Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika
o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik
RS“ br. 14/2012), ___RUDO A.D._______ _ iz Beograda MB.: 07037708, PIB:100002715, šifra
delatnosti.: 3250
objavljuje sledeći:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

Period izveštavanja: 01.01.2011 do 31.12.2011. godine
POSLOVNO IME

RUDO AD BEOGRAD

MATIČNI BROJ:

07037708

POŠTANSKI BROJ I MESTO:
ULICA I BROJ:
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:
INTERNET ADRESA:
KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI PODACI:
USVOJENI (da ili ne)

11000 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7
OFFICE@RUDO.RS
WWW.RUDO.RS
POJEDINACNI
DA

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:
SEDIŠTE:
MATIČNI BROJ:
USVOJENI (da ili ne)

OSOBA ZA KONTAKT:
TELEFON:

011 2651 089

FAKS:

011 2651 531

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:
PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA
ZASTUPANJE:

MIRJANA.AGBABA@RUDO.RS
MIRJANA AGBABA

 FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE:
(u hiljadama RSD)
AKTIVA:
UKUPNA AKTIVA:
Stalna imovina
Neuplaćeni, upisani kapital
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Nekretnine postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Biološka sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni fin. plasmani
Obrtna imovina
Zalihe
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva
poslovanja koje se obustavlja
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
Odložena poreska sredstva
Poslovna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
Vanbilansna aktiva

31.12.2011.
338615
279181

31.12.2010.
345709
297545

72
278479
278479

173
296559
296559

630
41
589
57542
25700

813
813
0
47847
26900

31842
21727
840
500
8047

20947
18084
840
0
1824

728

199

1892
338615

317
345709

(u hiljadama RSD)
PASIVA:
UKUPNA PASIVA:
Kapital:
Osnovni kapital
Neuplaćeni upisani kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
Neraspoređena dobit
Gubitak
Otkupljene sopstvene akcije
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Dugoročna rezervisanja
Dugoročne obaveze
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koj se obustavlja
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraničenja
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva

31.12.2011.
338615
271879
467725

31.12.2010.
345709
288637
467725

335

286

2179

1965

194002

177409

66736
2539
15173
0
15173
49024
21419

57072
2179
28692
14000
14692
26201
0

17660
8665

15439
5176

1280

5586

BILANS USPEHA NA DAN 31.12.2011. GODINE:
(u hiljadama RSD)
Poslovni prihodi:
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Poslovni rashodi

31.12.2011.
112772
111850

31.12.2010.
121320
113612

902
2772
2792
727
5709
134051

4424
0
3284
1105
776
155272

Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi
GUBITAK
IZ
REDOVNOG
POSLOVANJA
PRE
OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE
OBUSTAVLJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashodi perioda
Odloženi poreski rashod perioda
Odloženi poreski prihod perioda
Isplaćena lična primanja poslodavcu
NETO GUBITAK:
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog
lica
ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada
2. Umanjena zarada po akciji

26157
21696
48893
19116
18189
2664
661

24587
25872
56991
19176
28646
2931
2205

18168

37207

18168

37207

1575

47

16593

37160

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE:
(u hiljadama RSD)
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Plaćanja na osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

31.12.2011.

31.12.2010.

127322
127147
100
75
127559
76926
43959
1553
0
5121

130434
130203
115
116
173768
110078
54926
1612
128
7024

237

43334

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
opreme i bioloških sredstava
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Primljene kamate i aktivnosti investiranja
Primljene dividende
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina
nematerijalnih
ulaganja,
nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
Ostali finansijski rashodi
Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odlivi gotovine iz iz aktivnosti investiranja
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
SVEGA PRILIVI GOTOVINE
SVEGA ODLIVI GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO ODLIV GOTOVINE
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike poosnovu preračunagotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

959

0

459

0

500

0

959

0

7419

44955

7419
0
0

33068
11887
16755

0

16755

7419

28200

134741
128518
6223
0

175389
190523
0
15134

1824

16652
884
578
1824

8047

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU:

Stanje na 01.01. prethodne godine
Ispravka materijalno značajnih
grešaka i promena
računovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povećanje
Ispravka materijalno značajnih
grešaka i promena
računovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
Korigovano početno stanje na dan
01.01. prethodne godine
Ukupna povećanja u prethodnoj
godini
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
Stanje na dan 31.12 prethodne
godine
Ispravka materijalno značajnih
grešaka i promena
računovodstvenih politika u
tekućoj godini - povećanje
Ispravka materijalno značajnih
grešaka i promena
računovodstvenih politika u
tekućoj godini - smanjenje
Korigovano početno stanje na dan
01.01. tekuće godine
Ukupna povećanja u tekućoj godini
Ukupna smanjenja u tekućoj godini

466236

1489

255

466236

1489

255

Stanje na dan 31.12 tekuće godine

466236

31

466236

1489

286

466236

1489

286
49

1489

335

Nerealizovani
dobici po
osnovu HoV

Revalorizacion
e rezerve

Rezerve

Emisiona
premija

Neuplaćeni
upisani kapital

Ostali kapital

POZICIJA

Osnovni
kapital

(u hiljadama RSD)

Stanje na 01.01. prethodne godine
Ispravka materijalno značajnih grešaka
i promena računovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povećanje
Ispravka materijalno značajnih grešaka
i promena računovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
Korigovano početno stanje na dan
01.01. prethodne godine
Ukupna povećanja u prethodnoj
godini
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
Stanje na dan 31.12 prethodne
godine
Ispravka materijalno značajnih grešaka
i promena računovodstvenih politika u
tekućoj godini - povećanje
Ispravka materijalno značajnih grešaka
i promena računovodstvenih politika u
tekućoj godini - smanjenje
Korigovano početno stanje na
dan01.01. tekuće godine
Ukupna povećanja u tekućoj godini
Ukupna smanjenja u tekućoj godini

1542

Stanje na dan 31.12 tekuće godine

140518

325920

269

269

1542

140249

326189

423

37160

37552

1965

177409

288637

1965

177409

288637

214

16593

16856

2179

194002

271879

Gubitak iznad
visine
kapitala

Ukupno

Otkupljene
sopsvene
akcije

Gubitak do
visine
kapitala

Neraspoređe
ni dobitak

Nerealizovani
gubici po
osnovu HoV

POZICIJA

EKI REVIZIJA,
KRALJA MILANA 16, BEOGRAD

AKЦИОНАРСКО ДРУШТВО
за израду ортопедских помагала
„РУДО” БEOГРАД
Финансијски извeштаји
за годину која се завршава
31. децембра 2011. гoдине и
Извeштај нeзависнoг рeвизoра

