, din.
4 Prodaja trgova~ke roЬе po\'ezanim pravnirn PrOOato је trgova~ke гоЬе u iznosu od 3.642 hilj. din.

lieima
5. Drugi poslovni ргјЬod; оо izvr!>enih usluga ОгиБј роslо\'Пi prihOOi оо usluga zakupa i ргауа u izпоsu od 14.333 hilj.

ооуеzзпјт ргаупјт lјејта din

VII- Лkli\'поsli u obIasti istгаfi\'ипја i гаz\'оја

Aktivnosti ј 111aganja u obIasti istra1ivanja i гзzуоја Nije bilo aktivnosti niti ulaganja u obIasti istra!ivanja i
razvo'a

u Beogradu, dипа 25.02.2015. gоdiпе DUGAAD
I:'i'DUSTRIJA ВОЈА Ј L.AKQVA 8EOGRAI>

Izvrsni dircktor
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DUGA АО. Industrija Ьоја Ilakova
Viline vode 6, 11000 Beograd, Srbija
т +381 11 321 70 оо F +381 11 2754380
Е iпfо@dugа-ibI.соm
www.duga-ibI.соm

DUGA A.D. BEOGRAD
Dana: 24.04.2015.g.

IZJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SASTAVLJANJE
GODISNJEG IZVESTAJA

Izvrsni direktor Orustva Velimir Radovanovic, dipl.ecc izjavljuje da
је, ргета njegovom najboljem saznanju, godisnji finansijski izvestaj
za 2014.godinu sastavljen ргјтепот odgovarajucih medunarodnih
standarda finansijskog izvestavanja i da sadrzi istinite i objektivne
podatke о imovini, obavezama, finansijskom polozaju ј poslovanju,
dobicima i gubicima, tokovima gotovine i рготепата па kapitalu
javnog drustva.

Za OUGU А.О.
I;vrJni direktor

r.2~l:пл~«
Velimir Radovanov(c, dipl.ecc

!)иg,! 1

~ ':.. , r
'. ) lпdl)slri/a Ьо"

" уј", ц 1I00в в 1а 1'akO\ra

РН3: oo1302סס1
Моtlбn! broj: 07088957

. '
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DUGA А,О. Industrija Ьоја i lakova
Vi!ine уоое 6. 11000 Beograd, Srblja
т +38' "3217000 F+381,12754380
Е info@duga.ibI.com
www.duga-ibI.соm

DUGA A.D. BEOGRAD
Dana: 24.04.2015.g.

PREDMET: N А Р О М Е N А

Godisnji Finansijski izvestaj drustva OUGA А.О. Industrija Ьоја i
lakova Beogad nije usvojen od strane nadleznog organa Orustva, 5
tim sto се predlog Odluke о usvajanju Godisnjeg Finansijskog
izvestaja biti dat па prvoj gOdisnjoj redovnoj sednici Skupstine
akcionara, koja се biti odrzana u okviru zakonskog roka - do
ЗО.Об.2015.g0diпе.

Za OUGUА.О.
Izvrsni direktor

Y~~11/0&
Velimir Radovanovic, dipl.ecc

PIB: oo1302סס1
Matifni Ьroј: 07088957

mailto:info@duga.ibI.com
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