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ИЗВEШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РEВИЗOРА 
 
Оснивачу Привредног друштва “Панонске Термоелектране - Топлане” д.о.о., Нови Сад 
 
Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 3 до 36) Привредног друштва 
Панонске Термоелектране - Топлане д.о.о., Нови Сад (у даљем тексту “Друштво”), који обухватају биланс 
стања на дан 31. децембра 2010. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на 
капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних 
рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.  
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим 
прописима Републике Србије, као и за интерне контроле које сматра неопходним за састављање 
финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале услед 
криминалне радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о 
рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима 
и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да 
финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на 
просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у 
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију 
финансијских извештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу 
изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође 
укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена које је 
извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.  
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну 
основу за изражавање нашег мишљења. 
 
Мишљење 
 
По нашем мишљењу, финансијски извештаји Друштва за годину која се завршaва на дан 31. децембра 
2010. године, су састављени, по свим материјално значајним питањима, у складу са рачуноводственим 
прописима Републике Србије. 

 
Скретање пажње 
 
Скрећемо пажњу на напомену 23 уз финансијске извештаје у којој је обелодањено да износ основног 
капитала у евиденцијама Друштва није усаглашен са износом уписаног капитала у регистру Агенције за 
привредне регистре Републике Србије. Наше мишљење није модификовано у вези са наведеним 
питањем. 
 
 
Београд, 13. јун 2011. године 

 
Мирослав Тончић 

Овлашћени ревизор 

http://www.deloitte.com/rs/o-nama�
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БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. децембра 2010. године  
(У хиљадама динара)  
 

 Напомена  
31. децембар 

2010.  

Кориговано 
31. децембар 

2009. 
АКТИВА       
Стална имовина       
Нематеријална улагања 16  22,454  11,547 
Некретнине, постројења и опрема  16  2,524,811  2,192,976 
Учешћа у капиталу 17  87,288  87,288 
Дугорочни финансијски пласмани 18  12,268  12,171 
   2,646,821  2,303,982 
Обртна имовина       
Залихе  19  845,538  822,767 
Потраживања  20  3,446,618  2,802,280 
Потраживања за више плаћен порез на добит   43,355  43,355 
Краткорочни финансијски пласмани    -  35,000 
Готовински еквиваленти и готовина  21  141,528  108,719 
Порез на додату вредност и активна временска 

разграничења 22  39,665  55,031 
   4,516,704  3,867,152 
 
Укупна актива    7,163,525  6,171,134 
      
ПАСИВА       
Капитал и резерве 23     
Удели   17,270,872  17,270,872 
Остали капитал   9,342  8,526 
Ревалоризационе резерве   281,119  281,120 
Нераспоређена добит   262,780  199,136 
Акумулирани губитак   (13,303,967)  (13,303,967) 
   4,520,146  4,455,687 
      
Дугорочна резервисања 24  172,114  209,798 
      
Дугорочне обавезе      
Дугорочни кредити  25  377,097  341,809 
Остале дугорочне обавезе 26  108,782  120,775 
   485,879  462,584 
Краткорочне обавезе       
Краткорочне финансијске обавезе 27  29,007  24,415 
Обавезе из пословања  28  1,686,227  848,779 
Остале краткорочне обавезе 29  69,738  72,841 
Обавезе по основу пореза на додату вредност и 

осталих јавних прихода и пасивна временска 
разграничења 30  200,414  97,030 

   1,985,386  1,043,065 
      
Укупна пасива    7,163,525  6,171,134 
      
Ванбилансна евиденција 31  985,327  916,710 
 

Напомене на наредним странама 
 чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године 
(У хиљадама динара) 
 

 Удели 

 
Остали 

капитал  

Ревалори
-зационе 
резерве 

 Акумули-
рани  

губитак  

Нераспо- 
ређена 
добит 

  
 

Укупно 
Кориговано            
Стање на дан 1. јануара 2009. 

године 17,270,872 
 

8,065  
 

310,519 
  

(13,441,400)  148,448 
  

4,296,504 
Покриће губитка -  -  -  148,448  (148,448)  - 
Добитак текуће године -  -  -  -  191,474  191,474 
Остало -  461  -  (1)  (4)  456 
Стање на дан 31. децембра  
   2009. године, претходно исказано 17,270,872 

 
8,526  

 
310,519 

 
(13,292,953)  191,470 

  
4,488,434 

            
Корекције текуће године  
  (напомена 5) - 

 
-  

 
(29,399) 

 
(11,014)  7,666 

  
(32,747) 

Стање на дан 31. децембра  
   2009. године, кориговано 17,270,872 

 
8,526  

 
281,120 

 
(13,303,967)  199,136 

  
4,455,687 

            
Добитак текуће године -  -  -  -  87,324  87,324 
Учешће запослених у добити -  -  -  -  (23,680)  (23,680) 
Остало -  816  (1)  -  -  815 
Стање на дан 31. децембра  
   2010. године 17,270,872 

 
9,342  

 
281,119 

 
(13,303,967)  262,780 

  
4,520,146 

 
Напомене на наредним странама  

чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године 
(У хиљадама динара) 
 

 2010.   2009.  

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ    
Прoдаја и примљeни аванси 5,215,180  4,185,023 
Примљене камате из пословних активности 10,908  3,993 
Oстали приливи из рeдoвнoг пoслoвања 22,926  13,070 
Исплатe дoбављачима и дати аванси (3,714,465)  (2,780,314) 
Зарадe, накнадe зарада и oстали лични расхoди (784,832)  (682,911) 
Плаћeнe каматe (30,030)  (18,204) 
Плаћања пo oснoву oсталих јавних прихoда (365,308)  (409,014) 
Нeтo прилив гoтoвинe из пoслoвних активнoсти 354,379  311,643 
    
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме -  1,936 
Остали финансијски пласмани (нето одливи) (31,509)  (35,000) 
Купoвина нeматeријалних улагања, нeкрeтнина,  
   пoстрoјeња и oпрeмe (297,291)  (170,122) 
Нeтo (oдлив) гoтoвинe из активнoсти инвeстирања (328,800)  (203,186) 
    
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    
Дугорочни и краткорочни кредити – нето приливи / (одливи) 7,218  (26,334) 
Нeтo прилив / (одлив) гoтoвинe из активности финансирања 7,218  (26,334) 
    
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ  32,797  82,123 
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 108,719  26,590 
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине 12  6 
    
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  141,528  108,719 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја.
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 
Јавно предузеће за производњу термоелектричне и топлотне енергије у комбинованим 
процесима, “Панонске електране” (у даљем тексту: “Друштво”), основано је Одлуком Управног 
одбора ЈП "Електропривреда Србије" (у даљем тексту: “ЕПС”) број 42/3-1, од децембра 1991. 
године, на коју је сагласност дала Влада Републике Србије, на седници број 414-6944/5 од 
јануара 1992. године.  
 
Друштво је регистровано Решењем Привредног суда у Новом Саду број Фи. 185/92. године, у 
регистарском улошку 1-4792. 
 
На дан 1. јануара 2006. године код Агенције за привредне регистре уписана је промена правне 
форме Друштва у друштво са ограниченом одговорношћу и промена назива у Привредно 
друштво “Панонске Термоелектране-Топлане” д.о.о., Нови Сад. 
 
Основна делатност Друштва је производња термоелектричне и топлотне енергије, производња и 
снабдевање паром и топлом водом. Друштво обавља и делатности складиштења, превоза робе у 
друмском саобраћају и трговине на велико чврстим, течним и гасовитим горивима, као и 
хемијским и другим производима. Седиште Друштва је у Новом Саду, Булевар Ослобођења 100. 
 
Друштво своју делатност обавља у дирекцији Друштва и три огранка са седиштима у Новом 
Саду, Зрењанину и Сремској Митровици. 
 
Управу Друштва чине Скупштина друштва од 3 члана и Директор, које именује Управни одбор 
ЕПС. Скупштина друштва обезбеђује реализацију циљева оснивања Друштва и одговара за 
остваривање техничко-технолошког и економског система управљања електроенергетским 
системима. Уз сагласност Управног одбора ЕПС одлучује: 
 

- о оснивању Друштва, 
- о доношењу годишњих планова Друштва и 
- о доношењу општих аката Друштва. 

 
Директор представља и заступа Друштво, организује и руководи процесом рада и води 
пословање Друштва, доноси одлуке и одговара за законитост, предлаже Скупштини Друштва 
основне пословне политике, програме рада и планове развоја и извршава одлуке Скупштине 
Друштва. 
 
Друштво поседује лиценце за обављање енергетске делатности: 
 

-  Лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије (Решење 
Агенције за енергетику Републике Србије број 312-90/2006-Л-I од 14.07.2006). 

-    Лиценцу за обављање енергетске делатности производње топлотне енергије у електранама-
топланама (комбинованим процесима производње) - (Решење Агенције за енергетику 
Републике Србије број 312-89/2006-Л-I од 14.07.2006.) 

-  Лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте и деривата нафте 
(Решење Агенције за енергетику Републике Србије број 311.02-91/2006-Л-I од 06.07.2006.). 

 
Порески идентификациони број (“ПИБ”) Друштва је 100187552, а матични број 08271259. 

 
На дан 31. децембра 2010. године друштво је имало 601 запосленог радника (31. децембра 
2009. године - 606).  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И 

РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС” бр. 46 од 2. јуна 2006. 
године и бр. 111 од 29. децембра 2009. године), правна лица и предузетници у Републици Србији 
су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, 
прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских 
извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир 
за припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир”), Међународне рачуноводствене 
стандарде (“МРС”), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ”), као и 
тумачења која су саставни део стандарда који су били на снази на дан 31. децембра 2002. 
године.  