„РУДО” А.Д., БЕОГРАД

САДРЖАЈ
Страна
Извeштај нeзависнoг рeвизoра

1- 2

Финансијски извештаји:
Биланс успеха

3

Биланс стања

4

Извeштај o прoмeнама на капиталу

5

Извештај о токовима готовине

6

Напoмeнe уз финансијскe извeштајe

7 – 29

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Акционарима и директору Акционарског друштва за израду ортопедских помагала
„Рудо” Београд
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Акционарског друштва за израду
ортопедских помагала „Рудо” Београд (у даљем тексту „Привредно друштво”), који обухватају
биланс стања на дан 31. децембра 2011. 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 напоменe уз финансијске извештаје.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство Привредног друштва је одговорно за састављање и истинито и објективно приказивање
ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за
оне интерне контроле за које руководство одреди да су неопходне за сврхе састављања
финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, услед криминалне
радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу
извршене ревизије. Ревизију смо извршили 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 извршимо на начин којим се омогућава да се, у
разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и
обелодањивањима података датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани
на просуђивању ревизора, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних
погрешних исказа у финансијским извештајима, услед криминалне радње или грешке. Приликом
процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле релевантне за састављање и истинито и
објективно приказивање финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака
примерених у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних
контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и
вредновање значајних рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену
опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују
основу за изражавање нашег ревизорског мишљења са резервом.
(наставља се)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

Акционарима и директору Акционарског друштва за израду ортопедских помагала
„Рудо” Београд (наставак)
Основa за мишљење са резервом
Некретнине, постројења и опрема исказани су у билансу стања на дан 31. децембра 2011. године у
износу од 278,479 хиљада динара. Као што је обелодањено у напоменама 3.3. и 3.4. уз финансијске
извештаје, нeкрeтнинe, постројења и oпрeма су на дан 1. јануара 2004. године приликом прве
примене МСФИ признати у износима базираним на ранијим рачуноводственим прописима
Републике Србије који су прописивали ревалоризацију њихове набавне вредности и исправке
применом општег индекса раста цена на мало и примену прописаних стопа амортизације. Те
вредности су преузете као почетно стање и у наредним годинама умањиване су за текућу
амортизацију. Нисмо се могли уверити да вредности по којој су исказане некретнине, постројења и
опрема, набављене до 1. јануара 2004. године, представљају вредности које би се добиле да је
Привредно друштво у потпуности примењивало Међународни рачуноводствени стандард МРС 16
„Некретнине, постројења и опрема” и Међународни стандард финансијског извештавања МСФИ 1
„Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања“ као ни да утврдимо ефекте
које на финансијске извештаје може имати наведено одступање.
Мишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаног у пасусу – Основа за мишљење са резервом,
финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним
аспектима, финансијски положај Привредног друштва на дан 31. децембра 2011. године, резултате
његовог пословања, и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са
рачуноводственим прописима Републике Србије.
Скретање пажње
Скрећемо пажњу на напомену 23. уз финансијске извештаје, у којој је обелодањено да основни
капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2011. године износи 466,236 хиљада динара, док
акцијски капитал који је регистрован Решењима Агенције за привредне регистре број БД 587812007 од 18. јула 2007. године и БД 19877-2008 од 25. марта 2008. године износи ЕУР 3,409,883.04
(291,545 хиљада динара по курсу на дан 31. децембра 2005. године) и ЕУР 196,539.74 (16,332
хиљаде динара по курсу на дан 27. фебруара 2008. године), што је укупно 307,877 хиљада динара.
Према изводу Централног регистра основни капитал Привредног друштва се састоји од 666.051
обичних акција, номиналне вредности од 700 динара по акцији. Наше мишљење не садржи резерву
по овом питању.

Београд, 6. април 2012. године
Joван Папић s.r.
Овлашћени ревизор
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„РУДО” А.Д., БEOГРАД
БИЛАНС УСПEХА
У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2011. гoдинe
(У хиљадама динара)
Напомене
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје
5
Повећање вредности залиха учинака
Смањење вредности залиха учинака
Остали пословни приходи
6
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Трошкови материјала
Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи
Трошкови амортизације и резервисања
Остали пословни расходи

7
8
9
10

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Остали приходи
Остали расходи

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Одложени порески приходи периода

2010.

111,850
902
(2,772)
2,792
112,772

113,612
4,424
3,284
121,320

(26,157)
(21,696)

(24,587)
(25,872)

(48,893)
(19,116)
(18,189)
(134,051)

(56,991)
(19,176)
(28,646)
(155,272)

(21,279)

(33,952)

727
(2,664)
5,709
(661)
3,111

1,105
(2,931)
776
(2,205)
(3,255)

(18,168)

(37,207)

11
12
13
14

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

НЕТО ГУБИТАК

20101

15
1,575
(16,593)

47
(37,160)

Напoмeнe на нарeдним странама
чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја
Oви финансијски извeштаји су oдoбрeни oд странe руководства Акционарског друштва за израду
ортопедских помагала „Рудо“ Београд и предати Агенцији за привредне регистре 28. фебруара 2012.
године.
Извршни дирeктoр
Јован Трифуновић s.r.

Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја
Бранкица Пећанац s.r.

„РУДО” А.Д., БEOГРАД
БИЛАНС СТАЊА
На дан 31. децембра 2011. године
(У хиљадама динара)
Напомена
АКТИВА
Стална имовина
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења и опрема
Дугорочни финансијски пласмани
Обртна имовина
Залихе
Потраживања
Потраживања за више плаћен порез на добитак
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
Порез на додату вредност и
активна временска разграничења

Одложена пореска средства

2010.

16
16
17

72
278,479
630
279,181

173
296,559
813
297,545

18
19

25,700
21,727
840
500
8,047

26,900
18,084
840
1,824

22

728
57,542

199
47,847

15в

1,892

317

338,615

345,709

467,725
335

467,725
286

(2,179)
(194,002)
271,879

(1,965)
(177,409)
288,637

20
21

Укупна актива
ПАСИВА
Капитал
Основни капитал
Ревалоризационе резерве
Нереализовани губици по основу
хартија од вредности
Губитак

2011.

23

Дугорочна резервисања

24

2,539

2,179

Дугорочне обавезе
Дугорочни кредити
Остале дугорочне обавезе

25

15,173
15,173

14,000
14,692
28,692

26
27
28

21,419
17,660
8,665

15,439
5,176

29

1,280
49,024

5,586
26,201

338,615

345,709

Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додату вредност и
осталих јавних прихода

Укупна пасива
Напoмeнe на нарeдним странама
чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја

„РУДО” А.Д., БEOГРАД
ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2011. гoдинe
(У хиљадама динара)

Основни капитал

Нереализовани
губици по
основу
хартија од
вредности

Акцијски
капитал

Остали
капитал

Ревалоризационе
резерве

466,236

1,489

255

(1,542) (140,518)

325,920

466,236

1,489

255

269
(1,542) (140,249)

269
326,189

-

-

31

-

-

-

Стање 31. децембра 2010. године

466,236

1,489

286

(1,965) (177,409)

288,637

Стање 1. јануара 2011. године
Ревалоризација стана по основу
Уговора о откупу стана у
друштвеној својини
Ефекти свођења хартија од
вредности на тржишну вредност
(напомена 17.)

