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I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Друштво „Рудо“ а.д. Београд, Булевар Војводе Путника 7, основано је 1919. године. 

 

Историјат 

 

Непосредно по завршетку I светског рата, Српско лекарско друштво формира радну групу са задатком 

да припреми Нацрт предлога о старању о инвалидима. Ортопедски завод – садашње "РУДО" је на 

предлог лекарског друштва основано у марту 1919. године. Ортопедски Завод је основан као војно 

предузеће и на челу се налазио официр-војни лекар, а први радници су били  ратници из I светског 

рата који су изучавали ортопедску технику у Француској. Уз помоћ Француске војне мисије основан је 

Фонд који је помагао развој ове нове делатности стварањем услова за почетак рада код нас кроз 

набавку опреме и материјала. 

У исто време почела је изградња наменских објеката који су требали да побољшају услове рада у 

односу на до тада постојеће привремене објекте. Све до II светског рата Завод се развијао 

оспособљавајући се за производњу разних врста помагала (разне врсте протеза, које су биле у основи 

од дрвета, са елементима од метала и коже, дрвених и металних штака, ортопедске обуће и других 

врста помагала). 

По завршетку II светског рата активније се приступило организацији производње ортопедских 

помагала. Одмах након рата Ортопедски Завод постаје државно предузеће и долази до промене 

назива у Ортопедски завод "РУДО", по месту у којем је формирана I пролетерска бригада. Повезан том 

симболиком, 22.12. се слави као дан фирме. 

"РУДО" је током свог постојања развило специфичну несеријску производњу прилагођену сваком 

кориснику што представља разлику у односу на друге произвођаче. Коришћењем ортопедских 

помагала компаније "РУДО", особе са инвалидитетом се враћају обављању радних и других животних 

функција. 

Касније је Друштво проширило производњу и на робу широке потрошње намењену очувању и 

заштити здравља. 

Ортопедско предузеће "РУДО" а.д., Београд успешно послује готово читав један век, и представља 

најстарију и највећу компанију из области ортопедије на подручју југоисточне Европе. Приватизовано 

је аукцијском приватизацијом фебруара 2007. 

"РУДО" је дефинитивно највећи и најпознатији бренд који Србија има у области ортопедије и то се 

огледа кроз традицију бављења ортопедијом која успешно траје више од 90 година. 

Регистровано је за производњу и продају ортопедских помагала, шифра делатности 3250. 
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Последње промене у Регистру АПР 14.09.2016. године по Решењу БД 72541/2016 тичу се промене 

законског заступника, уписује се Мирјана Агбаба као законски заступник привредног субјекта Рудо а.д.  

МБ 07037708, ПИБ 100002715. 

Највећи део асортимана производа и робе из делокруга пословања пласира се купцима, од којих су 

највећи Заводи за здравствено осигурање и Војне поште на територији Републике Србије. 

На дан 31.12.2017. године Друштво у  РАДном односу има  56 радника. 

У скла.д.у са чланом 7 Закона о Рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС ) друштво је 

разврстано на основу података из Финансијских извештаја за 2017. годину у мало правно лице. 

Друштво је обавезно да изврши ревизију финансисјких извештаја за 2017.годину. 

 

II  ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Финансијски извештај за 2017. годину састављен је у складу са одредбама Правилника о садржини и 

форми финансијских извештаја за привредна друштва, за.д.руге и предузетнике (Службени гласник РС 

95/2014) и уз пуно уважавање Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС 46/06 и 

111/09), Закона о рачуноводству ( Службени гласник бр.62/2013) и свих материјално значајних питања 

утврђених стандардима финансијског и рачуноводственог извештавања (МРС и МСФИ), као и другим 

рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији. 

На основу Закона о рачуноводству, 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. 

Презентација финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о са.д.ржини и форми 

образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 

(Службени гласник РС, бр. 95/2014, 144/2014).  

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. 

Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
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Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра претходне 

године. 

 

III  Правила процењивања – основне претпоставке 

 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и 

начелу сталности. 

Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају у 

моменту настанка (а не ка.д.а се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски 

извештаји састављени су на начелу настанка пословног догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) 

пружају информације, не само о пословним променама из претходног периода, које укључују исплату 

и пријем готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима, 

који представљају готовину, која ће бити примљена у будућем периоду. 

Финансијски извештаји састављени су под претпоставком да ће Друштво да послује на неограничени 

временски период и да ће наставити са пословањем и у догледној будућности. 

 

1) Признавање елемената финансијских извештаја 

 

Материјална средства се признају у билансу стања, када је вероватно да ће будуће економске користи 

притицати  у Друштво  и када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност, која се 

може поуздано измерити. 

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске 

користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе, која ће се подмирити 

може поуздано да измери. 

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи повезано с 

повећањем средстава или смањењем обавеза, које могу поуздано да се измере, односно да 

признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањењем 

обавеза. 

Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи, које је повезано са 

смањењем средстава или повећањем обавеза, које могу поуздано да се измере, односно да 

признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза или смањењем средстава. 

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала, као уложени новац или уложена 

куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта капитала проистиче 

концепт очувања финансијског капитала. Очување финансијског капитала мери се у номиналним  
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монетарним јединицама (РСД). По овом концепту, добитак је зарађен само ако финансијски износ 

нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку 

периода, након укључивања било каквих расподела власницима. 

 

2) Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних  разлика 

 

Извршен је прерачун новчаних средстава, потраживања и обавеза у страним средствима плаћања у 

њихову динарску противвредност по курсу важећем на дан  билансирања. Нето позитивне и негативне 

курсне разлике настале по том основу исказане су као приход или расход периода тј. у корист или на 

терет биланса успеха Друштва. 

Прерачун је, такође извршен и за све обавезе и потраживања на домаћем тржишту, уколико је 

уговорена валутна клаузула. 

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: 

 

 

 

31.12.2017. 31.12.2016. 

1 ЕУР 118,4727 123,4723 

1 УСД  99,1155  117,1353 

1 ЦХФ 101,2847 114,8473 

 

 

 

3) Неуплаћени уписани капитал 

 

Процењује се у висини уговореног ненаплаћеног износа. Ако је уписани капитал у страној валути на 

дан биланса вреднује се по средњем курсу. Друштво нема неуплаћеног уписаног капитала. 