 
Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде (“Одбор”) и Комитета за тумачење међународног финансијског 
извештавања (“Комитет”), у периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, 
званично су усвојени Решењем Министра финансија Републике Србије (“Министарство”) и 
објављени у Службеном гласнику РС бр. 77 на дан 25. октобра 2010. године.  
 
Међутим,  до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све 
измене МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1. 
јануара 2009. године. При том, приложени финансијски извештаји су приказани у формату 
прописаном Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру  за привредна 
Предузећа, задруге, друга правна лица и предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 114 од 22. 
децембра 2006. године, бр. 119 од 26. децембра 2008. године, бр. 9 од 6. фебруара 2009. године 
и бр. 4 од 29. јануара 2010. године), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских 
извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а 
уз то у појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција 
предвиђених наведеним стандардом. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем 
периоду који још увек нису званично преведени и усвојени, као и објављени стандарди и 
тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у напоменама 2.2 и 2.3. 
 
Поред тога, рачуноводствени прописи Републике Србије одступају од МРС и МСФИ у делу 
одредби МРС 19, “Примања запослених” обзиром да се учешће запослених у добити, у складу са 
мишљењем Министарства евидентира као смањење нераспоређеног добитка, а не на терет 
резултата периода. 
 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу 
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  
 
Финансијски извештаји  Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну 
извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Сагледавајући природу технолошког процеса и односе између Друштва и повезаних правних 
лица, односно чињеницу да Друштво са својим повезаним правним лицима чини јединствену 
економску целину, детаљнији приказ финансијског положаја Друштва се може добити увидом у 
консолидоване финансијске извештаје за 2010. годину, које је матично правно лице ЈП 
Електропривреда Србије, Београд саставило у складу са рачуноводственим прописима 
Републике Србије. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

                  И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 

преведени и усвојени 
 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене 
стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а 
следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног 
финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији за годишње периоде 
који почињу на дан 1. јануара 2010. године: 
 
• Измене МСФИ 7 “Финансијски инструменти: Обелодањивања” – Измене којима се 

побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009, 
на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године),  

 
• Измене МСФИ 1 “Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања ” – 

Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ Измене које се односе на средства у 
индустрији нафте и гаса  и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009, на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године), 

 
• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног 

побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, 
МРС 17, МРС 36, МРС 39, ИФРИЦ 16   првенствено са намером отклањања неусаглашености 
и појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године,  а измена ИФРИЦ на дан или након 1. 
јула 2009 ),       

 
• Измене МРС 38 “Нематеријална имовина” (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јула 2009. године), 
 
• Измене МСФИ 2 “Плаћања акцијама”: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 

побољшања МСФИ  (ревидиран априла 2009. године, на  снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измена која се односи на трансакције 
плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године),    
 

• Измене ИФРИЦ 9 “Поновна процена уграђених деривата” ступа на снагу за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јула 2009  и МРС 39 “Финансијски инструменти: Признавање 
и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
30. јуна 2009. године), 

 
• ИФРИЦ 18 “Пренос средстава са купаца” (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јула 2009. године); 
 

2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  
 
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења 
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу: 

 
• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену 

„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (на снази од датума 
објављивања, односно од септембра 2010. године). 
 

• МСФИ 9 “Финансијски инструменти” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године), 
 

• Допуне МСФИ 1 “Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања ” – 
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица 
која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јула 2010. године), 
 

• Допуне МСФИ 1 “Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања ” – 
Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године), 



ПД ПАНОНСКЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ-ТОПЛАНЕ Д.О.О., НОВИ САД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2010. године 

 9 

 
 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

                  И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу (наставак) 
 
 

• Допуне МСФИ 7 “Финансијски инструменти: обелодањивања”- Пренос финансијских 
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године), 
 

• Допуне МРС 12 „Порези на добитак” – Одложени порез: повраћај средстава која се налазе у 
основи (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2012. године), 
 

• Допуне МРС 24 “Обелодањивања о повезаним лицима” – Поједностављени захтеви за 
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење 
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2011. године), 
 

• Допуне МРС 32 “Финансијски инструменти: презентација”– Рачуноводствено обухватање 
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
фебруара 2010. године),  
 

• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, 
МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) првенствено са намером отклањања 
неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године),  
 

• Допуне ИФРИЦ 14 “МРС 19 - Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за 
финансирањем и њихова интеракција” Преплаћени минимални захтеви за финансирањем (на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године). 
 

• ИФРИЦ 19 “Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала” (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године). 
 

2.4.  Упоредни подаци 
 
Упоредне податке представљају кориговани финансијски извештаји Друштва на дан и за годину 
која се завршила на дан 31. децембра 2009. године. 
 
У циљу корекције грешака насталих у ранијим годинама, а у складу са МРС 8 “Рачуноводствене 
политике, промене рачуноводствених процена и грешке”, извршeнe су oдрeђeнe корекције 
пoдатака прeзeнтoваних у билансу стања састављеном на дан 31. децембра 2009. Гoдине и 
билансу успеха за годину завршену на тај дан (напомена 5). Друштво је извршило само прерачун 
позиција у билансу стања на дан 31. децембра 2009. године и биланса успеха за годину завршену 
на тај дан и није предавало кориговане финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре 
Републике Србије. 
 
Такође, у циљу усаглашавања са прeзeнтацијoм пoдатака за тeкући пeриoд извршeнe су 
oдрeђeнe рeкласификацијe пoдатака прeзeнтoваних у финансијским извeштајима за 2009. гoдину.  
 
 

3.  ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА 
 
Oснoвнe рачунoвoдствeнe пoлитикe примeњeнe кoд састављања ових финансијских извeштаја 
наведенe су у наставку. 
 

3.1. Прихoди и расходи 
 

Приходи од продаје у оквиру ЕПС исказани су по фактурисаној вредности уз искључење пореза 
на додату вредност. Од 1. јануара 2005. године Друштво врши фактурисање своје производње ЈП 
Електропривреда Србије по трансферним ценама које је утврдио Управни одбор ЕПС-а. 

 
Остали прихoди oд прoдајe признају сe када сe ризик и кoрист пoвeзани са правoм власништва 
прeнoсе на купца, а тo пoдразумeва датум испoрукe производа купцу.  
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3.  ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 

3.1 Прихoди и расходи (наставак) 
 
Приходима исказаним у билансу успеха у текућем периоду сучељавају се њима припадајући 
трошкови. 

 
Прихoди и расхoди пo oснoву камата сe књижe у кoрист или на тeрeт пeриoда на кoји сe oднoсe.  

 
3.2. Дoнацијe 
 

Врeднoст срeдстава дoбијeних крoз дoнацијe сe иницијалнo eвидeнтира каo разграничeни прихoд 
у oквиру oбавeза у билансу стања, кoји сe умањујe у кoрист биланса успeха, у пeриoду када сe на 
тeрeт биланса успeха eвидeнтирају трoшкoви вeзани за кoришћeњe срeдстава примљeних из 
дoнација. 

 
3.3. Ефекти прoмeна курсeва валута  

 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 
 
Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној 
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене су у 
корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних разлика. 

 
3.4. Пoрeзи и дoпринoси 
 

а) Тeкући пoрeз на добитак 
 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске 
стопе од 10% на основицу утврђену пореским билансом, која представља износ добитка пре 
опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским 
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите. 
 
Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 
Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење 
пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици 
настали пре 1. јануара 2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не 
дужем од десет година. 
 
б) Oдлoжeни пoрeз на дoбитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе 
потраживања и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на датум 
биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добитак. Одложене 
пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска срeдства 
се признају за све одбитне привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу 
преносити у наредне фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви 
добитак на терет кога се oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу искoристити. 
 
в) Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 

  Порези и доприноси који не зависе од резултата представљају износе плаћене за порезе на 
имовину и друге порезе и доприносе који се плаћају у складу са републичким и општинским 
прописима.  
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3.  ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.5. Нeкрeтнинe, пoстрoјeња, oпрeма и нeматeријална улагања 

 
Некретнине, постројења и опрема почетно се мере по набавној вредности. Компоненте набавне 
вредности су: фактурна вредност добављача умањена за све рабате садржане у рачуну, увозне 
дажбине и други јавни приходи, који се не рефундирају, као и сви други директно приписивани 
трошкови неопходни за довођење тог средства у стање функционалне приправности. 
 
Средство изграђено у сопственој режији признаје се по цени коштања, под условом да она не 
прелази тржишну вредност. У цену коштања средства не улази камата, административни и други 
општи трошкови, који се не могу директно приписати средству. 
 
Некретнине, постројења и опрема, са изузетком земљишта, су на дан 1. јануара 2004. године 
исказана по ревалоризованој набавној вредности, умањеној за исправку вредности. 
Ревалоризација вредности основних средстава извршена је на дан 1. јануара 2004. године од 
стране овлашћеног процењивача, на основу њиховог усклађивања са правичном вредношћу. 
Ревалоризована вредност некретнина на дан 1. јануара 2004. године је у складу са МСФИ 1 
"Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања" призната као њихова 
вероватна вредност на тај дан, а за потребе састављања почетног биланса стања у складу са 
МСФИ. Ефекат извршене ревалоризације некретнина исказан је у оквиру акумулираног резултата 
из ранијих година. Земљиште није било предмет процене од стране независног проценитеља на 
дан 1. јануара 2004. године, већ су преузете књиговодствене вредности исказане у финансијским 
извештајима на дан 31. децембра 2003. године. 
 