466,236

1,489

286

(1,965) (177,409)

288,637

-

-

49

-

-

-

466,236

1,489

335

Стање 1. јануара 2010. године
Корекција почетног стања по
основу одложених пореских
средстава
Кориговано почетно стање
Ревалоризација стана по основу
Уговора о откупу стана у
друштвеној својини
Ефекти свођења хартија од
вредности на тржишну вредност
Губитак текуће године

Губитак текуће године
Корекција због заокружења
Стање 31. децембра 2011. године

(423)
-

(213)
(1)

Губитак

(37,160)

(16,593)
-

(2,179) (194,002)

Напoмeнe на нарeдним странама
чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја

Укупно

31
(423)
(37,160)

49
(213)
(16,593)
(1)
271,879

„РУДО” А.Д., БEOГРАД
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2011. гoдинe
(У хиљадама динара)
2011.
Токови готовине из пословних активности
Продаја и примљени аванси
Примљене камате из пословних активности
Остали приливи из редовног пословања
Исплате добављачима и дати аванси
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
Плаћене камате
Порез на добитак
Плаћања по основу осталих јавних прихода

2010.

127,147
100
75
(76,926)
(43,959)
(1,553)
(5,121)

130,203
115
116
(110,078)
(54,926)
(1,612)
(128)
(7,024)

Нето одлив готовине из пословних активности

(237)

(43,334)

Токови готовине из активности инвестирања
Kуповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и
опреме
Остали финансијски пласмани (нето одливи)

(459)
(500)

-

Нето одлив готовине из активности инвестирања

(959)

-

Токови готовине из активности финансирања
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)
Oстале дугорочне и краткорочне обавезе
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)

7,419
-

33,068
11,887
(16,755)

Нето прилив готовине из активности финансирања

7,419

28,200

Нето прилив/(одлив) готовине
Готовина на почетку обрачунског периода
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине

6,223
1,824
-

(15,134)
16,652
884
(578)

Готовина на крају обрачунског периода

8,047

1,824

Напoмeнe на нарeдним странама чинe
саставни дeo oвих финансијских извeштаj

1.

OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ
Ортопедско предузеће „Рудо“ је основано 1919. године као ортопедски завод за производњу
ортопедских помагала. Завод је у послератном периоду био државно предузеће, а 1949. године мења
назив у ортопедски завод „Рудо“. У периоду од 1950. године до 1991. године Завод послује као
друштвено предузеће. У складу са тада важећим Законом о предузећима 1991. године, постаје
деоничко друштво и у том облику послује све до 2002. године када се организује као акционарско
друштво у друштвеној својини.
Уговором о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције, број ОВ II/1-263/07, који је
закључен 21. фебруара 2007. године између Агенције за приватизацију и Николе Ђивановића,
извршена је продаја 68.30% друштвеног капитала Привредног друштва. Преостали износ
друштвеног капитала се преноси на запослене и Акцијски фонд. Решењем Агенције за привредне
регистре број БД 58781/2007 од 18. јула 2007. године извршена је промена назива Ортопедског
предузећа Рудо акционарско друштво за израду ортопедских помагала у Акционарско друштво за
израду ортопедских помагала „Рудо“ Београд (у даљем тексту „Привредно друштво“). Истим
решењем уписана је вредност основног капитала у износу од ЕУР 3,409,883.04 (према стању на дан
31. децембра 2005. године).
Управни одбор Привредног друштва је 17. јула 2008. године донео Одлуку о брисању огранка
Акционарског друштва за израду ортопедских помагала Рудо, Београд – Радна јединица Подгорица.
Ова одлука је уписана у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике
Србије под бројем БД 121124/2008 од 22. јула 2008. године.
Основна делатност Привредног друштва је производња ортопедских апарата и друге опреме. Највећи
део асортимана производа и робе из предмета свог пословања Привредно друштво пласира купцима
које чине Заводи за здравствено осигурање и Војне поште на територији Републике Србије. Мањи
део намењен је тржишту Републике Црне Горе и Републике Босне и Херцеговине.
Порески идентификациони број Привредног друштва је 100002715. Матични број Привредног
друштва је 07037708.
На дан 31. дeцeмбра 2011. гoдинe Привредно друштво је ималo 64 запoслeна радника (31. децембра
2010. године – 69 запослених радника).

2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА,
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД И УПОРЕДНИ ПОДАЦИ

2.1.

Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и
рачуноводствени метод
На основу Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46 од 2. јуна 2006.
године и број 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 наведених 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 тумачења међународног финансијског
извештавања („Комитет”), у периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године,
званично су усвојени Решењем Министра финансија Републике Србије и објављени у „Службеном
гласнику РС”, број 77 на дан 25. октобра 2010. године.

2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА,
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД И УПОРЕДНИ ПОДАЦИ (наставак)

2.1.

Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и
рачуноводствени метод (наставак)

Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја нису биле преведене све
измене МРС/МСФИ и тумачења Комитета 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
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, број 114 од 22.
децембра 2006. године, број 119 од 26. децембра 2008. године, број 9 од 6. фебруара 2009. године и
број 4 од 29. јануара 2010. године), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских
извештаја који одступа од оног дефинисног у МРС 1 „Приказивање финансијских извештаја”, а уз то
у појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција предвиђених
наведеним стандардом.
На дан објављивања ових финансијски извештаја, следеће измене и допуне стандарда (МРС и
МСФИ) биле су издате од стране Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде и обавезне су
за примену у текућем периоду, које још увек нису званично преведене и усвојене у Републици
Србији. Наведене измене и допуне се односе на следеће стандарде:
•
•
•
•
•
•
•

МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);
МСФИ 7 „Финансијски инструменти: oбелодањивања” (на снази за годишње
периоде
који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године);
МРС 38 „Нематеријална имовина” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јула 2009. године);
МСФИ 2 „Плаћања акцијама” (прве измене, на снази за годишње периоде који почињу на
дан 1. јула 2009. године и друга измена, на снази за годишње периоде који почињу на дан
или након 1. јануара 2010. године);
МРС 24 „Обелодањивање повезаних страна” (на снази за годишње периоде који почињу на
дан или након 1. јула 2010. године);
МРС 32 „Финансијски инструменти; презентација” (на снази за годишње
периоде на
дан или након 1. фебруара 2010. године) и
Измене различитих МСФИ и МРС (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36 и
МРС 39) које су резултат Пројекта квалитативног побољшавања МСФИ и ступају на снагу
за годиишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године.

Сходно наведеном, имајући у виду потенцијално материјално значајне ефекте које одступања
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и
објективност финансијских извештаја Привредног друштва, приложени финансијски извештаји не
могу се сматрати као финансијски извештаји састављени у складу са МСФИ и МРС.
Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако
је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.
Привредно друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивао рачуноводствене
политике образложене у напомени 3. уз финансијске извештаје.
Финансијски извештаји Привредног друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља
званичну извештајну валуту у Републици Србији.
2.2.

Упоредни подаци
У циљу усаглашавања са прeзeнтацијoм пoдатака за тeкући пeриoд извршeнe су oдрeђeнe
рeкласификацијe пoдатака прeзeнтoваних у финансијским извeштајима за 2010. гoдину.

3.

ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА

3.1.

Прихoди и расходи
Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Привредног друштва, односно приходе од
продаје и добитке.
Приходи од продаје признају се када се ризик и корист повезана са правом власништва пренесу на
купца, што подразумева датум испоруке, производа, робе или извршене услуге купцу.