 

4) Нематеријална улагања, некретнине, опрема 

 

Ставке некретнина, постројења и опреме, које испуњавају услове да буду признате као средство, 

одмеравају се приликом почетног признавања по својој набавној вредности односно, цени коштања.  

Набавну вредност чини вредност по фактури добављача укључујући царине, порезе који се не могу 

рефундирати и све друге трошкове довођења средства у стање функционалне приправности. Набавна 

вредност умањена је за све примљене попусте и/или рабате (поклоне). Набавна вредност изграђених 

основних средстава је њихова набавна вредност на датум када су изградња или развој завршени.  
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Под некретнином или опремом сматрају се она средства чији је очекивани корисни век употребе дужи 

од једне године. Накнадни издаци у некретнине, постројења и опрему се капитализују само када је 

вероватно да ће будуће економске користи повезане са тим издацима припасти Друштву и да издаци 

могу поуздано да се измере. Сви остали трошкови текућег одржавања терете трошкове периода у 

коме настану.  

Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и опреме, признају 

се, у оквиру осталих пословних прихода или осталих пословних расхода, у билансу успеха.  

Корисни век употребе средства се преиспитује најмање на крају сваке пословне године, и ако постоје 

промене у очекиваној динамици трошења будућих економских користи које су садржане у средству, 

стопа амортизације се мења како би се одразила промењена динамика.  

Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по набавној вредности 

умањеној за кумулирану исправку вредности и евентуалне кумулиране губитке за умањење 

вредности. 

Нематеријална улагања, некретнине, опрема су материјална средства, које Друштво држи у 

производњи или за испоруку робе или за пружање услига, за изнајмљивање другим лицима или у 

административне сврхе, и за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода тј. 

пословне године. 

Накнадни издатак за некретнине, постројења и опрему, након његове набавке, увећава вредност ових 

средстава само ка.д.а се тим издатком побољшава стање средстава изна.д. његовог процењеног 

учинка, и у случају да је вредност накнадног издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом у 

Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа, надлежног за послове 

статистике. 

Издатак за поправку и одржавање некретнина, постројења и опреме који настаје ради обнављања или 

одржавања будућих економских користи се обично признаје као расход периода у коме настане. 

Некретнине, постројења и опрема материјална престају да се исказују у билансу након отуђивања или 

када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекује никаква будућа 

економска корист. 

5) Амортизација 

 

Основица за обрачун амортизације је набавна  вредност средстава. Метод обрачуна је 

пропорционалан  (параграф 62 МРС - Некретнине, постројења и опрема). 

Отписивање се врши по стопама које су засноване на преосталом корисном веку употребе средстава, 

процењеном од стране руководства Друштва. 
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Обрачун амортизације некретнина, опреме и нематеријалних улагања почиње када се ова средства 

ставе у употребу. 

Некретнине   2.5 %  

Опрема и машине   

12,5-

16,5 

%  

Рачунарска опрема    20 %  

Транспортна средства    25 %  

Примењене стопе за амортизацију нематеријалних улагања су следеће: 

Лиценце за софтвере    50 %  

Софтвери   20 %  

 

 

6) Дугорочни финансијки пласмани 

 

Дугорочни кредити и остали дугорочни пласмани вреднују се овако: 

- ако су дати у динарима вреднују се по књиговодственој вредности, 

- ако су дати у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне 

разлике евидентирају се у корист финансијских прихода, а негативне на терет финансијских 

расхода. Уколико су дати кредити са валутном клаузулом вреднују се по курсу на дан биланса 

валуте утврђене валутном клаузулом. Позитивни ефекти евидентирају се у корист финансијских 

прихода, а негативни на терет финансијских расхода. 

 

7) Залихе 

 

Залихе обухватају: 

  - основни и помоћни материјал, који је намењен процесу производње; 

 - робу, која је набављена ради даље продаје кроз велепродају или продају на мало тј. Преко 

малопродајних објеката којима Друштво располаже; 

 - полупроизводе које је Друштво произвело 

 - готове производе које је Друштво произвело; 

 - недовршену производњу, чија је производња у току. 

Залихе материјала мере се по набавној вредности, увећаној за зависне трошкове набавке или по нето 

продајној цени, ако је она нижа од набавне вредности. 
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Набавну вредност чине сви трошкови набавке и други трошкови неопходни за довођење залиха на 

њихово садашње место и стање. 

Обрачун утрошка залиха материјала врши се по методи просечне пондерисане цене. 

Залихе робе мере се по велепродајној цени тј. вредности, коју чини набавна вредност (фактурна 

вредност добављача, увозне дажбине и други неповратни порези, трошкови превоза, манипулативни 

трошкови и други трошкови, који се директно могу приписати стицању залиха робе) увећана за 

планирани износ разлике у цени. 

Велепродајне цене робе или производа који се продају преко малопродајних објеката, увећавају се за 

порез на додату вредност. 

Залихе недовршене производње и готових производа настају као резултат производног процеса и 

мере се по цени коштања или по нето продајној цени, ако је нижа, исто као и залихе полупроизвода. 

8 ) Потраживања 

 

Обухватају потраживања од продаје (купци - матична и зависна правна лица, купци - остала повезана 

правна лица, купци у земљи и купци у иностранству), потраживања из специфичних послова и друга 

потраживања (потраживања за камату и дивиденду, потраживања од запослених, потраживања од 

државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса 

изузимајући порез на добитак). 

Потраживања у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне 

разлике евидентирају се у корист финансијских прихода, а негативне на терет финансијских расхода. 

Дефинитивно ненаплатива потраживања директно се отписују на терет осталих расхода. Потраживања 

од дужника у стечају и потраживања која нису наплаћена за 60 дана од дана доспећа, индиректно се 

отписују на терет осталих расхода. 

9)  Потраживања за више плаћен  порез на дoбитак  

 

Обухватају  претплаћени порез на добитак. 