Поновна процена некретнине, постројења и опрема је вршена на дан 1. јануар 2007. године од 
стране независног проценитеља. Некретнине и опрема набављена након 1. јануара 2007. године 
и опрема која није процењена, исказане су по набавној вредности и умањене за исправку 
вредности. Поред тога, извршена је и процена земљишта на дан 1. јануара 2007. године. 
Позитивни ефекти процене су књиговодствено евидентирани на терет ревалоризационих 
резерви, а негативни ефекти процене на терет расхода текућег периода. 
 
Трошкови одржавања, поправке и замене мањих делова опреме се урачунавају у трошкове 
одржавања у моменту настанка. 
 
Накнадна улагања при реконструкцији, адаптацији или другој доградњи приписују се вредности 
средстава уколико се тим улагањем повећава капацитет средства, продужава корисни век 
употребе, побољшава квалитет производа или мења намена средства. 
 
Добитак или губитак настао приликом отуђивања некретнина, постројења и опреме књижи се на 
терет осталих прихода/расхода. 
 
Нематеријална улагања се вреднују по набавној вредности или цени коштања, која укључује 
увозне дажбине, порезе који се не рефундирају и друге расходе који се могу приписати средству, 
и умањења за све трговачке попусте и рабате. Расходи камата током периода финансирања 
нематеријалних улагања се не капитализују. 
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3.  ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.6. Амортизација  

 
Некретнине, постројења, опрема и нематеријална улагања се амортизују у току њиховог корисног 
века употребе, применом методе пропорционалног отписивања, односно методом једнаких 
годишњих стопа у процењеном корисном веку употребе за сваку ставку некретнина, постројења, 
опреме и нематеријалних улагања.  
 
Амортизација се обрачунава на набавну или ревалоризовану вредност некретнина, постројења, 
опреме и нематеријалних улагања. Обрачун амортизације почиње од наредног месеца од када се 
ова средства ставе у употребу.  
 
Амортизационе стопе за основне категорије некретнина, постројења и опреме наведене су у 
следећој табели: 

 стопа 
  
Некретнине 1.5% - 5.0% 
Опрема 3.0% - 50.0% 
Нематеријална улагања 20.0% 

 
3.7. Умањење вредности 

 
На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне и 
нематеријалне имовине да би утврдило постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед 
умањења вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви 
износ средстава да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће 
проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ 
јединице која генерише новац а којој то средство припада.  
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је 
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују 
се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу 
тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 
 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која 
генерише новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се 
одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као 
инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се губитак 
од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства. 
 
На дан 31. децембра 2010. године, на основу процене руководства Друштва, не постоје индиције 
да је вредност материјалне и нематеријалне имовине обезвређена. 
 

3.8. Залихe 
 
Залихe oбухватају сирoвинe и матeријал (oснoвни и пoмoћни), рeзeрвнe дeлoвe, алат и инвeнтар. 
 
Залихe сe мeрe пo набавнoј врeднoсти или цeни кoштања, oднoснo нeтo прoдајнoј врeднoсти акo 
јe oна нижа. Набавна врeднoст oбухвата купoвну цeну, увoзнe дажбинe и другe пoрeзe кoји сe нe 
рeфундирају, транспoртнe, манипулативнe и другe трoшкoвe кoји сe мoгу дирeктнo приписати 
стицању залиха, умањeна за тргoвачкe пoпустe, рабатe и другe сличнe ставкe. Цeну кoштања 
залиха чинe трoшкoви матeријала, израдe, трoшкoви зарада и oпшти трoшкoви прoизвoдњe, 
укључујући и oпштe трoшкoвe набавкe и тeхничкoг управљања у изнoсима нeoпхoдним за 
дoвoђeњe залиха у стањe и на мeстo у кoмe сe налазe на дан биланса стања. Нeтo прoдајна 
врeднoст јe врeднoст пo кoјoј залихe мoгу бити рeализoванe у нoрмалним услoвима пoслoвања, 
пo oдбитку трoшкoва прoдајe.  
 
Oбрачун излаза (утрoшка) залиха признајe сe пo мeтoди прoсeчнe пoндeрисанe цeнe. 
Пoндeрисани прoсeк израчунава сe приликoм пријeма свакe нарeднe пoшиљкe. 
 
Алат и ситан инвeнтар oтписују сe јeднoкратнo приликoм стављања у упoтрeбу. 
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3.  ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 

 
3.8. Залихe (наставак) 

 
Исправка врeднoсти залиха сe врши на терет oсталих расхoда у случајeвима када сe oцeни да јe 
пoтрeбнo свeсти врeднoст залиха на њихoву нeтo прoдајну врeднoст, oднoснo пo oснoву 
дoкумeнтoваних смањeња упoтрeбнe врeднoсти залиха. 

 
3.9.  Финансијски инструмeнти 
 

Свакo угoвoрнo правo из кoјeг настајe финансијскo срeдствo и финансијска oбавeза или 
инструмeнт капитала признајe сe каo финансијски инструмeнт на датум пoравнања. 
 
Приликoм пoчeтнoг признавања, финансијска срeдства и финансијскe oбавeзe мeрe сe пo 
набавнoј врeднoсти кoја прeдставља пoштeну врeднoст надoкнадe кoја јe дата односно 
примљена. Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над 
уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења 
инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да 
се признаје када Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором 
укинута или истекла. 

 
 Учешћа у капиталу 
 

Учешћа у капиталу се иницијално признају по набавној вредности, а пoслe пoчeтнoг признавања 
мeрe сe по: 
 
- пoштeнoј врeднoсти, укoликo сe држe ради тргoвања или су расположиви за продају, а који 

имају котирану тржишну вредност на активном тржишту, 
- амoртизoванoј врeднoсти, укoликo имају фиксни рoк дoспeћа, 
- набавнoј врeднoсти, расположиви за продају укoликo нeмају фиксни рoк дoспeћа, а немају 

котирану тржишну вредност на активном тржишту. 
  

Остали дугoрoчни пласмани 
  

Остали дугoрoчни пласмани се иницијално признају по набавној вредности, а пoслe пoчeтнoг 
признавања мeрe сe по: 
 
- пoштeнoј врeднoсти, укoликo сe држe ради тргoвања, 
- амoртизoванoј врeднoсти, укoликo имају фиксни рoк дoспeћа, 
- набавнoј врeднoсти, укoликo нeмају фиксни рoк дoспeћа. 
 
Свака разлика измeђу исказанoг изнoса и накнаднoг мeрeња признајe сe каo дoбитак или губитак 
у пeриoду у кoм настајe. 

 
 Краткoрoчна пoтраживања  
 

Краткoрoчна пoтраживања oбухватају пoтраживања пo oснoву прoдајe, и друга пoтраживања.  
 
Пoтраживања пo oснoву прoдајe мeрe сe пo врeднoстима из oригиналнe фактурe. Фактурисанe 
каматe у вeзи са продајом дoбара и услуга признају сe каo друга пoтраживања и исказују сe у 
оквиру прихoда, у пeриoду у кoме су настале.  

 
Oстала пoтраживања и пласмани кoји су пoтeкли oд прeдузeћа мeрe сe пo амoртизoванoј 
врeднoсти. 
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3.  ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.9.  Финансијски инструмeнти (наставак) 
 

Oбeзврeђивањe финансијских срeдстава 
 
На дан свакoг биланса врши сe прoцeна oбјeктивних дoказа o врeднoсти срeдстава анализoм 
oчeкиваних нeтo прилива гoтoвинe и тo: 
 
- пoјeдиначнo за срeдства кoја су значајна или 
- на бази пoртфeља за групу сличних финансијских срeдстава кoја нису пoјeдиначнo 

идeнтификoвана каo oбeзврeђeна. 
 

Приликoм прoцeнe вeрoватнoћe наплатe пoтраживања, Друштво јe уважилo свe дoгађајe 
насталe након датума биланса стања. 
 
Прoцeна извeснoсти наплатe пoтраживања врши сe пo групама дужника. Пoтраживања oд 
правних лица пo кoјима јe прoтeкаo рoк за наплату oд најмањe 60 дана врши сe исправка 
врeднoсти пoтраживања у целости. Изузeтнo, мoжe сe вршити прoцeна извeснoсти наплатe за 
oву групу дужника и пoјeдиначнo. Исправка пoтраживања нe врши сe по основу потраживања у 
оквиру ЕПС, као ни oд лица кoјима сe истoврeмeнo и дугујe. 
 
За сва пoтраживања пo кoјима јe пoкрeнут судски пoступак, врши сe исправка пoтраживања у 
целости. Дирeктан oтпис врши сe самo пo oкoнчању судскoг спoра или пo Oдлуци oргана 
управљања.  
 
Гoтoвина и eквивалeнти гoтoвинe 
 
Готовина и еквиваленти готовине обухватају готовину на рачунима код банака и у благајни. 
 
Финансијскe oбавeзe 

 
Финансијске обавезе се иницијално признају у износу примљених средстава. Накoн пoчeтнoг 
признавања, финансијскe oбавeзe сe мeрe у изнoсу пo кoмe јe oбавeза пoчeтнo призната, 
умањeна за oтплатe главницe, увeћана за износе капитализованих камата и умањeна за билo 
кoји oтпис одобрен од стране повериоца. Обавезе по основу камата на финансијске обавезе се 
евидентирају на терет финансијских расхода у периоду на који се односе и приказују у оквиру 
осталих краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења. 

 
3.10. Накнаде запoслeнима  

 
a) Пoрeзи и дoпринoси за oбeзбeђeњe сoцијалнe сигурнoсти запoслeних 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да уплаћује 
доприносе државним фондовима за социјалну заштиту. Oвe oбавeзe укључују доприносе на 
терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом 
прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из 
бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист 
одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже 
се на терет трошкова у периоду на који се односе. 
 
б) Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина и јубиларних награда 
 
Друштво, у складу са прописима који се примењују у Републици Србији, има обавезу да исплати 
запoслeнима oтпрeмнине приликoм oдласка у пeнзију у висини три просечне бруто зараде 
остварене у Републици Србији у месецу који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с 
тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од једне и по просечне зараде по 
запосленом у Друштву у месецу који претходи месецу исплате отпремнине, односно једне и по 
просечне зараде у привреди Републике Србије у месецу који претходи месецу исплате 
отпремнине, акo јe тo за запoслeнoг пoвoљнијe. 
 
Друштво је извршило актуарски обрачун садашње вредности будућих обавеза за отпремнине и 
јубиларне награде у складу са МРС 19: Накнаде запосленима, и формирало одговарајућа 
резервисања по том основу. 
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4.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Прeзeнтација финансијских извeштаја захтeва oд рукoвoдства Друштва кoришћeњe најбoљих 
мoгућих прoцeна и разумних прeтпoставки, кoјe имају eфeкта на прeзeнтоване врeднoсти 
срeдстава и oбавeза, као и oбeлoдањивањe пoтeнцијалних пoтраживања и oбавeза на дан 
састављања финансијских извeштаја, каo и прихода и расхода у тoку извeштајнoг пeриoда. Oвe 
прoцeнe и прeтпoставкe су заснoванe на инфoрмацијама распoлoживим на дан састављања 
финансијских извeштаја.  

 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 
процењивања, неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за 
материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 

 
4.1. Амортизација и амортизационе стопе 
 

Обрачун амортизације и примењене стопе амортизације су засноване на пројектованом 
економском веку трајања опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Друштво 
процењује економски век на основу тренутних предвиђања. 

 
4.2. Резервисања за судске спорове 

 
Резервисања су у значајној мери подложна проценама. Друштво процењује вероватноћу да се 
нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши процену износа који је 
потребан да се измири потенцијална обавеза. Према најбољим сазнањима, Друштво је тужено у 
неколико радно-правних спорова чију вредност није могуће проценити. Руководство Друштва 
верује у позитиван исход судских спорова које води као тужбена страна, али ипак је формирало 
резервисања у ове сврхе на дан 31. децембра 2009. године. Међутим, иако Друштво поштује 
начело опрезности приликом процене, с обзиром да постоји велика доза неизвесности, у 
одређеним случајевима стварни резултати могу одступати од ових процена. 

 
4.3. Одложена пореска средства 
 

У складу са проценама руководства, а услед неизвесности да ће будући опорезиви добици, на 
терет којих се одложена пореска средства могу искористити, бити расположиви у наредним 
обрачунским периодима, Друштво није у овим финансијским извештајима признало одложена 
пореска средства по основу улагања у основна средства по основу пренетих пореских губитака. 

 
4.4. Исправка вредности потраживања 

 
Друштво перманентно прати финансијско стање и пословање својих значајних комитената, 
односно изложеност ризику депоновања и улагања средстава. Друштво је у складу са 
рачуноводственом политиком извршило индиректан отпис потраживања старијих од 60 дана од 
дана њихове доспелости на наплату. Процене су руководства да је формирани износ исправке 
вредности потраживања реалан, те да су потраживања исказана у пословним књигама 
наплатива, односно да не постоји висок степен неизвесности њихове наплате. 

 
4.5. Фер вредност финансијских инструмената 

 
Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. Друштво примењује професионални суд приликом 
избора одговарајућих метода и претпоставки.  
 
Пoслoвна пoлитика Друштва јe да oбeлoдани инфoрмацијe o правичнoј врeднoсти активe и 
пасивe за кoју пoстoјe званичнe тржишнe инфoрмацијe и када сe правична врeднoст значајнo 
разликујe oд књигoвoдствeнe врeднoсти. У Републици Србији нe пoстoји дoвoљнo тржишнoг 
искуства, каo ни стабилнoсти и ликвиднoсти кoд купoвинe и прoдајe пoтраживања и oсталe 
финансијскe активe и пасивe, пoштo званичнe тржишнe инфoрмацијe нису у свакoм трeнутку 
распoлoживe. Стoга, правичну врeднoст нијe мoгућe пoузданo утврдити у oдсуству активнoг 
тржишта. Руководство Друштва врши прoцeну ризика и, у случајeвима када сe oцeни да врeднoст 
пo кoјoј сe имoвина вoди у пoслoвним књигама нeћe бити рeализoвана, врши исправку врeднoсти.  
 
Процене су руководства, у датим околностима, да је књиговодствена вредност финансијских 
инструмената једнака њиховој фер вредности, те да је као таква најверодостојнија и најкoриснија 
за пoтрeбe извeштавања. 
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5. КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА 
 

Друштво је извршило корекцију финансијских извештаја на дан и за годину завршену на дан  31. 
децембра 2009. године, у смислу исправки грешака ранијих година. У складу са захтевима МРС 8 
„Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке“,  ефекте корекција 
који се односе на 2009. годину, Друштво је приказало коригујући биланс успеха за наведену 
годину, а ефекте који се односе на корекцију грешака из ранијих година, коригујући позиције 
капитала и резерви. 
 
Спроведене корекције приказане су у прегледима који следе. 

 
а)  Ефекти корекција и рекласификација на позиције капитала и резерви исказане на дан 31. 

децембра 2009. године: 
 
У току године по основу ефеката грешака из ранијих година и рекласификација у складу са 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС бр. 114/06 до 119/08), а у 
складу са захтевима МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и 
грешке“, Друштво је спровело корекције почетног стања из ранијих година приказаних у табели 
која следи: 
 
   У хиљадама динара 

 
Ревалоризаци-

оне резерве 
 Акумулирани 

губитак 
 Нераспоређени 

добитак 
      
Стање 31. децембра 2009. године,  
  пре корекција 

 
310,519 

 
(13,292,953)  191,470 

       
Исправка грешака ранијих година (29,399)  (11,014)  - 
Исправка грешака текуће године -  -  7,666 
      
Кориговано стање 31. децембра 2009. 

године  
 

281,120 
 

(13,303,967) 
 

199,136 
 

 
Корекције за годину завршену на дан 31. децембра 2009. године 

Друштво је у корист резултата за годину завршену на дан 31. децембра 2009. године кориговало 
учешће у капиталу правног лица ИПОК а.д., Зрењанин у износу од 6,874 хиљаде динара, у складу 
са решењем Трговинског суда у Зрењанину од 13. јула 2009. године.  
 
Поред наведеног, Друштво је на терет резултата за годину завршену на дан 31. децембра 2009. 
године кориговало пословне приходе по основу издатих књижних одобрења ЈКП Новосадска 
топлана, Нови Сад и ЈП Градска топлана, Зрењанин у укупном износу од 15,461 хиљаду динара. 
 
Поред тога, Друштво је у корист резултата за годину завршену на дан 31. децембра 2009. године 
извршило корекције осталих пословне расходе по основу касније приспелих решења надлежних 
органа за накнаду за коришћење вода и животну средину, као и других трошкова у укупном 
износу од 16,253 хиљаде динара. 
 

 
Корекције ранијих година 

Друштво је по основу исправке грешака ранијих година, откривених приликом усклађивања 
аналитичке евиденције основних средстава, кориговало ревалоризационе резерве за износ од 
29,399 хиљада динара у корист акумулираног губитка ранијих година. 
 
Поред тога, Друштво је на терет акумулираног губитка ранијих година, извршило корекцију по 
основу књижних одобрења датих купцима за 2008. годину у износу од 7,676 хиљада динара. 
 
Поред тога, Друштво је на основу обрачуна и плаћања заосталог бенефицираног стажа извршило 
плаћање према запосленима у износу од 32,737 хиљада динара и извршило корекцију 
акумулираног губитка. 
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5. КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА (наставак) 
 

б) Ефекти корекција на билансу стања на дан 31. децембра 2009. године 
 

Кориговани биланс стања на дан 31. децембра 2009. године, након спроведених корекција 
приказаних у претходном прегледу, приказан је у наредној табели: 
 

  

Претходно 
исказано  

31. децембар 
2009.  Корекције  

Кориговано 
31. децембар 

2009. 
АКТИВА       
Стална имовина       
Нематеријална улагања 11,547  -  11,547 
Некретнине, постројења и опрема  2,188,774  4,202  2,192,976 
Учешћа у капиталу 80,414  6,874  87,288 
Дугорочни финансијски пласмани 12,172  (1)  12,171 
 2,292,907  11,075  2,303,982 
Обртна имовина       
Залихе  822,765  -  822,767 
Потраживања  2,825,417  (23,137)  2,802,280 
Потраживања за више плаћен порез на 

добит 43,355  -  43,355 
Краткорочни финансијски пласмани 35,000  -  35,000 
Готовински еквиваленти и готовина  108,719  -  108,719 
Порез на додату вредност и активна 

временска разграничења 55,031  -  55,031 
 3,890,287  (23,135)  3,867,152 
 
Укупна актива  6,183,194  (12,060)  6,171,134 
      

 
ПАСИВА       
Капитал и резерве      
Удели 17,270,872  -  17,270,872 
Остали капитал 8,526  -  8,526 
Ревалоризационе резерве 310,519  (29,399)  281,120 
Нераспоређени добитак 191,470  7,666  199,136 
Губитак (13,292,953)  (11,014)  (13,303,967) 
 4,488,434  (32,747)  4,455,687 
      
Дугорочна резервисања 209,798  -  209,798 
      
Дугорочне обавезе      
Дугорочни кредити  341,809  -  341,809 
Остале дугорочне обавезе 120,775  -  120,775 
 462,584  -  462,584 
Краткорочне обавезе       
Краткорочне финансијске обавезе 24,415  -  24,415 
Обавезе из пословања  848,779  -  848,779 
Остале краткорочне обавезе 40,104  32,737  72,841 
Обавезе по основу пореза на додату 

вредност и осталих јавних прихода и 
пасивна временска разграничења 109,080  (12,050)  97,030 

 1,022,378  20,687  1,043,065 
      
Укупна пасива  6,183,194  (12,060)  6,171,134 
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5. КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА (наставак) 

 
в) Ефекти корекција на билансу успеха за годину која се завршава на дан 31. децембра 2009. 