Добици представљају повећање економске користи и могу, али не морају да проистекну из
уобичајених активности Привредног друштва.
Приходи се исказују по правичној (фер) вредности која је примљена или ће бити примљена, у нето
износу након умањења за дате попусте и порез на додату вредност.
Расходи обухватају трошкове из уобичајених активности Привредног друштва и губитке.
Приходи и расходи који се односе на исту трансакцију или други догађај, применом принцпа
узрочности, признају се истовремено.
Губици представљају смањење економске користи и могу, али не морају да прoистекну из
уобичајених активности Привредног друштва.
Приходи и расходи по основу камата се књиже у корист или на терет обрачунског периода на који се
односе.
3.2.

Прерачунавање износа исказаних у страној валути и износа са уговореном
валутном клаузулом
Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном клаузулом
су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је
важио на дан пословне промене.
Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном клаузулом на
дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском
тржишту девиза који је важио на тај дан.
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној валути и
прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан биланса стања,
књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних разлика.
Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном монетарних
средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, књиже се у корист или
на терет биланса успеха, као приходи или расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика.

3.3.

Некретнине, постројења и опрема
Под некретнинама, постројењима и опремом сматрају се она основна средства чији је очекивани
корисни век употребе дужи од једне године а појединачна набавна вредност или цена коштања изнад
просечне бруто зараде у Републици Србији, у моменту њихове набавке, односно израде.
Некретнине, постројења и опрема су на дан 31. децембра 2010. године исказани по набавној
вредности, која је ревалоризована у складу са рачуноводственим прописима и стандардима који су
примењивани до 31. децембра 2003. године. Тако утврђена вредност је на дан
1. јануара 2004.
године преузета као вероватна нова набавна вредност, умањена за исправку вредности по основу
амортизације.
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3.3.

Некретнине, постројења и опрема (наставак)
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме који испуњавају услове за признавање као стално
средство, врши се по набавној вредности или по цени коштања. У набавну вредност, односно цену
коштања некретнине, постројења или опреме укључују се набавна цена и зависни трошкови набавке
тих средстава.
Опрема која је набављена после 1. јануара 2004. године је исказана по набавној вредности, умањеној
за исправку вредности. Набавну врeднoст чини врeднoст пo фактури дoбављача која је увећана за све
трошкове настале до стављања средства у употребу.
Улагања кoја пoвeћавају кoрисни вeк трајања oснoвних срeдстава исказују сe каo део тe имoвинe,
дoк улагања у oдржавањe и oправкe кoја нe прoдужавају кoрисни вeк трајања, тeрeтe трoшкoвe
тeкућeг пeриoда.
Добитак или губитак настао приликом расходовања основних средстава евидентира се у корист или
на терет осталих прихода, односно расхода као капитални добитак или губитак.

3.4.

Амoртизација
Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом, током
процењеног корисног века употребе. Примењене стопе амортизације за главне категорије основних
средстава, које се заснивају на процењеном корисном веку употребе, су следеће:
Стопе
амортизације у %
Грађевински објекти
2.5
Транспортна средства
15
Производна опрема
10
Опрема за електричну енергију и грејање
10
Канцеларијски намештај
10
Рачунари
20
За потребе састављања пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се разврставају по
амортизационим групама и амортизују се по стопама у складу са пореским прописима.

3.5.

Нeматeријална улагања
Почетно мерење нематеријалних улагања врши се по набавној вредности или цени коштања.
Накнадно мерење након почетног признавања врши се по трошковном моделу дефинисаном у МРС
38 „Нематеријална улагања”, односно по набавној вредности или цени коштања, умањеној за
исправке вредности по основу кумулиране амортизације и укупне губитке због обезвређења.
Амортизација нематеријалних улагања обрачунава се пропорционалном методом током процењеног,
или уговором утврђеног корисног века употребе.
За потребе састављања пореског биланса нематеријална улагања се амортизују по стопама које су у
складу са пореским прописима.

3.6.

Залихе
Залихе се исказују по набавној вредности, односно цени коштања или по нето остваривој продајној
вредности ако је нето остварива продајна вредност нижа. Нето остварива продајна вредност је
процењена цена по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања по одбитку
трошкова продаје и, где је то потрено, по одбитку трошкова довођења залиха у стање њихове
готовости и локацију.
Набавна вредност залиха материјала, алата, инвентара и робе садржи вредност по фактури
добављача, трошкове транспорта и друге зависне трошкове набавке који се могу директно
приписати стицању залиха, умањену за трговачке попусте. Набавна вредност се утврђује применом
методе пондерисане просечне цене.
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3.6.

Залихе (наставак)
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане цене.
Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после сваког новог улаза материјала. Ситан
инвентар евидентира се у оквиру залиха материјала и отписује се 100% преко исправке вредности,
на терет трошкова материјала.
Залихе недовршене производње и готових производа мере се по цени коштања или по нето
остваривој продајној вредности, уколико је она нижа. Цена коштања, односно трошкови производње
залиха обухватају трошкове који су директно повезани са јединицама производа. Они, такође,
обухватају систематско додељивање фиксних и промењивих режијских трошкова који настају
приликом утрошка материјала за производњу готових производа.
Излаз залиха недовршене производње и готових производа утрђује се по методи пондерисане
просечне цене. Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после сваког новог улаза залиха
недовршене производње, односног готових производа. Отписивање залиха недовршене производње,
односно готових производа врши се за сваки производ посебно.
Залихе робе у магацину евидентирају се у току године по малопродајној вредности. На крају
обрачунског периода, односно године, врши се свођење вредности залиха робе у магацину на
њихову набавну вредност путем распореда разлике у цени на просечној основи на вредност залиха
робе на крају обрачунског периода, односно године и набавну вредност продате робе.
Залихе робе у малопродаји евидентирају се у току године по малопродајној вредности. На крају
обрачунског периода, односно године, врши се свођење вредности залиха на њихову набавну
вредност путем распореда разлике у цени и пореза на додату вредност, обрачунатих на просечној
основи, на вредност залиха робе на крају обрачунског периода, односно године и набавну вредност
продате робе.

3.7.

Финансијски инструменти
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од момента када је
Привредно друштво уговорним одредбама везано за финансијски инструмент.
Финансијска средства престају да се признају када Привредно друштво изгуби контролу над
уговорним правима на финансијском инструменту, што се дешава када су права коришћења
финансијског инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске обавезе престају да се
признају када Привредно друштво испуни обавезу и када је уговором предвиђена обавеза плаћања
укинута или истекла.

Учешће у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу банака и повезаних правних лица.
Учешћа у капиталу повезаних правних лица Привредно друштво исказује по набавној вредности.
Учешћа у капиталу банака исказују се по тржишној (фер) вредности. Разлике које се јаве услед
промене фер вредности хартија од вредности исказују се директно у оквиру капитала као
нереализовани добици или нереализовани губици по основу хартија од вредности. У складу са МРС
39 „Финансијски инструменти: признавање и одмеравање“ када је исказан пад фер вредности у
оквиру капитала на терет рачуна нереализовних губитака по основу хартија од вредности а постоји
објективан доказ да је одређено учешће у капиталу обезвређено, кумулативни губитак који је био
исказан у оквиру капитала за то учешће, преноси се на расходе у билансу успеха текућег
обрачунског периода, без обзира што овакво учешће у капиталу није отуђено.
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3.7.