 

10) Краткорочни финансијски пласмани 

 

Обухватају краткорочне кредите (краткорочни кредити матичним и повезаним правним лицима, 

краткорочне кредите осталим повезаним правним лицима, краткорочне кредите у земљи, 

краткорочне кредите у иностранству и део дугорочних кредита који доспева за наплату наредне 

године). Краткорочни кредити  у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. 

Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода, а негативне на терет 

финансијских расхода.  
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Краткорочни финансијски пласмани од дужника у стечају као и пласмани који нису наплаћени за 60 

дана од дана доспећа индиректно се отписују на терет осталих расхода. 

11)  Готовински еквиваленти и готовина 

 

Обухвата непосредно уновчиве хартије од вредности (ове хартије од вредности замењују готовину у 

платном промету, чекови, на пример), готовину на пословном рачуну у домаћој валути, готовину на 

пословном рачуну у страној валути, издвојене депозите у домаћој или страној валути и готовину у 

благајни у домаћој или страној валути.  

Еквиваленти и готовина у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне 

курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода, а негативне на терет финансијских 

расхода. 

12) Порез на додату вредност и активна временска разграничења 

 

Обухвата плаћени порез на додату вредност који није компензиран са наплаћеним порезом на додату 

вредност, потраживања за више плаћени порез на додату вредност, унапред обрачунате трошкове 

(трошкови који се односе на будући обрачунски период), потраживања за нефактурисани приход, 

разграничене трошкове по основу обавеза (унапред обрачунате камате, на пример) и остала активна 

временска разграничења. 

13) Губитак изнад висине капитала  

 

Губитак изнад висине капитала је разлика између укупног губитка и капитала. 

 

14) Капитал 

 

Капитал обухвата: основни капитал, остали основни капитал, емисиону премију, резервни капитал 

(законске и статутарне резерве), ревалоризационе резерве, нереализоване добитке по основу хартија 

од вредности, нераспоређени нето добитак ранијих или текуће године и уписани неуплаћени капитал. 

Нереализовани губици по основу хартија од вредности и губитак из ранијих година и текуће године до 

висине капитала су исправка вредности капитала. 

Откупљене сопствене акције су такође исправка вредности капитала. 

Капитал и губитак уносе се у биланс у висини номиналне књиговодствене вредности, а откупљене 

сопствене акције по откупљеној цени. 

Уписани неуплаћени капитал у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. 
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15)  Дугорочна резервисања 

 

Представљају обавезе за покриће трошкова и ризика проистеклих из претходног пословања који ће се 

појавити у наредним годинама, а односе се на: 

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, и 

- остала резервисања за вероватне трошкове. 

Ова резервисања Друштво процењује на бази стварно очекиваних трошкова, а смањују се у моменту 

настанка трошкова за које је извршено резервисање. Неискоришћена дугорочна резервисања укидају 

се у корист осталих прихода. 

 

16)  Дугорочне обавезе 

 

Обухватају обавезе по дугорочним кредитима. Динарске дугорочне обавезе исказују се у номиналној 

неисплаћеној вредности, а у страној валути исказују се по средњем курсу стране валуте на дан биланса 

или по курсу уговореном са кредитором. Дугорочне обавезе са валутном клаузулом вреднује се 

такође по средњем курсу на дан биланса валуте утврђене валутном клаузулом. 

17) Краткорочне финансијске обавезе 

 

Обухватају краткорочне обавезе са роком доспећа до годину дана и део дугорочних обавеза који 

доспева за плаћање у наредној години. Динарске краткорочне финансијске обавезе исказују се у 

номинално вредности а обавезе у страној валути и са валутном клаузулом исказују се по средњем 

курсу стране валуте на дан биланса. 

18) Обавезе из пословања 

 

 Обухватају примљене авансе, депозите и кауције, добављаче, издате менице и чекове повериоцима и 

обавезе из специфичних послова. Динарске обавезе из пословања исказују се у неплаћеном износу, а 

у страној валути исказују се по средњем курсу на дан биланса. 

 

19) Остале краткорочне обавезе 

 

Обухватају обавезе по основу зарада и накнада зарада у бруто износу, обавезе по основу камата и 

трошкова финансирања,  обавезе за накнаде према запосленима,  обавезе према физичким лицима 

по уговору о делу, обавезе за обустављене нето зараде и остале обавезе.  
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20) Обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска 

разграничењa 

 

Oбухватају обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за порезе, обавезе за доприносе на 

терет трошкова и остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине. Пасивна временска 

разграничења обухватају унапред обрачунате трошкове, обрачунате приходе будућег периода, 

обрачунате зависне трошкове набавке, одложене приходе . 

 

21) Приходи од продаје 

 

Приходи су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до краја обрачунског 

периода, под условом да је са тим даном настао дужничко-поверилачки однос и да је испостављена 

фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене на.д.окна.д.е или потраживања, узимајући 

у обзир износ свих трговачких попуста или количинских рабата, које Друштво одобри. Приход од 

продаје се признаје када су задовољени сви услови: 

- Друштво је пренело све значајне ризике и користи од власништва; 

- руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично повезује 

са власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 

- када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 

- када је вероватно да ће пословна промена бити праћена приливом економске користи у 

Друштво; 

- када трошкови који су настали или  ће настати у вези са пословном променом, могу поуздано 

да се измере. 

 

22) Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе, трошкови материјала, трошкови 

зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације и резервисања, трошкови 

производних услуга и нематеријални трошкови. 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

- расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских 

користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се 

измери; 

- расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело 

узрочности); 

- када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом се може установити у ширем смислу или посредно, расходи се признају 

путем поступка системске и разумне алокације; 
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- расходи се признају ка.д.а издатак не доноси никакве економске користи или ка.д.а и до 

износа до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају 

услове за признавање у билансу стања као средство; 

- расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза, без истовременог 

признавања средства. 

- сви расходи се признају независно од плаћања. 

 

23) Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (независно од тога да ли су 

доспели или се приписују износу потраживања или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе 

од курсних разлика (укључујући и обрачун као последицу уговорене валутне клаузуле) и остале 

финансијске приходе и расходе. 