године: 

 

Претходно 
исказано  

1. јануар –  
31. децембар  
2009. године 

 

Корекције 

 
Кориговано    
1. јануар –  

31. децембар  
2009. године  

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ      
Приходи од продаје 3,578,860  (15,461)  3,563,399 
Остали пословни приходи 46,537  -  46,537 
 3,625,397  (15,461)  3,609,936 
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ      
Трошкови материјала (2,050,735)  -  (2,050,735) 
Трошкови зарада, накнаде зарада  
   и остали лични расходи (641,629) 

 
- 

 
(641,629) 

Трошкови амортизације и резервисања (302,718)  -  (302,718) 
Остали пословни расходи (412,270)  16,254  (396,016) 
 (3,407,352)  16,254  (3,391,098) 
      
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 218,045  793  218,838 
      
Финансијски приходи 366,870  -  366,870 
Финансијски расходи (122,513)  -  (122,513) 
Остали приходи 42,158  6,873  49,031 
Остали расходи (313,086)  -  (313,086) 
      

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 191,474  7,666  199,140 
      

Порез на добитак -  -  - 
      

НЕТО ДОБИТАК 191,474  7,666  199,140 
 
6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 

 
Приходи од продаје електричне енергије у оквиру ЕПС 3,741,116  2,488,915 
Остали приходи од продаје: 0   
 - топлотна енергија 1,307,375  1,031,887 
 - технолошка пара 1,531  36,938 
 - услуге 220  - 
 - остало 7,082  5,659 
    
 5,057,324  3,563,399 

 
7.  ТРOШКOВИ МАТEРИJАЛА 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 

 
Природни гас 3,116,908  1,447,468 
Деривати нафте 178,362  432,543 
Набављена електрична енергија у оквиру ЕПС  70,191  76,971 
Материјал за одржавање и резервни делови 46,580  49,373 
Ситан инвентар и ауто гуме 7,693  8,482 
ХТЗ опрема 4,187  873 
Канцеларијски и остали режијски материјал 3,848  3,287 
Остало 21,815  31,738 
    
 3,449,584  2,050,735 
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8. ТРOШКOВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 

 
Бруто зараде 547,037  512,060 
Доприноси на зараде на терет послодавца 104,563  99,808 
Превоз запослених 18,415  18,039 
Накнаде трећим лицима по уговорима и одлукама УО 6,856  5,499 
Путни трошкови и дневнице 2,236  2,351 
Помоћ запосленима 1,832  1,902 
Остали лични расходи 1,559  1,970 
    
 682,498  641,629 

 
 
9. ТРOШКOВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 

 
Трошкови амортизације 174,300  162,001 
Трошкови резервисања за накнаде запосленима  44,802  25,717 
Трошкови резервисања за судске спорове -  115,000 
    
 219,102  302,718 

 
 
10. OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 

 
Услуга одржавања  133,545  106,757 
Премије осигурања 133,224  135,782 
Накнаде за коришћење грађевинског земљишта 46,727  42,530 
Комуналне услуге 12,667  10,066 
ПТТ услуге 10,876  10,189 
Накнаде за коришћење вода 8,505  8,314 
Платни промет и банкарске услуге 4,778  3,266 
Стручно образовање 3,270  2,399 
Накнаде за загађење животне средине 2,866  3,321 
Порез на имовину 2,759  2,612 
Остали индиректни порези и накнаде 2,401  1,980 
Услуге студентских и омладинских организација 1,407  558 
Остале услуге у оквиру ЕПС 18  498 
Транспортне услуге 46  35 
Закупнине 9  - 
Остале услуге 62,674  53,602 
Судски трошкови 497  2,341 
Трошкови рекламе 2,200  3,611 
Репрезентација 4,794  4,780 
Остали трошкови 14,331  3,375 
    
 447,594  396,016 
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11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХOДИ  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 

 
Приходи од камата 99,710  358,365 
Позитивне курсне разлике 7,192  7,691 
Остали финансијски приходи 1  814 
    
 106,903  366,870 

  
 
12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХOДИ 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 

 
Финансијски расходи у оквиру ЕПС-а  25,970  15,624 
Расходи камата 98,238  85,035 
Негативне курсне разлике 67,850  21,014 
Остали финансијски расходи 2  840 

    
 192,060  122,513 

 
 
13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 

 
Наплаћена исправљена потраживања  8,174  21,776 
Накнадно одобрени рабати и попусти 18,586  17,148 
Усклађивање вредности учешћа у капиталу -  6,874 
Добици од продаје некретнина, постројења и опреме 1,529  1,374 
Вишкови 80  1,430 
Остали приходи 3,380  429 

    
 31,749  49,031 
 
 

14. ОСТАЛИ РАСХOДИ 
У хиљадама динара 

За годину која се завршава 
31. децембра 

 2010.  2009. 
 
Обезвређење потраживања  140,282  303,898 
Директан отпис потраживања 37  45 
Губици од расходовања опреме 3,805  884 
Мањкови 219  297 
Обезвређење залиха -  2 
Обезвређење некретнина, постројења и опреме -  4,781 
Трошкови спонзорства и донаторства 2,091  1,765 
Остали расходи 642  1,414 

    
 149,076  313,086 
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15. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

а) Компоненте пореза на добитак 
У хиљадама динара 

  2010.  2009. 
     
Текући порез – порески расход периода  -  - 
Одложени порески приходи  -  - 

  
 

- 
  

- 
 

б) Усаглашавање пореза на добитак и производа резултата пословања  
пре опорезивања и прописане пореске стопе 

У хиљадама динара 
  2010. 

 

2009. 
    
Добитак пре опорезивања  87,324 199,140 
    
Порез на добитак обрачунат по стопи од 10%  (8,732) (19,914)  
Порески ефекти расхода који се не признају у пореском  
   билансу (53,660) (14,993)  
Прененосиви порески губици  62,392 34,907 
    
  - - 

 
в) Одложена пореска средства и обавезе 
 
На дан 31. децембра 2010. године, Друштво је извршило обрачун, али није исказало одложена 
пореска средства по основу привремених разлика између пореске основице некретнина, 
постројења и опреме и њихове књиговодствене вредности у износу од 522,936 хиљада динара, 
због неизвесности њиховог искоришћења у будућим периодима. Такође, на дан 31. децембра 
2010. године Друштво није исказало одложена пореска средства по основу улагања у основна 
средства у укупном износу од 96,859 хиљада динара и по основу оствареног пореског губитка у 
износу од 27,053 хиљада динара. Напред наведени порески кредити настали су и истичу у 
следећим периодима: 
 

      У хиљадама динара 

Година  
настанка  

Година  
истека  

Порески  
кредит  

Искоришћен 
порески  

кредит  

Неискоришћен 
порески  

кредит 
         

2008.  2018.  14,433  -  14,433 
2009.  2019.  28,066  -  28,066 
2010.  2015.  81,413  -  81,413 

Укупно        
 

123,912 
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16. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 
 

 
Земљиште  

 
 

Грађевински  
 објекти  

 Постројења,  
 опрема и  

 остала 
средства  

 
 Средства  

 у припреми 
и аванси  

 

 Укупно  

 
 Нeматeри-

јална  
 улагања  

      

      
Набавна вредност            
Стање 1. јануара 2009. године 88,998  7,288,491  29,036,264  2,795  36,416,548  21,142 
Повећања током године -  -  -  210,902  210,902  5,628 
Преноси у употребу -  16,214  175,654  (191,868)  -  - 
Средства пренета од трећих лица -  37,869  -  -  37,869  - 
Расходовање и мањкови -  -  (41,063)  -  (41,063)  - 
Отуђења -  -  (20,655)  -  (20,655)  - 
Остало -  (4,781)  -  -  (4,781)  (17) 
Корекције текуће године -  -  4,201    4,201   
Стање 31. децембра 2009. године, 

кориговано 88,998  7,337,793  29,154,401  21,829  36,603,021  26,753 
            
Повећања током године -  -  -  595,729  595,729  16,996 
Преноси у употребу -  3,854  586,090  (589,944)  -  - 
Расходовање -  -  (896,241)  (21)  (896,262)  (2,465) 
Преноси трећим лицима -  (11,547)  -  -  (11,547)  - 
Остало -  -  (203)  -  (203)  - 
Стање 31. децембра 2010. године 88,998  7,330,100  28,844,047  27,593  36,290,738  41,284 
            
Исправка вредности             
Стање 1. јануара 2009. године -  6,540,290  27,881,547  -  34,421,837  10,864 
Амортизација текуће године -  16,435  14,121  -  30,556  4,356 
Расходовања и мањкови -  -  (42,348)  -  (42,348)  (14) 
Остало -  -  -    -  - 
Стање 31. децембра 2009. године -  6,556,725  27,853,320  -  34,410,045  15,206 
            
Амортизација текуће године -  17,064  151,400  -  168,464  5,836 
Расходовања и мањкови -  -  (801,451)  -  (801,451)  (2,212) 
Преноси трећим лицима -  (10,928)  -  -  (10,928)  - 
Остало -    (203)    (203)  - 
Стање 31. децембра 2010. године -  6,562,861  27,203,066  -  33,765,927  18,830 
            
Садашња вредност на дан:            
31. децембар 2010. године 88,998  767,239  1,640,981  27,593  2,524,811  22,454 
 31. децембар 2009. године 88,998  781,068  1,301,081  21,829  2,192,976  11,547 
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17. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 

 У хиљадама динара 

 
% учешћа у 

капиталу 
 31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
 
ИПОК д.о.о., Зрењанин 13.62  87,288  87,288 
БЕК Индустрија меса д.о.о., Зрењанин 1.03  6,276  6,276 
Војвођанска банка АД, Нови Сад -  10  10 
   93,574  93,574 
Минус: Исправка вредности учешћа у  
   капиталу  

   
(6,286) 

  
(6,286) 

      
   87,288  87,288 
 
Решењем Трговинског суда у Зрењанину од 28. јануара 2008. године, потраживања Друштва од 
правног лица БЕК Индустрија меса д.о.о. у стечају, Зрењанин, претходно пријављена у стечајном 
поступку код истог суда, конвертована су у капитал у редукованом износу од 6,276 хиљада 
динара. Друштво је извршило исправку вредности у целокупном износу. 
 

18. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
Пласмани запосленима:    
  - по основу продатих станова 7,802  7,616 
  - по основу стамбених кредита 4,466  4,555 
    
 12,268  12,171 
 

19. ЗАЛИХE 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
 
Материјал 684,422  663,482 
Резервни делови 149,412  149,873 
Алат и ситан инвентар 5,862  4,266 
Дати аванси 5,893  5,197 
 845,589  822,818 
    
Минус: Исправка вредности залиха (51)  (51) 
    
 845,538  822,767 

 
20. ПOТРАЖИВАЊА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар 

2009. 
Купци:    
 - у оквиру ЕПС-а  2,958,181  2,169,156 
 - у земљи 3,401,594  3,598,989 
 - у иностранству 26,253  23,862 
Потраживања од запослених 21,757  23,840 
Потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса 9,331  3,181 
Потраживања по основу осигурања штете -  2,408 
Остала потраживања 37,526  7,593 
 6,454,642  5,829,029 
Минус: Исправка вредности    
 - купци у земљи  (3,008,023)  (3,026,079) 
 - осталих потраживања (101)  (670) 
 (3,008,124)  (3,026,749) 
    
 3,446,618  2,802,280 
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20. ПOТРАЖИВАЊА (наставак) 
 
Промене на исправци вредности потраживања од купаца у току 2010. и 2009. године приказане су 
у следећој табели:  
 
 У хиљадама динара 
 За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 
 
Стање на почетку године  3,026,079  2,757,765 
Исправке у току године  140,282  303,898 
Наплаћена отписана потраживања  (8,174)  (21,776) 
Искњижавање исправљених потраживања купаца у стечају (150,164)  (13,808) 
    
Стање на крају године 3,008,023  3,026,079 

 
 
21. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
Текући рачуни:    
 - у динарима 141,518  108,672 
 - у страној валути 10  47 
    
 141,528  108,719 
 
 

22. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
    
ПДВ садржан у примљеним фактурама 10,387  20,992 
Обрачуната потраживања за више плаћен ПДВ -  2,595 
Унапред плаћени трошкови 29,278  31,444 
    
 39,665  55,031 

 
 
23. КАПИТАЛ 
 

а) Основни капитал 
 
Друштво је на дан 31. децембра 2005. године имало исказани државни капитал, који је обухватао 
почетни капитал увећан за кумулиране ревалоризационе резерве, које су настале као резултат 
примене индекса раста цена на мало до 31. децембра 2000. године и кориговане приликом прве 
примене нових рачуноводствених прописа Републике Србије на дан 1. јануара 2004. године. На 
основу Закона о енергетици и Одлуке Владе Републике Србије о оснивању јавног предузећа за 
производњу, дистрибуцију и трговину електричном енергијом, Управни одбор ЈП ЕПС, Београд, је 
23. новембра 2005. године, Одлуком о измени Одлуке о оснивању јавних предузећа за 
производњу термоелектричне енергије и топлотне енергије у комбинованим процесима у делу у 
којем је основано јавно предузеће Панонске електране, Нови Сад (Одлука Управног одбора ЈП 
ЕПС бр. 5914/6 од 23. новембра 2005. године и Решење о давању сагласности на Одлуку о 
измени Одлуке о оснивању јавних предузећа за производњу термоелектричне енергије и 
топлотне енергије у комбинованим процесима у делу у којем је основано јавно предузеће 
Панонске електране, Нови Сад, донето од стране Владе Републике Србије број под бројем 023-
7587/2005 1. новембра 2005. године), Друштво је променило правну форму и од 1. јануара 2006. 
године послује као друштво са ограниченом одговорношћу. 
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23. КАПИТАЛ 
 
а) Основни капитал (наставак) 
 
На дан 1. јануара 2006. године код Агенције за привредне регистре уписана је промена правне 
форме Друштва у друштво са ограниченом одговорношћу и промена назива Друштва у 
Привредно друштво “Панонске Термоелектране-Топлане” д.о.о., Нови Сад. Такође, регистрован 
је уписани и уплаћени новчани капитал у износу од ЕУР 500 и неновчани капитал у износу од 
EUR 120,817,686 у власништву ЈП ЕПС, Београд. 

 
Остали капитал приказан у билансу стања друштва на дан 31. децембра 2009. године односи се 
на сопствене ванпословне изворе, који су пренети приликом прве примене нових 
рачуноводствених прописа Републике Србије. 

 
Основни капитал Друштва исказан у пословним књигама у износу од 17,270,872 хиљаде динара 
није усаглашен са износом који је уписан у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне 
регистре Републике Србије (120,818,186 EUR односно 10,233,300 хиљада динара на дан 30. 
септембра 2005. године). 

 
б) Нераспоређени добитак 

 
Друштво је у току 2010 године извршило исплату дела добити ранијих година запосленима у 
износу од 23,680 хиљада динара, а по основу одлуке Управног одбора ЈП „Електропривреда 
Србије“, Београд од 14. јула 2010. године.  

 
 
24. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
Дугорочна резервисања по основу бенефиција  
   за запослене 137,114 

 
94,798 

Резервисања за судске спорове 35,000  115,000 
    
 172,114  209,798 
 
Дугорочна резервисања у износу од 137,114 хиљада динара односе се на утврђену садашњу 
вредност обавеза Друштва за отпремнине радницима за одлазак у пензију и за јубиларне 
награде, у складу са захтевима МРС 19: „Накнаде запосленима“.  
 
Претпоставке коришћене за актуарски обрачун су следеће: 
 2010.   2009. 
 
Номинална дисконтна стопа 7.18% 6.00% 
Очекивана стопа номиналног раста зарада 1.50% 1.00% 
 
Током 2010. и 2009. године, кретања на резервисањима су била следећа: 
 
 У хиљадама динара 
 2010.  2009. 
 
Стање на почетку године  209,798  88,119 
Резервисања у току године (напомена 9)  44,802  140,717 
Искоришћена резервисања (82,486)  (19,038) 
    
Стање на крају године 172,114  209,798 
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25. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
Дугорочни кредит у страној валути - Лондонски клуб 
   поверилаца 406,104  366,224 
(минус текућа доспећа) (29,007)  (24,415) 
 
 377,097  341,809 

 
Отплата рефинансираних кредита примљених из средстава Лондонског клуба поверилаца преко 
Војвођанске банке а.д., Нови Сад и припадајућих камата је била замрзнута након увођења 
санкција Уједињених нација у мају 1992. године. Преговори између Владе Републике Србије и 
Лондонског клуба поверилаца резултирали су у значајном смањењу обавеза (главница, камата и 
затезна камата обрачуната до 30. септембра 2004. године) у износу од 62% нове главнице. У 
складу са Законом о регулисању односа између СР Југославије и правних лица и банака са 
територије СР Југославије, који су првобитни дужници или гаранти према повериоцима Париског 
и Лондонског клуба (“Службени Гласник СРЈ” број 36/2002), Друштво је било дужно да кредите 
одобрене од стране Лондонског клуба кредитора, отплати домаћим банкама под условима који 
неће бити мање повољни од оних дефинисаних споразумом са страним кредиторима. Друштво је 
извршило отпис 62% нове главнице дуга према Лондонском клубу поверилаца на дан 30. 
септембра 2004. године и усагласило износ нове главнице на основу дописа и ануитетних 
планова достављених од стране Народне банке Србије. Ефекти наведеног отписа евидентирани 
су у корист биланса успеха у 2005. години у износу од 579,330 хиљада динара. Према важећим 
законским прописима банке су биле дужне да, у складу са чланом 5. Закона, потпишу нове 
уговоре са дужницима, у којима ће се специфицирати износи обавеза и услови отплате дуга.  
 
Уговор између Војвођанске банке а.д., Нови Сад и Друштва потписан је дана 22. августа 2006. 
године, којим су регулисане обавезе и отплата дуга. Према наведеном Уговору отписано је УСД 
9,614,913, чиме је основни дуг сведен на износ од УСД 5,289,204. Отплата наведеног дуга 
почиње од 30. априла 2010. године. Камата обрачуната закључно са 31. децембром 2006. године, 
приписана је главници дуга и на тај начин увећана главница представља укупан износ дуга, са 
стањем на дан 31. децембра 2006. године. Камата се обрачунава по стопи од 3.75% годишње, 
закључно са 1. новембром 2009. године, а након тога па до коначне отплате дуга камата се 
обрачунава по стопи од 6.75% годишње. Камата се обрачунава шестомесечно на остатак 
главнице, а прве обавезе по основу камата доспеле су 1. маја 2007. године. 