Финансијски инструменти (наставак)

Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој номиналној
вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу процене руководства
Привредног друштва о њиховој вероватној наплативости.
Готовински еквиваленти и готовина
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни и стања на
текућим рачунима и депозитима по виђењу код банака и других финансијских институција, као и
остала новчана средства.
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе се првобитно исказују у износима примљених
средстава, односно по номиналној вредности а након тога, исказују се по амортизованој вредности
уз примену уговорених каматних стопа.
Обавезе из пословања
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања исказују се по њиховој
номиналној вредности.
3.8.

Порези и доприноси
(а) Текући порез на добитак
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава у складу са Законом о порезу на
добит правних лица и пратећим пореским прописима Републике Србије.
Порез на добитак у висини од 10% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским билансом.
Пореска основица у пореском билансу укључује добитак исказан у билансу успеха и корекције
дефинисане пореским прописима Републике Србије.
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег
периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у претходним
периодима. Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун пореских добитака из
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1. јануара 2010. године. До
закључно са 31. децембром 2009. године порески губици текућег периода могу се пренети на рачун
пореских добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.
(б) Одложени порез
Одложени порез се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, за
привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и обавеза у билансу
стања 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 средства се признају за све
одбитне привремене разлике, пореске губитке и пореске кредите, који се могу преносити на наредне
обрачунске периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се
одложена пореска средства могу искористити.
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески расход
периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на позиције које се књиже
директно у корист или на терет капитала, и у том случају одложени порез такође се распоређује у
оквиру капитала.
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3.8.

Порези и доприноси (наставак)
(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата

Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене порезе на
имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са републичким и
општинским прописима.
3.9.

Бeнeфицијe за запoслeнe
a) Пoрeзи и дoпринoси за oбeзбeђeњe сoцијалнe сигурнoсти запoслeних
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Привредно друштво је обавезно
да уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Oвe oбавeзe
укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају
применом посебних, законом прописаних стопа. Привредно 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
Према акту Привредног друштва предвиђена је исплата отпремнине за одлазак у пензију у
висини три просечне зараде исплаћене по запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, односно три
просечне зараде запосленог или просечне зараде исплаћене код послодавца, ако је то по
запосленог повољније.

4.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА
Прeзeнтација финансијских извeштаја захтeва oд рукoвoдства Привредног друштва кoришћeњe
најбoљих мoгућих прoцeна и разумних прeтпoставки, кoјe имају eфeкта на прeзeнтиранe 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.

4.1.

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

4.2.

Амортизација и стопа амортизације
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку
трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње руководство
процењује економски век на основу тренутних предвиђања.

4.3.

Исправка вредности потраживања
На основу процене руководства Привредно друштво врши појединачну исправку вредности
доспелих потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву вредност.

4.4.

Фер вредност
Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена применом
одговарајућих метода процене. Руководство Привредног друштва примењује професионални суд
приликом избора одговарајућих метода и претпоставки.

4.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак)

4.4.

Фер вредност (наставак)
Пoслoвна пoлитика Привредног 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 Привредног 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. Пo мишљeњу руководства Привредног друштва, изнoси у oвим финансијским
извeштајима oдражавају врeднoст кoја јe, у датим oкoлнoстима, најверодостојнија и најкoриснија за
пoтрeбe извeштавања.
5.

ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE
У хиљадама динара
2011.
2010.
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
Приходи од продаје производа и услуга:
- на домаћем тржишту
- на иностраном тржишту

6.

47,905

39,135

63,809
136

74,439
38

111,850

113,612

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Остали пословни приходи у 2011. години износе 2,792 хиљаде динара (2010. године – 3,284 хиљадe
динара) и у целости се односе на приходе од закупа.

7.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара
2011.
2010.
Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и енергије

8.

14,654
991
6,051

18,948
1,742
5,182

21,696

25,872

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2011.
2010.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
Трошкови отпремнина запосленима којима је
престао радни однос
Накнаде трошкова превоза
Остали лични расходи и накнаде

9.

33,257

36,745

5,958
7,418

6,529
7,305

2,094
166

3,482
2,336
594

48,893

56,991

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара
2011.
2010.
Трошкови амортизације (напомена 16.)
Трошкови резервисања за накнаде отпремнина

18,640
476

18,764
412

19,116
10.

19,176

OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ
У хиљадама динара
2011.
2010.
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови истраживања
Трошкови осталих производних услуга
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови индиректних пореза и доприноса
Остали нематеријални трошкови

11.

2,051
2,249
916
3,339
80
170
1,939
4,143
204
396
675
79
1,596
352

1,485
3,438
1,340
8,213
80
1,638
146
1,838
6,286
493
532
545
84
1,892
636

18,189

28,646

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2011.
2010.
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Остали финансијски приходи

12.

100
260
367

115
864
20
106

727

1,105

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2011.
2010.
Финансијски расходи од матичног привредног друштва
(напомена 30.)
Расходи камата:
- расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима
- затезне камате у земљи
- камате за неблаговремено плаћене јавне приход
- остали расходи камата
Негативне курсне разлике
Остали финансијски расходи

13.

182

-

1,211
8
152
978
133

1,672
407
197
45
577
33

2,664

2,931

ОСТАЛИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2011.
2010.
Вишкови
Наплаћена отписана потраживања (напомена 19.)
Приходи од смањења обавеза (напомена 29.)
Приходи од укидања дугорочних резервисања

97
75
4,315
116

173

Приходи од усклађивања вредности залиха
Остали непоменути приходи

770
336

603

5,709

776

Приходи од смањења обавеза у 2011. години у износу од 4,315 хиљада динара (противвредност ЕУР
45,000 по средњем курсу НБС на дан 31. децембра 2009. године) се односе на смањење обавезе за
порез на пренос апсолутних права, по основу Уговора о продаји Радне јединице Подгорица
привредном друштву Фабег а.д., Београд. Привредно друштво је на основу Уверења Пореске управе
Црне Горе, подручна јединица Подгорица, број 03/11-5-756/1 од 9. фебруара 2012. године, у којем се
наводи да Привредно друштво нема неизмирених обавеза по основу пореза на промет
непокретности, искњижило наведену обавезу.
14.

ОСТАЛИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2011.
2010.
Мањкови
Обезвређење потраживања (напомена 19.)
Остали непоменути расходи

15.

100
515
46

197
2,008

661

2,205

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
а) Компоненте пореза на добитак
У хиљадама динара
2011.
2010.
Одложени порески приходи периода

15.

1,575

47

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак)
б) Усаглашавање износа пореза на добит из биланса успеха и производа резултата пословања
пре опорезивања и прописане пореске стопе
У хиљадама динара
2011.
2010.
Губитак пословне године
Усклађивање расхода:
- порески ефекти расхода који се не признају у
пореском билансу
- отпремнине и новчане накнаде по основу престанка
радног односа, обрачунате а неисплаћене у пореском
периоду
- отпремнине и новчане накнаде по основу престанка
радног односа које су обрачунате у претходном а
исплаћене у пореском периоду за који се подноси
порески биланс
- износ амортизације обрачунате у финансијским
извештајима
- износ амортизације обрачунате за пореске сврхе

(18,168)

18,640
(18,817)

18,764
(19,575)

Порески губитак

(17,717)

(37,705)

в) Кретање на одложеним пореским средствима

(37,207)

152

29

476

885

-

(601)

Промене на одложеним пореским средствима су следеће:
У хиљадама динара
2011.
2010.