 

24) Остали приходи и расходи 

 

Остале приходе чине добици од продаје некретнина, постројења, опреме,  учешћа у капиталу, 

материјалу, вишкови осим вишкова залиха учинака, наплаћена отписана потраживања,  приходи од 

смањења обавеза и приходи од укидања дугорочних резервисања.  

Остале расходе чине губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења, опреме,  губици по основу продаје учешћа у капиталу и материјала, мањкови осим 

мањкова залиха учинака, расходи по основу отписа потраживања. Остали расходи обухватају и 

расходе по основу обезвређења имовине (обезвређење  нематеријалних улагања, обезвређење 

некретнина, постројења, опреме,  обезвређење залиха материјала и робе, обезвређење потраживања 

и краткорочних финансијских пласмана). 

25) Потраживања по основу продаје 

 

Потраживања по основу продаје процењују се по номиналној вредности. 

Друштво врши појединачну исправку вредности доспелих потраживања по предлогу пописне 

комисије. Одлуку о исправци вредности доспелих потраживања, као и одлуку о отпису потраживања, 

у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, доноси Oдбор Директора 

односно Извршни директори. 

Изузетак од претходног, представљају потраживања и друга финансијска улагања која нису 

наплаћена у року од 60 дана од дана доспећа, која се исправљају на терет расхода Друштва,а 

евентуална наплата тих потраживања одобрава се рачуну прихода Друштва. 
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IV ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 

     1. ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE  

  

 

     2. СМАЊЕЊЕ/ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

      

У 2017. години дошло је до смањења залиха недовршене производње, што се одразило на 

финансијски резултат тј. смањења пословног прихода за 27 хиљада динара, као и до повећања 

вредности залиха готових производа што се одразило на финансијски резултат тј. повећање  

пословног прихода за 587 хиљада динара. 

 

 

 

  3. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

 

Остали пословни приходи у 2017. години укупно износе 3.081 хиљада динара и у највећем 

делу представљају приходе од закупнина у износу од 3.081 хиљадa динара и укључени су у 

став 1. Приходи од продаје услуга. 

 

 

 

 У хиљадама динара 

 2017.  

 

2016. 

Приходи од продаје робе:                                                                                                  67.139     57.636 

Приходи од продаје производа и услуга: 57.405  60.881 

Други пословни приходи 3.081  1.333 

    

    

 127.625  119.850  

 У хиљадама динара 

 2017.  

 

2016. 

 

Смањење вредности залиха недовршених и 

готових производа и недовршених услуга:                                                                                                  27     903 

Повећање вредности залиха  недовршених и 

готових производа и недовршених услуга: 587   

 560  903 
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    4. ТРОШКОВИ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА 

 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

  14.218  13.286 
 

    

Трошкови набавне вредности робе  36.674  34.829 

Трошкови материјала за израду  11.879  13.224 

Трошкови осталог материјала  618  718 

Трошкови горива и енергије  3.937  4.539 

     

  

           

53.108  53.310 

 

  

    5.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 32.617  33.323  

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде      

  зарада на терет послодавца 5.788  5.938  

Трошкови накнада по уговорима 4.598  6.687  

Остали лични расходи и накнаде 2.647  2.978  

     

 45.650  48.926  

  

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2017. години износе 45.650 хиљада 

динара. 

 

 

      6. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

          

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

 

Трошкови амортизације 11.745  11.925  

Резервисања за накнаде и друге бенефиције  

 

241  615 

 

 

                                                                                                                                      11.986                 12.540 
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Укупни трошкови амортизације у 2017. години износе 11.745 хиљада динара, а eфекат резервисања 

за отпремнине за 2017. годину је довео до расхода  у износу од 241 хиљаде динара. Резервисања за 

отпремнине  се одмеравају по са.д.ашњој вредности очекиваних будућих одлива применом 

дисконтне стопе од 0,0375, стопе раста зарада 0,01 и износа отпремнине 149.774,00 РСД, што 

произилази из две просечне зараде по последњим подацима из децембра 2017.године. 

У 2017.години није било додатних резервисања по питању судских трошкова у односу на већ 

постојеће, укалкулисане у ранијим годинама. У 2017. години дошло је до укидања резервисања за 

судске спорове у износу од 1.500 хиљаду динара, по вандуском поравнању од 10.11.2016.бр 437., јер 

је  целокупна обавеза измирена у 2017.години.   

Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства 

Друштва у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире.  

Трошак резервисања се признаје у расходима периода. 

 

      7. OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ  

 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

 

Трошкови услуга на изради учинака 93  210  

Трошкови транспортних услуга 2.057  2.125  

Трошкови услуга одржавања 2.352  926  

Трошкови закупнина 1.705  1.398  

Трошкови сајмова   68  

Трошкови рекламе и пропаганде   207  

Трошкови осталих производних услуга 1.018  787  

Трошкови непроизводних услуга 2.818  2.932  

Трошкови репрезентације 192  269  

Трошкови премија осигурања 174  195  

Трошкови платног промета 1.033  915  

Трошкови чланарина 4  63  

Трошкови индиректних пореза и доприноса 3.449  3.364  

Остали нематеријални трошкови 329  450  

     

     

 15.224  13.909  
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 8. ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ 

 

 

У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

 

Позитивне курсне разлике  753  253 

Остали финансијски приходи 82  63 

 835  316 

 

      Финансијски приходи остварени у 2017. години износе укупно 835 хиљаде динара. 

 

 

    9. ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

Негативне курсне разлике 357  326 

Остали финансијски расходи 81  82 

 438  408 

            

Расходи негативних курсних разлика  у 2017. години износе  357 хиљада динара. 

 

 

   10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

  2017.  2016. 

Добици од продаје нематеријалних улагања,     

некретнина, постројења и опреме 1.190  403 

Приходи од укидања дугорочних резервисања 25  93 

Вишкови 222  123 

Приходи од смањења обавеза 0  35 

Остали непоменути приходи 9  9 

Приходи од усклађивања вредности 328  2.088 

    

             1.774  2.751  
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 11. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

Мањкови 193  53 

Остали непоменути расходи 1.287  2.488 

Обезвређење залиха материјала и робе 78  46 

Обезвређење учешћа у капиталу зависног правног 

лица 0  10 

Обезвређење потраживања 223  3.419 

 1.781  6.016 

 

 

Остали расходи укупно износе 1.781 хиљада динара, од чега је 223 хиљаде динара расход проистекао 

из обезвређења потраживања као ефекат ревалоризације станова. 