 
Доспеће дугорочних кредита приказано је у следећој табели: 

У хиљадама динара 
  31. дeцeмбар 

2010. 

 

31. дeцeмбар 
2009.   

    
 - до једне године  29,007 24,415 
 - од 1 до 5 године  87,023 73,245 
 - преко 5 година  261,067 268,564 
    
  377,097 366,224 
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26. OСТАЛE ДУГОРOЧНE OБАВEЗE  

 
Остале дугорочне обавезе на дан 31. децембра 2010. године у износу од 108,782 хиљаде динара 
(31. децембра 2009. године – 120,775 хиљада динара), у целости се односе на репрограмиране 
обавезе у оквиру ЕПС-а, укључујући и доспећа до једне године 
 
По основу репрограма у складу са Споразумом од 20. децембра 2005. године којим се ближе 
уређују услови, начин и рокови измиривања међусобних краткорочних и дугорочних потраживања 
и обавеза које су настале у интерним односима између ЈП ЕПС и јавних предузећа која је ЈП ЕПС 
основао, са стањем на дан 31. децембар 2004. године. У складу са напред поменутим 
споразумом, ЈП ЕПС је отписао део дугорочних обавеза Друштва, а остатак дуга се отплаћује у 
роковима и условима под којима ЈП ЕПС измирује те обавезе према кредиторима, као и по 
основу одобрених кредита из ранијих година од стране „Беобанке“ а.д. и „Југобанке“ а.д. (обе у 
стечају). На основу закљученог Уговора о регулисању дужничко-поверилачких односа између ЈП 
ЕПС, банака у стечају и Агенције за осигурање депозита од 24. марта 2008. године, усаглашена 
су стања дуга Друштва на дан 31. марта 2008. године према банкама у стечају и начини њиховог 
регулисања. 

 
 
27. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
Текућа доспећа обавеза по основу дугорочних кредита  
   (напомена 25) 29,007  24,415 

 
 

29,007  
 

24,415 
 
 
28. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
 
Примљени аванси 751  1,528 
Добављачи:    
 - у оквиру ЕПС-а  48,170  47,279 
 - у земљи 1,516,824  776,109 
 - у иностранству 120,482  23,863 
    
 1,686,227  848,779 

 
 
29. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
 

Oбавeзe за нeтo зарадe и накнадe зарада 16,266  27,182 
Oбавeзe за пoрeзe и дoпринoсe на зараде 26,963  39,492 
Oсталe oбавeзe 26,509  6,167 
    
 69,738  72,841 
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30. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
 

Обавезе за порез на додату вредност 770  321 
Разграничени порез на додату вредност 141,850  47,599 
Одложени приходи по основу примљених донација и остали 

јавни приходи 52,219  49,110 
Остале накнаде 5,575   
    
 200,414  97,030 
 
Примљена средства по основу донација могу се анализирати како следи: 

У хиљадама динара 
 2010.  2009. 

 
Стање на почетку године 49,110  12,456 
Примљена основна средства у току године 4,173  37,869 
Пренос у приходе (за износ амортизације опреме) (1,064)  (1,215) 
    
Стање на крају године 52,219  49,110 

 
31. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
 

Примљене менице 731,127  731,127 
Обавезе за издате гаранције и друге облике  
   обезбеђења обавеза ЈП ЕПС 111,417  111,417 
Процењена ратна штета у време НАТО агресије 9,120  9,120 
Неискоришћени порески кредити  123,917  42,498 
Туђи мазут на залихама 9,746  22,548 
    
 985,327  916,710 

 
32. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

 
У редовном току пословања, Друштво ступа у односе са својим повезаним лицима, које је у 
складу са МРС 24 – „Обелодањивање повезаних страна“ адекватно обелоданило. 
 
Стања потраживања и обавеза на дан 31. децембра 2010. односно 2009. године произашла из 
трансакција са повезаним правним лицима приказана су у следећој табели: 

 У хиљадама динара 

Актива 
31. децембар 

2010.  
31. децембар 

2009. 
Потраживања (напомена 20)    
  - ЈП Електропривреда Србије, Београд 2,958,181  2,169,156 
Свега актива 2,958,181  2,169,156 
    
Пасива    
Обавезе према добављачима (напомена 28)    
  - ЈП Електропривреда Србије, Београд 46,243  43,065 
  - ПД Електровојводина, Нови Сад 1,927  4,214 
 48,170  47,279 
Дугорочне обавезе (напомена 26)    
  - ЈП Електропривреда Србије, Београд 108,782  120,775 
 
Свега пасива 156,952  168,054 
    
Актива, нето 2,801,229  2,001,102 
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32. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

Приходи и расходи из трансакција са повезаним правним лицима за годину која се завршава на 
дан 31. децембра 2010. односно 2009. године приказани су у следећој табели: 

 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2010.  2009. 
Приходи    
Приходи од продаје (напомена 6)    
 - ЈП Електропривреда Србије, Београд 3,741,116  2,488,915 

    
Свега приходи 3,741,116  2,488,915 
    
Расходи    
Трошкови електричне енергије (напомена 7)    
 - ЈП Електропривреда Србије, Београд (45,670)  (49,638) 
 - ПД Електровојводина, Нови Сад (24,521)  (27,333) 
 (70,191)  (76,971) 
    
Остали пословни расходи (напомена 10)    
 - ПД Електровојводина, Нови Сад (18)  (498) 
    
Финансијски расходи (напомена 12)    
 - ЈП Електропривреда Србије, Београд (25,970)  (15,624) 
    
Свега расходи (96,179)  (93,093) 
    
Приходи, нето 3,644,937  2,395,822 

 
 
33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање капиталом 
 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем 
у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру 
капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал.  
 
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва испитују структуру капитала на годишњем 
нивоу.  
 
Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи:  
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
    
Задуженост а) 1,484,962  1,592,934 
    
Готовина и готовински еквиваленти 108,719  26,590 
    
Нето задуженост 1,376,243  1,566,344 
    
Капитал б)  4,488,434  4,296,504 
    
Рацио нето дуговања према капиталу 0.31  0.36 
 
а) Обавезе обухватају дугорочне и краткорочне обавезе, 
 
б) Капитал укључује основни и остали капитал, резерве и акумулирани резултат. 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Управљање капиталом (наставак) 
 
Приликом израчунавања нето дуговања, поштујући начело опрезности, обавезама Друштва 
сучељена су искључиво промптно ликвидна средства – готовина и готовински еквиваленти. 
Показатељ односа нето задужености према капиталу показује величину задужености у динарима 
по једном динару капитала. 
 
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 

 
Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање 
прихода и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3 
ових финансијских извештаја.  

 
Категорије финансијских инструмената  
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
Финансијска средства    
Учешћа у капиталу 87,288  87,288 
Дугорочни финансијски пласмани 12,268  12,171 
Потраживања од купаца 3,378,005  2,789,066 
Остала потраживања 59,182  36,353 
Готовина и готовински еквиваленти 141,528  108,719 
 
 3,678,271  3,033,597 
Финансијске обавезе    
Дугорочни финансијске обавезе 485,879  462,584 
Обавезе према добављачима 1,685,476  847,251 
Краткорочне финансијске обавезе 29,007  24,415 

 
 2,200,362  1,334,250 

 
 
Основни финансијски инструменти Друштва су потраживања који настају директно из пословања, 
готовина и готовински еквиваленти, те обавезе према добављачима и дугорочне и краткорочне 
финансијске обавезе. У нормалним условима пословања Друштво је изложено ниже наведеним 
ризицима. 

 
Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се 
избегавају смањењем изложености Друштва овим ризицима. Друштво не користи никакве 
финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога 
што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих 
инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Друштво је изложено тржишним ризицима од промена курсева страних валута 
и промена каматних стопа. 

 
Није било значајнијих промена у изложености Друштва тржишном ризику, нити у начину на који 
Друштво управља или мери тај ризик, осим оних истакнутих у напомени 37. 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик 
 
Друштво је изложено девизном ризику преко позиција готовине и готовинских еквивалената, 
потраживања од купаца у иностранству и обавеза према добављачима који су деноминирани у 
страној валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, с 
обзиром да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени. 
 
Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера Владе 
у привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.  
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза деномираних у страној валути и 
изражених у страној валути и у динарима на датум извештавања била је следећа:  

 
У страној валути 

Девизни подбиланс 
На дан 31. децембра Средства  Обавезе 
 2010.  2009.  2010.  2009. 
        
EUR 248,942  249,334  1,431,509  827,803 
USD -  -  6,531,675  6,914,307 
 

У хиљадама динара 
На дан 31. децембра Средства  Обавезе 
 2010.  2009.  2010.  2009. 
        
EUR валута 26,263  23,908  151,022  79,377 
USD валута -  -  517,832  461,381 
 
Друштво је осетљиво на промене девизног курса еура (EUR), а затим и долара (USD) према 
динару. У претходним табелама су наведени износи средства односно обавеза у страној валути и 
у хиљадама динара применом средњег девизног курса на дан сваког приказаног биланса стања. 

 
Следећа табела представља детаље анализе осетљивости Друштва на пораст односно пад у 
висини од 10% курса динара у односу на дату страну валуту, у смислу повећања односно 
смањења монетарних средстава и обавеза деноминираних у страној валути и исказаних у 
хиљадама динара, као последица кретања курса. 
 
Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању девизног ризика и представља 
процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима страних валута. Анализа 
осетљивости укључује само ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе исказане у страној 
валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима страних 
валута.  
 