16.

17.

Стање на почетку године
Корекција почетног стања преко нераспоређеног добитка
Одложени порески приходи периода
Корекција због заокружења

317
1,575
-

269
47
1

Стање на крају године

1,892

317

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
Грађевински
објекти

Постројења
и опрема

Укупно

Нематеријална
улагања

Набавна вредност
Стање 1. јануара 2011. године
Набавке у току године

589,366
372

122,467
87

711,833
459

810
-

Стање 31. децембра 2011. године

589,738

122,554

712,292

810

Исправка вредности
Стање 1. јануара 2011. године
Амортизација за текућу годину

306,923
14,740

108,351
3,799

415,274
18,539

637
101

Стање 31. децембра 2011. године

321,663

112,150

433,813

738

Садашња вредност на дан:
- 31. децембра 2011. године
- 1. јануара 2011. године

268,075
282,443

10,404
14,116

278,479
296,559

72
173

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2011.
2010.
Учешће у капиталу повезаних правних лица
- Ретентиве д.о.о., Београд (100% учешће)
Учећше у капиталу АД Нови Првоборац, Херцег Нови
Исправка вредности учешћа у капиталу АД Нови
Првоборац, Херцег Нови

Стамбени кредити дати запосленима

18.

41

41

2,178

2,178

(2,178)
-

(1,965)
213

589

559

630

813

ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
Материјал
Алат и инвентар
Недовршена производња
Готови производи
Роба у промету на велико

10,134
630
3,322
3,224
2,297

9,915
542
2,420
5,996
3,395

Роба у промету на мало
Дати аванси:
- за набавку ортопедских помагала
- остали

Исправка вредности материјала
- материјала
- алата и инвентара

19.

4,068
23,675

5,025
27,293

2,467
1,043
3,510

638
1,136
1,774

(855)
(630)
(1,485)

(1,625)
(542)
(2,167)

25,700

26,900

ПОТРАЖИВАЊА
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
Потраживања од купаца у земљи
Друга потраживања

Исправка вредности потраживања од купаца

21,915
449
22,364

17,942
339
18,281

(637)
21,727

19.

(197)
18,084

ПОТРАЖИВАЊА (наставак)
Промене на исправци вредности потраживања од купаца током 2011. године су приказане у наредној
табели:
У хиљадама динара
2011.
2010.

20.

Стање на почетку године
Oтпис претходно исправљених потраживања
Наплаћена претходно исправљена потраживања
(напомена 13.)
Исправка у току године (напомена 14.)

197
(75)
515

197

Стање на крају године

637

197

7,865
(7,865)

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Краткорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2011. године износе 500 хиљада динара у
целости се односе на Уговор о ороченом динарском депозиту закљученом са Societe Generale Srbija
а.д., Београд, дана 21. децембра 2011. године. Уговором је дефинисано орочење средстава у износу
од 500 хиљада динара на период до 20. јануара 2012. године, са каматном стопом од 9.50% на
годишњем нивоу.

21.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
Хартије од вредности (готовински еквиваленти)

-

21

Текући рачуни
Благајна
Девизни рачун
Гарантни депозит

22.

6,664
45
1,338

450
94
5
1,254

8,047

1,824

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
Унапред плаћени трошкови
Разграничени трошкови по основу обавеза
Разграничени ПДВ
Остала активна временска разграничења

23.

555
156
17
-

12
34
153

728

199

КАПИТАЛ
Основни капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2011. и 2010. године износи 467,725
хиљада динара и састоји се од акцијског капитала у износу од 466,236 хиљада динара и осталог
капитала у износу од 1,489 хиљада динара. Акцијски капитал састоји се од 666.051 комада акција
номиналне вредности од 700 динара по акцији.
Структура акцијског капитала на дан 31. децембра 2011. и 2010. године приказана је у следећој
табели:
Акционар
Link Care д.о.о., Београд
Рудо (акције стечене на основу члана
41 Закона о приватизацији)
Акционарски фонд а.д., Београд
Запослени и остали акционари

Број акција

У хиљадама
динара

%

438.985

307,290

65.91

23.331
1.285
202.450

16,332
900
141,714

3.50
0.19
30.40

666.051

466,236

100.00

Акцијски капитал који је регистрован Решењем Агенције за привредне регистре број БД 58781/2007
од 18. јула 2007. године износи ЕУР 3,409,883.04 (291,545 хиљада динара по средњем курсу Народне
Банке Србије на дан 31. децембра 2005. године). Решењем Агенције за привредне регистре број БД
19877-2008 од 25. марта 2008. године регистрована је докапитализација у виду инвестиционог
улагања у износу од ЕУР 196,539.74 (16,332 хиљаде динара по средњем курсу Народне Банке Србије
на дан 27. фебруара 2008. године).
На основу Уговора о уступању Уговора о продаји друштвеног капитала који је закључен 28. јула
2008. године, између Николе Ђивановића, као већинског власника и привредног друштва Link Care
д.о.о., Београд, привредно друштво Link Care д.о.о., Београд постаје нови већински власник капитала
Привредног друштва.
Промене на капиталу детаљније су приказане у Извештају о променама на капиталу који је саставни
део ових финансијских извештаја.
24.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања на дан 31. децембра 2011. године износе 2,539 хиљада динара (31. децембра
2010. године - 2,179 хиљада динара) и у целости се односе на резервисање и укалкулисавање обавеза
по основу права запослених на отпремнине.
25.

ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Остале дугорочне обавезе на дан 31. децембра 2011. године износе 15,173 хиљаде динара (31.
децембра 2010. године - 14,692 хиљаде динара) и у целости се односе на обавезе према матичном
привредном друштву (напомена 30.).
Преглед према матичном привредном друштву на дан 31. децембра 2011. године је дат у следећој
табели:
У хиљадама
динара

Давалац кредита

Link Care д.о.о.,
Београд
Link Care д.о.о.,
Београд

Датум
Уговора

Каматна
стопа

8.04.2010. 10% п.a.
28.04.201
0.
10% п.a.

Износ у
ЕУР

Рок
доспећа

8.04.2013.
28.04.201
3.

31.
дeцeмбар
2011.