Остале непоменуте расходе у износу од 1.287 хиљада динара чини:  

- губитак судског спора са бившим запосленим по вансудском поравнању 437 од 10.11.2016. 

по предмету P1 2412/10 у износу од 1.816 хиљада динара са припадајућим порезима и доприносима 

што укупно износи 2.584 хиљаде динара, за који је у ранијим годинама извршено резервисање у 

износу од  1.500  хиљада динара, тако да расход периода по истом поравнању износи 1.084 хиљаде 

динара  

- расход из ранијих година 147 хиљада динара и остали расход у износу од 55 хиљаде динара. 

 

 

 12.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

         

Некретнине, постројења и опрему и нематеријална улагања Друштва, како је то исказано у 

закључном листу на дан  31.12.2017. године износе: 

 

  

Грађевински 

 објекти 

Пoстрoјeња 

и опрема Укупно  

  

   

Земљиште  Нематеријална 

улагања 

      

Набавна вредност     

Стање 31. децембра 

2016. 

  

457.570 119.869 700.450 956 

Корекција почетног 

стања         

123.011  

- - 
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Стањe 1. јануара 2017.              

 

123.011 

 

457.570 119.869 700.450 956 

Набавке у току године 

и в. 

  

2.236 49 2.285                 37       

Смањење –продаја                          13.116 13.116 

  

459.806 106.802 689.619 993 

Стањe 31. децембра 

2017.    

123.011  

  

Исправка вредности   

Стање 31. децембра 

2016. године 

  

305.046 118.864 423.910              893 

Корекција почетног 

стања          

  

 - - 

 

Стањe 1. јануара 2017. 

године  

  

305.046 

 

118.864 423.910              893 

  

Амoртизација за 

текућу годину 

  

11.386 329 11.716 29 

Продаја и мањкови   13.142 13.142 - 

Стањe 31. децембра 

2017.        

    

106.051 422.484 922   316.432 

  

Садашња врeднoст на 

дан: 

  

   - 31. децембра 2017.               123.011  143.374 751 267.136 70 

   - 1. јануара 2017. 

године        

 

123.011 

 

152.524 1.006 276.540 63 

 

 

У 2017. години дошло је до повећања вредности грађевинских објеката у износу 2.236 хиљаде 

динара, проистекли из улагања у кровну конструкцију у износу од 1.798 хиљада динара, трафо 

станицу 111 хиљада динара и гасну инсталацију 327 хиљада динара. 

У току 2017. години дошло је до продаје основних средстава која нису имала са.д.ашњу тј. 

књиговодствену  вредност ни употребну вредност, а чија је набавна вредност као и исправка 

вредности износила 13.116 хиљада динара. Иста су искњижена из пореске и књиговодствене 

евиденције. По продаји истих остварен је приход од 1.191 хиљада динара. 
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13. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

Укупан износ дугорочних финансијских пласмана износи 14 хиљада динара.  

Чини га:  

 - учешће у капиталу осталих правних лица у акцијама у иностранству Друштва „Нови 

Првоборац“ Херцег Нови у износу од 14 хиљада динара. 

 

 

14. ЗАЛИХE 

 У хиљадама динара 

 

  

 31. дeцeмбар 

2017. 

  

31. дeцeмбар 

2016.    

     

Материјал   5.728 6.003  

Алат и инвентар   122 180  

Стална средства намењена продаји   4.769   

Недовршена производња   530 557  

Готови производи   7.429 6.843  

Роба у промету на велико   4.523 5.013  

Роба у промету на мало   7.082 7.398  

Дати аванси    2.986 2.806  

 

 

 

 33.169 28.800 

    

    

На дан 31.12.2017. године укупне залихе износиле су 33.169 хиљада динара. Осим залиха 

материјала,алата и инвентара, недовршене производње, готових производа  и трговачке робе, тј. 

залиха неопходних за обављање редовне делатности, учешће у залихама су имали и дати аванси у 

износу од 2.986 хиљаде динара и стална средства намењена продаји у износу од 4.769 хиљада 

динара. Стална средства намењена продаји проистичу из фактуре од ГП РАД У СТЕЧАЈУ, Београд, 

односно добијања у власништво стана у Радничкој 27, Београд. 

У 2017.години смо добили обавештење од ГП РАД-а , по Уговору из 1993.године између ГП РАД-а и 

РУДА А.Д., да је Рудо је уплатило 1993.године део средстава за куповину стана, и да по уплати 

преосталог износа можемо добити стан у власништво. Процену вредности уплате из 1993. године је 

дао  судски вештак  по садашњим тржишним вредностима, ГП РАД је извршио прерачун и испостави 

фактуру по којој је Рудо а.д. извршило уплату преосталог износа. По Одлуци Руководства Предузећа 

исти је квалификован као стална средства намењена продаји, како је књиговодствено и евидентирано. 
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 15.        ПОТРАЖИВАЊА 

 У хиљадама динара 

 

 

31 децембар 

2017.  

31. децембар 

2016. 

Потраживања од купаца:    

 - у земљи 15.876  11.850 

Друга потраживања 1.008  779 

 16.884                12.629 

  

 

Укупна потраживања на дан 31. децембар 2017. године износе 16.884 хиљада динара. Највећим 

делом представљају потраживање од редовних купаца (РЗЗО, ФСОВО) у износу од 13.911 хиљада 

динара. Потраживања од купаца су усклађена ИОС-има. 

Друга потраживања значајно произилазе из аконтација за порез на добит 313 хиљада динара. С 

обзиром да смо у 2013. години имали капиталну добит на коју смо платили порез, Пореска управа 

је одредила аконтацију за 2014. годину што није требала и то смо исправили у току 2014. године, 

али смо морали платити по аконтацијама из чега и проистиче потраживање од Пореске Управе у 

висини од 313 хиљада динара.  

 

 

16.        КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

На крају пословне 2017. године Друштво нема краткорочне пласмане . 