У следећој табели приказан је нето ефекат кретања девизног курса у висини од 10%. Позитиван 
број из табеле указује да повећање резултата текућег периода у случајевима када динар јача у 
односу на валуту о којој се ради. У случају слабљења динара од 10% у односу на дату страну 
валуту, утицај на резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у претходном 
случају.  
   У хиљадама динара 
 

    
31. децембар 

2010.  
31. децембар 

2009. 
        
EUR валута     (12,476)  (5,547) 
USD валута     (51,783)  (46,138) 
        
Нето утицај на резултат текућег периода    (64,259)  (51,685) 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа  
 
Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа искључиво преко готовине и готовинских 
еквивалената депонованих на текућим рачунима код пословних банака, на која су одобрене 
варијабилне каматне стопе. С обзиром да се ради о ликвидним средствима, ризик од промене 
каматних стопа је низак. Краткорочне позајмице Друштво одобрава без камате. 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата 
је у следећем прегледу: 

 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Учешћа у капиталу 87,288  87,288 
Дугорочни финансијски пласмани 12,268  12,171 
Потраживања од купаца 3,378,005  2,789,066 
Остала потраживања 59,182  36,353 
 3,536,743  2,924,878 
Варијабилна каматна стопа    
Готовина и готовински еквиваленти 141,528  108,719 

    
 3,678,271  3,033,597 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима 1,685,476  847,251 
 1,685,476  847,251 
Варијабилна каматна стопа    
Дугорочнe финансијске обавезе 108,782  120,775 
 108,782  120,775 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни кредити 377,097  341,809 
Краткорочне финансијске обавезе 29,007  24,415 

 406,104  366,224 
  

2,200,362  1,334,250 
 

Кредитни ризик 
 
Управљање потраживањима од купаца  
 
Друштво перманентно прати финансијско стање и пословање својих значајних комитената, 
односно изложеност кредитном и ризику депоновања и улагања средстава. 
 
Кредитни ризик представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према 
Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за 
Друштво. Изложеност Друштва овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на 
дан биланса стања.  
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (наставак) 
 
На основу анализе старосне структуре потраживања и процене руководства о наплативости, 
Друштво је на терет расхода текућег периода извршило индиректан отпис оних потраживања за 
која је процењен висок степен неизвесности наплате. 
 
Најзначајнија појединачна потраживања од купаца на дан биланса стања представљена су у 
следећој табели: 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
    
ЈП Eлектропривреда Београд 2,958,181  2,169,156 
ЈКП Новосадска топлана 292,452  187,232 
ЈКП Топлификација Ср. Митровица 43,698  14,942 
ДП Грејање Зрењанин 36,281  140,672 
АИК банка АД, Ниш -  208,281 
Уралски завод Русија  -  23,862 
Остали 47,393  44,921 
    
 3,378,005  2,789,066 
 
Структура потраживања од купаца у смислу њихове доспелости на наплату на дан 31. децембра 
2010. године приказана је у табели која следи:  
 
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка 

вредности 
 Нето 

изложеност 
      
Недоспела потраживања од купаца 1,376,934  -  1,376,934 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 3,008,023  (3,008,023)  - 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 2,001,071  -  2,001,071 
 
 6,386,028  (3,008,023)  3,378,005 
 
Структура потраживања од купаца у смислу њихове доспелости на наплату на дан 31. децембра 
2009. године приказана је у табели која следи:  
 
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка 

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 565,297  -  565,297 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 3,026,079  3,026,079  - 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 2,223,769  -  2,223,769 
 
 5,815,145  3,026,079  2,789,066 
 
Недоспела потраживања од купаца 
 
Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2010. године у износу од 1,376,934 
хиљада динара доспевају на наплату у периоду од 15 - 60 дана након датума издавања фактуре, 
у зависности од уговорених рокова плаћања.  
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (наставак) 
 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца 
 
Процена је руководства Друштва да је степен неизвесности наплате доспелих потраживања 
низак, односно да су доспела потраживања у целости наплатива у кратком временском року, те 
није вршило индиректан отпис истих. 

 
Старосна структура доспелих неисправљених потраживања: 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
    
До 30 дана -  - 
Од 31 до 90 дана 234,600  221,093 
Од 91 до 180 дана 537,966  230,602 
Од 181 до 365 дана 1,228,505  1,772,074 
 
 2,001,071  2,223,769 
 
Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва које је 
успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и 
дугорочног финансирања Друштва као и управљањем ликвидношћу. Друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и 
стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и 
обавеза.  
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. 
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу 
финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да 
потраживања наплати. 
 
Доспећа финансијских средстава на дан 31. децембра 2010. и 2009. године: 
     У хиљадама динара 
       31. децембар 2010. 
 Мање  

од месец 
дана 

  
Од 1 до 3 

месеца  

Од 3 месеца 
до једне 

године  
Преко  

1 године  Укупно 
          
Некаматоносна 1,670,716  537,966  1,228,505  99,556  3,536,743 
Варијабилна каматна стопа 141,528  -  -  -  141,528 

 
 1,812,244  

 
537,966  1,228,505  99,556  3,678,271 

 
     У хиљадама динара 
       31. децембар 2009. 
 Мање  

од месец 
дана 

  
Од 1 до 3 

месеца  

Од 3 месеца 
до једне 

године  
Преко  

1 године  Укупно 
          
Некаматоносна 601,650  35,271  2,188,498  99,459  2,924,878 
Варијабилна каматна стопа 108,719  -  -  -  108,719 

 
 710,369  35,271  2,188,498  99,459  3,026,724 

 
  



ПД ПАНОНСКЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ-ТОПЛАНЕ Д.О.О., НОВИ САД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2010. године 

 35 

 
 
33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Ризик ликвидности (наставак) 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак) 

 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Друштва. Приказани 
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталих на основу финансијских 
обавеза на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
 
Доспећа финансијских обавеза на дан 31. децембра 2010. и 2009. године: 

       У хиљадама динара 
         31. децембар 2010. 
 

Мање  
од месец 

дана 

  
Од 1 до 

3 
месеца  

Од  
3 месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко 5 
година  Укупно 

            
Некаматоносна 1,093,156  552,530  39,790  -  -  1,685,476 
Фиксна каматна стопа -  -  29,007  120,985  284,563  434,555 
Варијабилна каматна стопа 108,782  -  -      108,782 

 
 

 
1,201,938 

  
552,530  

 
68,797  

 
120,985  

 
284,563  

 
2,228,813 

 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2009. 
 

Мање  
од месец 

дана 

  
Од 1 до 

3 
месеца  

Од  
3 месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносна 24,139  774,778  48,604  -  -  847,521 
Фиксна каматна стопа -  -  24,415  73,245  290,049  387,709 
Варијабилна каматна стопа 

120,775 
  

- 
 

-  -  -  
 

120,775 
 
 

 
144,914 

  
774,778  

 
73,019  

 
73,245  

 
290,049  

 
1,356,005 

 
Фер вредност финансијских инструмената 
 
Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2010. године и 31. децембра 2009. године: 
     У хиљадама динара 
 31. децембар 2010.  31. децембар 2009. 

 Књигово-
дствена 

вредност 

  
Фер  

вредност 

 Књигово-
дствена 

вредност 

  
Фер 

 вредност 
Финансијска средства        
Учешћа у капиталу 87,288  87,288  87,288  87,288 
Дугорочни фин.  пласмани 12,268  12,268  12,171  12,171 
Потраживања од купаца 3,378,005  3,378,005  2,789,066  2,789,066 
Остала потраживања 59,182  59,182  36,353  36,353 
Готовина и еквиваленти 141,528  141,528  108,719  108,719 
        
 3,678,271  3,678,271  3,033,597  3,033,597 
 
Финансијске обавезе        
Дугорочне фин. обавезе 485,879  485,879  462,584  462,584 
Обавезе према добављачима 1,685,476  1,685,476  847,251  847,251 
Краткорочне фин. обавезе 29,007  29,007  24,415  24,415 

        
 2,200,362  2,200,362  1,334,250  1,334,250 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Фер вредност финансијских инструмената (наставак) 
 
С обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у 
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза на домаћем тржишту, као и обзиром на 
чињеницу да не постоје доступне тржишне информације за тржишно вредновање и 
обелодањивање фер вредности свих финансијских средстава и обавеза, Друштво процењује да 
књиговодствена вредност, не одступа материјално значајно од фер вредности финансијских 
инструмената, и да се као таква може сматрати једнаком са њиховом фер вредношћу, те да је 
као таква најверодостојнија и најкoриснија за пoтрeбe извeштавања. 
 
 

34. ПOТEНЦИЈАЛНE OБАВEЗE 
 
На дан 31. децембра 2010. године, против Друштва се води неколико судских спорова као тужена 
страна чија је процењена вредност 95,000 хиљада динара као и неколико спорова радно-правне 
природе, чију вредност није могуће проценити.  Руководство Друштва верује у позитиван исход 
спорова. 
 
Истовремено, Друштво је тужбена страна у споровима чија је процењена вредност 1,473,811 
хиљадa динара.  
 
Судски спорови које је Друштво водило ранијих година против дужника ради наплате 
потраживања, а над којима је у међувремену отпочео поступак стечаја или ликвидације, по сили 
закона, престали су. Првобитно утужена потраживања пријављена су у стечајну односно 
ликвидациону масу дужника. 

 
 
35. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 

 
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, трансакције могу 
бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, 
казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да 
пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од 
када је обавеза настала. 
 

 
36. ДEВИЗНИ КУРСEВИ 
 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за 
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 

 
 31. децембар 

2010.  
31. децембар  

2009. 
    
EUR  105.4982  95.8888 
GBP  122.4161  107,2582 
CHF 84.4458  64.4631 
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