20,000

2,093

125,000

13,080
15,173

26.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
Краткорочни кредити од матичног привредног друштва
(напомена 30.)
Део дугорочних кредита који доспева до једне године

7,419
14,000

-

21,419

-

Краткорочни кредити од матичног привредног друштва који на дан 31. децембра 2011. године
износе 7,419 хиљада динара у целости се односе на Уговор о позајмици закључен са Link Care д.о.о.,
Београд, дана 8. јула 2011. године. Привредном друштву је одобрен краткорочни кредит у износу од
ЕУР 75,000, на период до 8. децембра 2011. године и каматном стопом од 5% на годишњем нивоу.
Део дугорочних кредита који доспева до једне године на дан 31. децембра 2011. године износи
14,000 хиљада динара и у целости се односи на обавезу по основу Уговора о дугорочном кредиту
закљученим са Пољопривредном банком Агробанка а.д., Београд, дана 26. маја 2010. године.
Уговором о кредиту је одобрен износ од 14,000 хиљада динара. Кредит је одобрен са роком враћања
од две године, најкасније до 15. јуна 2012. године. Каматна стопа је променљива и у моменту
закључења Уговора је износила 9% на годишњем нивоу.
27.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе према добављачима:
- матичном привредном друштву (напомена 30.)
- у земљи

6,377

2,073

402
10,881

709
12,657

17,660
28.

15,439

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2011.
2010.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада,
осим накнада зарада које се рефундирају
Обавезе за порезе на зареде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на
терет запосленог које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на
терет послодавца које се рефундирају
Обавезе према запосленима
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
Остале обавезе

29.

3,760

2,028

798

291

1,427

512

1,427
182

512
135

57

49

39
421
554

31
814
765
39

8,665

5,176

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2011.
2010.
Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике
обрачунатог пореза на додату вредност и претходног
пореза
1,018
449
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или
на терет трошкова:
- обавезе за порез на пренос апсолутних права по основу
Уговора о продаји Радне јединице Подгорица
привредном друштву Фабег а.д., Београд
(напомена 13.)
4,315
- остале обавезе
59
359
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
203
334
Унапред обрачунати трошкови
129
1,280

30.

5,586

ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
Пoтраживања и oбавeзe и приходи и расходи настали су из трансакција са матичним привредним
друштвом Link Care д.о.о., Београд:
Биланс стања
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2011.
2010.
Обавезе
Остале дугорочне обавезе (напомена 25.)
Краткорочне финансијске обавезе (напомена 26.)
Обавезе према добављачима (напомена 27.)

15,173
7,419
402
22,994

14,692
709
15,401

Укупно обавезе

22,994

15,401

Обавезе, нето

22,994

15,401

Биланс успеха
У хиљадама динара
2011.
2010.

31.

Расходи
Финансијски расходи (напомена 12.)

182

-

Укупно расходи

182

-

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
Управљање ризиком капитала
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Привредног друштва. Руководство
Привредног друштва разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверења да ће Привредно
друштво бити у могућности да одржи принцип сталности пословања, уз истовремено повећање
добити власника, путем оптимизације дуга, односно обавеза и капитала.
Лица која контролишу финансије на нивоу Привредног друштва врше преглед структуре капитала
на годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководство Привредног друштва разматра цену
капитала и ризике повезане са врстом капитала.
Показатељи задужености Привредног друштва са стањем на крају године су следећи:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
Задуженост*
Готовински еквиваленти и готовина

36,592
8,047

28,692
1,824

Нето задуженост

28,545

26,868

271,879

288,637

0.1346
0.1050

0.0994
0.0931

Капитал **
Рацио (однос) задужености према капиталу
Рацио (однос) нето задужености према капиталу

*Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијске обавезе
** Капитал обухвата износ укупног капитала

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима

Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода за
све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у напоменама 3.1 уз
финансијске извештаје.

1. Категорије финансијских инструмената
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
2.
Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Остала потраживања
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина

3.
Финансијске обавезе
Дугорочни кредити
Остале дугорочне обавезе
Краткорочне финансисјке обавезе
Обавезе према добављачима
Остале краткорочне обавезе

630
21,278
449
500
8,047
30,904

813
17,745
339
1,824
20,721

15,173
21,419
11,283
8,665
56,540

14,000
14,692
13,366
5,176
47,234

31.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)
4. Финансијски ризици
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
умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не користи
посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога
што такви финансијски инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште
тих инструмената у Републици Србији.
5. Тржишни ризик
У свом пословању Привредно друштво је изложено финансијским ризицима и у том склопу
изложено је тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа.

Девизни ризик
Привредно друштво је изложено девизном ризику преко готовинских еквивалената и готовине,
потраживања од купаца, дугорочних кредита и обавеза према добављачима, деноминованих у
страној валути. Привредно друштво не користи посебне финансијске инструменте за заштиту од
девизног ризика, односно ризика промене курсева страних валута обзиром да ти инструменти нису у
широј употреби у Републици Србији.
Књиговодствена вредност монетарних средстава и монетарних обавеза исказаних у страној валути
на датум биланса стања је следећа:
Монетарна средства
31. децембар
31. децембар
2010.
2011.
ЕУР

У хиљадама динара
Монетарне обавезе
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.

-

5

22,592

15,173

-

5

22,592

15,173

Привредно друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР) и америчког долара (УСД).
При интерном приказивању девизног ризика користи се стопа осетљивости од 10% слабљења или
јачања курса динара у односу на наведене стране валуте. Уз претпоставку да се исказана монетарна
средства и монетарне обавезе у страним валутама (која су прерачунате у динаре на крају текуће и
претходне године) основа за квантификацију ефеката, односно утицаја осетљивости промене курса
динара у односу на ЕУР и УСД, на следећој табели приказан је утицај промене курсева страних
валута за 10% на добитак.

31.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)
На дан 31. децембра 2011.
Утицај на добитак +/(-)
По основу прерачуна:
Обавеза
Нето
Средстава

У хиљадама динара
На дан 31. децембра 2010.
Утицај на добитак +/(-)
По основу прерачуна:
Средстава
Обавеза
Нето

Ако курс динара
ослаби за 10%
у односу на:
ЕУР

-

(2,259)

(2,259)

1

(1,517)

Ако курс динара
ојача за 10% у
односу на:
ЕУР

-

2,259

2,259

(1)

1,517

(1,516)

1,516

Ризик од промене каматних стопа
Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих
је варијабилна каматна стопа. Овај ризик зависи од финансијског тржишта а Привредно друштво
нема на располагању инструменте са којима би ублажило утицај ризика од промене каматних стопа.

31.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Ризик од промене каматних стопа (наставак)
Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и
претходне године дата је на следећем прегледу:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
6.
Финансисијска средства
Некаматоносна
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Остала потраживања
Готовина и готовински еквиваленти
Фиксна каматна стопа
Краткорочни финансијски пласмани
7.
8.
Финансијске обавезе
Некаматоносне
Обавезе према добављачима
Остале краткорочне обавезе
Фиксна каматна стопа
Дугорочни кредити
Остале дугорочне обавезе
Краткорочне финансисјке обавезе

630
21,278
449
8,047
30,404
500

813
17,745
339
1,824
20,721
-

30,904

20,721

11,283
8,665
19,948

13,366
5,176
18,542

15,173
21,419
36,592

14,000
14,692
28,692

56,540

47,234

Привредно друштво нема средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, тако да није
изложено ризику од промене каматних стопа.