 

17. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 

 

У хиљадама динара 

 

 

31. дeцeмбар 

2017. 

 

31. дeцeмбар 

2016. 

Текући рачун у динарима 2.196 991 

Благајна  88 85 

Девизни рачун 44 15 

Остала новчана средства 149 93 

 2.477 1.184 
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Остала новчана средства у износу од  149  хиљада динара највећим делом (53 хиљаде динара) су по 

уговору о закупу са Тренд Плус Земун, као гарантни  депозит и средства намењена за плаћање пореза 

на апсолутна права која смо уплатили ГП РАДУ У СТЕЧАЈ-у веза – куповина стана у Радничкој 27, 

Београд. 

 

18. КАПИТАЛ 

 

Основни капитал Друштва представља уписани и у потпуности уплаћени капитал и састоји се од 

666,051 комада акција номиналне вредности од 700 динара по акцији. Структура акцијског капитала 

на дан 31. децембра 2017. године је као што следи: 

 

 

Акционар 

Износ у 

хиљадама 

динара 

 

Број акција  % 

      

Линк Каре      307.290  438.985  65,91 

Рудо (акције стечене на основу      

Члана 41. Закона о приватизацији)                          16.332               23.331  3,50 

Сван Лаке доо Београд          56.284  80.406  12,07 

Акцијски Фонд                    899     1.285  0,19 

Запослени и остали акционари 85.431  122.044  18,33 

 466.236  666.051  100,00 

 

 

 

У књигама Друштва акцијски капитал на дан 31. децембра 2017. године износи 466.236 хиљада 

динара и у oдносу на исти дан претходне године није било промена вредности, а било је промене у  

структури. 

Зарада односно губитак по акцији у 2017. години је безначајан па из тих разлога није ни исказан у 

финансијском извештају. 

Вредност осталог капитала на дан 31. децембра 2017. године износи 1.489 хиљада динара.  

Друштво је у 2017. години остварило добитак  из пословања у износу од 2.607 хиљада динара 
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19.        ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  

 

 Дугорочна резервисања на дан 31.12.2017. године износе 3.466 хиљаде динара и односе се на 

резервисања и укалкулисавање обавеза по основу права запослених на отпремнине у износу од 2.516 

хиљаде динара и укалкулисавање трошкова везаних за судске спорове у износу од 950 хиљаде 

динара. 

 

 

 

 

 

 

31. дeцeмбар 

2017. 

 31. дeцeмбар 

2016. 

           

Стање на почетку године 

Повећање/Смањење у току године-404 

 4.995 

-29  

4.653 

615   

Повећање/Смањење у току године-405 - 1.500  273   

       

Стање на крају године  3.466  4.995   

              

 

Обрачун резервисања за накнаде запосленима је рађен на бази висине отпремнине према последњем 

објављеном податку уз примену дисконтне стопе од 0,0375  процењене стопе раста зарада од  0,01. 

Узимано је да је радни век за жене и мушкарце 45 година стажа или се прерачун радио на основу 

година живота ако неко од запослених до своје 65 године живота не би остварио 45 година радног 

стажа. 

Судски спорови : 

- Посл.бр 12П1 13342/10 тужиоца Андрије Пљеваљчића против туженог Рудо а.д. Београд, спор 

је тренутно у фази да се чека пресуда првостепеног Суда, по тужбеном захтеву тужиоца ради 

поништаја решења о отказу, реинтеграције, као накнаде штете на име изгубљене зараде. 

Посл.бр 9П1 2412/10 тужиоца Звездана Шљукића против туженог Рудо А.д. Београд, спор је решен         

вансудским поравнањем и извршена је отплата од 2017. године. Пошто је у 2012.години извршено            

резервисање за исти у износу од 1.500 хиљада динара, исплатом истог дошло је до укидања            

резервисања у истом износу. 

                 

20.       ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

 

Дугорочне обавезе Друштва на дан 31.12.2017. године износе 16.344  хиљаде динара и односе се на  

зајам добијен од матичног друштва „Линк Каре“ у износу од 16.344 хиљаде динара. За  позајмицу је 

продужен грејс период. Стање усаглашено са Линк Kаре на датум 31.12.2017. године. 
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21.      ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 У хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2017. 

 31. дeцeмбар 

2016. 

           

Примљени аванси, депозити и кауције 353  345 

Обавезе према добављачима:    

 - у земљи 5.855              8374 

 - у иностранству 766  1441 

    

 6.974  10.160 

 

 

22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

       У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2017. 

 31. децембар 

2016. 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада 

         

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 2.021  2.105 

Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог            689  742 

Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца 448  480 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 172  59 

    

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на    

 терет послодавца које се рефундирају 

 105  36 

    

Друге обавезе 3.435  3.422 

    

Остале обавезе 1.557  592 

Обавезе по краткорочним кредитима  5.000  5.000 

    

 9.992  9.014 

    

 

                Укупно обавеза 31.12.2017       16.966  хиљада динара 
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23. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска 

разграничења на дан 31. децембра 2017. године износе 1.557 хиљаде динара. и највећим делом, у 

износу од 434 хиљада динара  се односе на пасивна временска разграничења где су фактуре за 

трошкове које се односе на 2017. а издате су у 2018.години, и обавеза по порезу на додату вредност 

за обрачунски период 01.12.-31.12.2017. године у износу од 976 хиљада динара. 

 

 

24. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  

 

 У 2017.години Рудо а.д. није имало трансакције са повезаним лицима. 

                

 

25. 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 Друштва. 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 ка.д.а је обавеза 

настала. 

 

26. Финансијски инструменти 

 

Управљање ризиком капитала 

 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у 

неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало структуру капитала са циљем да 

смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. Друштво прати капитал на 

основу коефицијента задужености који се израчунава као однос нето задужености Друштва и његовог 

укупног капитала. 

 

Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва испитују структуру капитал на годишњем нивоу. 
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Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи: 

 U RSD 000 

 2017.  2016. 