31.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)
9. Кредитни ризик

Управљање потраживањима од купаца
Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да своја дуговања према Привредном друштву измире у целости и на време, што би по
овом основу настао губитак за Привредно друштво. Изложеност Привредног друштва кредитном
ризику ограничена је на потраживања од купаца на дан биланса стања. Потраживања од купаца
састоје се од великог броја потраживања, од којих се материјално значајан дeo односи на следеће
купце:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
10.
Назив и седиште купца
РФЗО, Београд
ФСОВО, Београд
РФЗО Колубарски округ, Ваљево
РФЗО Јабланички округ, Лесковац
РФЗО Сремски округ, Сремска Митровица
РФЗО Нишавски округ, Ниш
РФЗО Мачвански округ, Шабац
РФЗО Подунавски округ, Смедерево
Медиа Макс д.о.о., Београд
РФЗО Златиборски округ, Ужице

10047
1835
1530
802
741
588
540
492
481
467

7508
1749
1513
8
481
211
994
1279
301
246

Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан 31.
децембра текуће и претходне године приказана је на следећој табели.
Бруто изложеност
31. децембар
2011.
2010.
Недоспела потраживања
од купаца
Доспела исправљена
потраживања
Доспела неисправљена
потраживања
Укупно

Исправка вредности
31. децембар
2011.
2010.

У хиљадама динара
Нето изложеност
31. децембар
2011.
2010.

5,850

6,673

-

-

5,850

6,673

637

197

637

197

-

-

15,428

11,072

-

-

15,428

11,072

21,915

17,942

637

197

21,278

17,745

Недоспела потраживања од купаца
Недоспела потраживања од купаца на дан 31. децембра 2011. године у износу 5,850 хиљаа динара
(31. децембра 2010. године – 6,673 хиљада динара) односе се на потраживања од купаца по основу
продаје.

31.

11.

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)
12. Кредитни ризик (наставак)
Доспела, исправљена потраживања од купаца
Доспела исправљена потраживања од купаца на дан 31. децембра 2011. године износе 637 хиљада
динара ( на дан 31. децембра 2010. године - 197 хиљада динара), која су исправљена у складу са
предвиђеним Законским роком кашњења у наплати преко 60 дана. За остала доспела потраживања
за које је кашњење у наплати краће од 60 дана, руководство Привредног друштва сматра да није
утврђена промена у кредитној способности купаца и да ће садашња вредност ових потраживања
бити наплаћена.
Доспела, неисправљена потраживања од купаца
Привредно друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела
потраживања од купаца исказана на дан 31. децембра 2011. године у износу од 15,428 хиљада
динара (31. децембра 2010. године – 11,072 хиљада динара) с обзиром да руководство Привредног
друштва сматра да није утврђена промена у кредитној способности купаца, као и да се део ових
потраживања односи на потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим инструментима
обезбеђења плаћања. Сходно томе, руководство Привредног друштва сматра да ће садашња
вредност ових потраживања бити наплаћена.
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања од купаца приказана је на следећој
табели:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
Доспелост:
До 60дана
Преко 60 дана

5,850
15,428

6,673
11,072

Укупно

21,278

17,745

Управљање обавезама према добављачима
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2011. године износе 11,283 хиљаде динара (31.
децембра 2010. године – 13,366 хиљада динара). Сагласно политици управљања финансијским
ризицима, Привредно друштво измирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним
роковима и сходно томе, добављачи не зарачунавају камату.
13. Ризик ликвидности
Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног друштва. За ову
сврху руководство Привредног друштва је успоставило одговарајући систем управљања за
краткорочно, средњерочно и дугорочно финансирање пословања Привредног друштва. Привредно
друштво управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве,
континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем одржавања
адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

32.

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 Привредног
друштва могу се разликовати од тумачења руководства Привредног друштва. Као резултат изнетог,
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Привредном 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.

33.

СУДСКИ СПОРОВИ
На дан 31. децембра 2010. године против Привредног друштва се воде три радна спора. Вредност
ових судских спорова на дан 31. децембра 2011. године процењених од стране правне службе
Привредног друштва износи 2,400 хиљада динара. Привредно друштво није извршило резервисања
за евентуалне обавезе по наведеним споровима, због тога што по процени руководства и правне
службе Привредног друштва, иако није са сигурношћу могуће предвидети коначан исход спорова,
Привредно друштво неће бити изложено материјално значајним потенцијалним губицима по овом
основу.
На дан 31. децембра 2011. године Привредно друштво води два судска спора у којима се јавља као
тужилац. Вредност ових судских спорова на дан 31. децембра 2011. године процењених од стране
правне службе Привредног друштва износи 440 хиљада динара. Привредно друштво је у целости
извршило исправку вредности евидентираних утужених потраживања.

34.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Средњи курсеви девиза, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:
31. децембар
31. децембар
2011.
2010.
УСД
ЕУР

80.8662
104.6409

79.2802
105.4982

 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono
nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva:
1.1. Prikaz razvoja poslovanja društva:
Društvo planira razvoj maloprodajne mreže , kako u Beogradu tako i u unutrašnjosti ( Čačak ) i
povećanje sopstvene proizvodnje.
1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva:
Očekuje se poboljšanje rezultata poslovanja s obzirom da planiramo povećanje proizvodnje
1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:
Društvo je likvidno i solventno.
1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva:
Relevantni podaci za procenu stanja imovine Društva je starosna struktura nepokretne imovine.

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i
glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:
2.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu:
Društvo radi na razvoju novih sopstvenih proizvoda ( pojasevi za uznemirene pacijente ) i proširenju
maloprodajne mreže.
2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva:
Nema promena.
2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:
Najveći rizik u poslovanju je neredovna naplata potraživanja od RFZO-a.

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema:
Svi RFZO-i su izmirili svoje obaveze koje su imali prema nama zaključno sa 31.12.2011. godine .
Izvršen je uvoz iz Kine u vrednosti od 12 miliona dinara za poznatog kupca.

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima:
Nema značajnih poslova sa povezanim licima.

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja:
Nema aktivnosti Društva.

 SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA
U smislu Zakona o privrednim društvima nije bilo sticanja sopstvenih akcija.

 IZJAVA
Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu
odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o
imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i
promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane
izveštaje.

Mađid Pajić, generalni direktor s.r.
Rudo ad Beograd

Beograd, 30.04.2012.god.

NAPOMENA:
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011.god., Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za
2011.god., Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja, usvojene su dana 27.04.2011. od strane Skupštine
Društva.
Nadležni organi Rudo ad Beograd nisu donosili Odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitaka.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO
BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7
27.04.2012. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i Osnivačkom aktu
Društva, skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj 27.04.2012. god, u prostorijama
Društva, usvojila :

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2011. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 27.04.2012. god.

Predsednik Skupštine

Dragan Pinjuh

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO
BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7
27.04.2012. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i Osnivačkom aktu
Društva, skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj 27.04.2012. god, u prostorijama
Društva, usvojila :

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 27.04.2012. god.

Predsednik Skupštine

Dragan Pinjuh

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA RUDO
BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7
27.04.2012. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i Osnivačkom aktu
Društva, skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj 27.04.2012. god, u prostorijama
Društva, usvojila :

ODLUKU

Usvaja se revizorski izveštaj povodom finansijskog izveštaja društva za poslovnu 2011. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 27.04.2012. god.

Predsednik Skupštine

Dragan Pinjuh