    

 

Укупне обавезе (без капитала)  37.776 41.356 

А) Готовина и готовински еквиваленти 2.477  1.184 

   

Нето задуженост 35.299 40.172 

   

Б) Капитал  286.628  281.965 

   

Рацио нето дуговања према капиталу 0,12 0,14 

 

Задуженост се односи на дугорочне и краткорочне кредите и обавезе из пословања 

 

Капитал укључује основни капитал, резерве, нераспоређену добит и акумулиране губитке. 

 

Категорије финансијских инструмената 

         U RSD 000 

 2017.  2016. 

    

Финансијска средства   

Дугорочни финансијски пласмани 2.026  2.045 

Потраживања по основу продаје 15.876  11.850 

Друга потраживања 73  312 

Готовина и готовински еквиваленти 2.477  1.184 

   

 20.452 15.391 

   

Финансијске обавезе   

Дугорочне обавезе 16.344  17.187 

Краткорочне финансијске обавезе 5.000  5.000 

Обавезе према добављачима, без примљених аванса 6.621 9.815 

Друге обавезе 303 303 

   

 28.268 32.305 

 

Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, потраживања, 

обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита, обавезе према добављачима, односно они 

инструменти чија је основна намена финансирање текућег пословања Друштва. У нормалним 

условима пословања Друштво је изложено ниже наведеним ризицима. 
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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 финансијским ризицима од промена курсева страних валута 

и промена каматних стопа. 

 

Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајних 

промена у изложености Друштва тржишном ризику, нити у начину на које Друштво управља или мери 

тај ризик. 

 

Девизни ризик 

 

Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко дугорочних кредита, осталих краткорочних 

финансијских обавеза  и обавеза према добављачима који су деноминирани у страној валути. 

Друштво не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у 

Републици Србији такви инструменти нису уобичајени. 

 

У хиљадама РСД ЕУР РСД УКУПНО 

        

Дугорочни финансијски пласмани 0    0    0    

Дугорочна потраживања 0    0    0    

Потразивања по основу продаје 0    15.876    15.876    

Потразивања из специфичних послова 0    0    0    

Друга потразивања 0    73    73    

Краткороцни финансијски пласмани 0    0    0    

Готовински еквиваленти и готовина 44    2.433    2.477    

Укупно 44    18.382    18.426    

        

Дугорочне обавезе 16.344    0    16.344    

Краткорочне финансијске обавезе 0    5.000    5.000    

Обавезе из пословања 767    5.854    6.621    

Обавезе из специфичних послова 0    0    0    

Друге обавезе 0    303    303    
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Укупно 17.110    11.157    28.267    

        

Нето девизна позиција 
-17.066    7.225    -9.841    

на дан 31. децембар 2017. 

 

Стабилност економског окружења у које Друштво послује, у великој мери зависи од мера Владе у 

привреди и постојања одговарајућег правног и законодавног оквира. 

 

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум 

извештавања у Друштво била је следећа: 

 

У рсд  000 
  

 

 Средства -31. децембар    Обавезе-31. децембарr  
 2017.   2017.  

      

ЕУР 44   (17.110)  

 44   (17.110)  

 

Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР). Следећа табела представља детаље 

анализе осетљивости Друштва на пораст и смањење од 10% курса динара у односу на евро. Стопа 

осетљивости се користи при интерном приказивању девизног ризика и представља процену 

руководства разумно очекиваних промена у курсевима страних валута. Анализа осетљивости укључује 

само ненамирена потраживања и обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово превођење на 

крају периода за промену од 10% у курсевима страних валута. Позитиван број из табеле указује на 

повећање резултата текућег периода у случајевима слабљења динара у односу на валуту о којој се 

ради. У случају јачања динара од 10% у односу на страну валуту, утицај на резултат текућег периода 

био би супротан оном исказаном у претходном случају. Главни разлог за наведено лежи у чињеници 

да су обавезе у страној валути далеко веће од потраживања у истој. 

 

              u РСД 000 

  Изложеност девизном ризику на дан   Осетљивост на повећање/смањење 

  31.12.2017   Девизног курса од 10% 

  Средства   Обавезе   10%   (10%) 

                

ЦХФ 0   0   0   0 

УСД 0   0   0   0 

ЕУР 44   17.110   -1.707   1.707 

  44   17.110   -1.707   1.707 
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Ризик од промене каматних стопа 

 

Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна 

стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Друштво нема на располагању 

инструменте којим би ублажило његов утицај. С обзиром да је зајам са варијабилном каматном 

стопом одобрен од матичног друштва, можемо рећи да је ризик од промене каматних стопа 

занемарљив, јер се каматни услови могу накнадно изменути.  

 

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата је у 

следећем прегледу: 

 

         U РСД 000 

 2017 

 

2016 

 

   Финансијска средства 

   Некаматоносна и каматоносна са фиксном 

к.с. 

   Дугорочни финансијски пласмани               2.026  
 

2.045 

Дугорочна потраживања                      -  
 

 

Потразивања по основу продаје              15.876  
 

11.850 

Потразивања из специфичних послова                      -  
 

 

Друга потраживања                    73  
 

312 

Краткорочни финансијски пласмани                      -  
 

 

Готовински еквиваленти и готовина               2.477  
 

1.184 

 

            20.452  

 

15.391 

   

 

 

            20.452  

 

15.391 

    Финансијске обавезе 

   Некаматоносне и каматоносне са фиксном 

к.с 

   Дугорочне обавезе             (16.344) 
 

          (17.187) 

Краткорочне финансијске обавезе              (5.000) 
 

            (5.000) 

Обавезе из пословања              (6.621) 
 

            (9.818) 

Обавезе из специфичних послова                      -  
 

                    -  

Друге обавезе                 (303) 
 

               (303) 

    

 

           (28.268) 

 

          (32.305) 

    Гап ризика промене каматних стопа              (7.816) 

 

(16.914)  
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Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености 

променама каматних стопа за недериватне инструменте на датум биланса стања. За обавезе са 

варијабилном стопом, анализа је састављана под претпоставком да је преостали износ средстава и  

обавеза на датум биланса стања био непромењен у току целе године. Повећање или смањење од 1% 

представља, од стране руководства, процену реално могуће промене у каматним стопама. 

 

  Повећање од    Смањење од  

1 процентног поена  1 процентног поена 

  2017   2016   2017   2016 

                

Резултат текуће године  

                   78    

            

169   ( 78)        

      

(169)      

 

Kредитни ризик 

 

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Друштво ако друга уговорна страна у  финансијском 

инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу 

потраживања из пословања.  

 

 У складу са усвојеном кредитном политиком, Друштво анализира кредитни бонитет сваког новог 

појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. Такође, за сваког                         

купца је установљен кредитни лимит који представља максимални дозвољен износ потраживања пре 

него што се затражи одобрење Директора. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене услове, 

продаја се врши само на бази авансног плаћања. 

 

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 управљање 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 
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средстава на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да потраживања 

наплати. 

 

У хиљадама РСД 

 

До 1 

месеца 

До 3 

месеца 

Од 3 

месеца 

до 1 

године 

Од 1 

године 

до 5 

година  

Преко 

5 

годин

а  

Укупно 

              

Дугорочни финансијски пласмани                          

2.026  

  

Дугорочна потраживања             

Потразивања по основу продаје        15.876               

Потразивања из специфичних 

послова 

            

Друга потраживања                         

73  

        

Краткороцни финансијски 

пласмани 

            

Готовински еквиваленти и готовина                     

2.477  

        

Укупно        15.876                       

2.550  

                     

-   

            

-   

                 

2.026  

                         

-   

              

Дугорочне обавезе                 

(16.344) 

                    

(16.344) 

Краткорочне финансијске обавезе                     

(5.000) 

                       

(5.000) 

Обавезе из пословања      (6.621 )                               

(6.621) 

Обавезе из специфичних послова                                    

-   

Друге обавезе                      

(303) 

                            

(303) 

Укупно      (6.621 )                      

(303) 

                

(5.000) 

          

(16.344) 

                     

-   

                  

(28.268) 

                                     

-   

Рочна неусклађеност (22.497)                      

(2.853) 

               

(5.000) 

          

(16.344) 

         

(2.026) 

                 

(28.268) на дан 31. децембар 2017. 
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I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Друштво „Рудо“ а.д. Београд, Булевар Војводе Путника 7, основано је 1919. године. 

 

Историјат 

 

Непосредно по завршетку I светског рата, Српско лекарско друштво формира радну групу са задатком 

да припреми Нацрт предлога о старању о инвалидима. Ортопедски завод – садашње "РУДО" је на 

предлог лекарског друштва основано у марту 1919. године. Ортопедски Завод је основан као војно 

предузеће и на челу се налазио официр-војни лекар, а први радници су били  ратници из I светског 

рата који су изучавали ортопедску технику у Француској. Уз помоћ Француске војне мисије основан је 

Фонд који је помагао развој ове нове делатности стварањем услова за почетак рада код нас кроз 

набавку опреме и материјала. 

У исто време почела је изградња наменских објеката који су требали да побољшају услове рада у 

односу на до тада постојеће привремене објекте. Све до II светског рата Завод се развијао 

оспособљавајући се за производњу разних врста помагала (разне врсте протеза, које су биле у основи 

од дрвета, са елементима од метала и коже, дрвених и металних штака, ортопедске обуће и других 

врста помагала). 

По завршетку II светског рата активније се приступило организацији производње ортопедских 

помагала. Одмах након рата Ортопедски Завод постаје државно предузеће и долази до промене 

назива у Ортопедски завод "РУДО", по месту у којем је формирана I пролетерска бригада. Повезан том 

симболиком, 22.12. се слави као дан фирме. 

"РУДО" је током свог постојања развило специфичну несеријску производњу прилагођену сваком 

кориснику што представља разлику у односу на друге произвођаче. Коришћењем ортопедских 

помагала компаније "РУДО", особе са инвалидитетом се враћају обављању радних и других животних 

функција. 

Касније је Друштво проширило производњу и на робу широке потрошње намењену очувању и 

заштити здравља. 

Ортопедско предузеће "РУДО" а.д., Београд успешно послује готово читав један век, и представља 

најстарију и највећу компанију из области ортопедије на подручју југоисточне Европе. Приватизовано 

је аукцијском приватизацијом фебруара 2007. 

"РУДО" је дефинитивно највећи и најпознатији бренд који Србија има у области ортопедије и то се 

огледа кроз традицију бављења ортопедијом која успешно траје више од 90 година. 

Регистровано је за производњу и продају ортопедских помагала, шифра делатности 3250. 
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Последње промене у Регистру АПР 14.09.2016. године по Решењу БД 72541/2016 тичу се промене 

законског заступника, уписује се Мирјана Агбаба као законски заступник привредног субјекта Рудо а.д.  

МБ 07037708, ПИБ 100002715. 

Највећи део асортимана производа и робе из делокруга пословања пласира се купцима, од којих су 

највећи Заводи за здравствено осигурање и Војне поште на територији Републике Србије. 

На дан 31.12.2017. године Друштво у  РАДном односу има  56 радника. 

У скла.д.у са чланом 7 Закона о Рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС ) друштво је 

разврстано на основу података из Финансијских извештаја за 2017. годину у мало правно лице. 

Друштво је обавезно да изврши ревизију финансисјких извештаја за 2017.годину. 

 

II  ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Финансијски извештај за 2017. годину састављен је у складу са одредбама Правилника о садржини и 

форми финансијских извештаја за привредна друштва, за.д.руге и предузетнике (Службени гласник РС 

95/2014) и уз пуно уважавање Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС 46/06 и 

111/09), Закона о рачуноводству ( Службени гласник бр.62/2013) и свих материјално значајних питања 

утврђених стандардима финансијског и рачуноводственог извештавања (МРС и МСФИ), као и другим 

рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији. 

На основу Закона о рачуноводству, 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. 

Презентација финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о са.д.ржини и форми 

образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 

(Службени гласник РС, бр. 95/2014, 144/2014).  

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. 

Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
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Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра претходне 

године. 

 

III  Правила процењивања – основне претпоставке 

 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и 

начелу сталности. 

Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају у 

моменту настанка (а не ка.д.а се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски 

извештаји састављени су на начелу настанка пословног догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) 

пружају информације, не само о пословним променама из претходног периода, које укључују исплату 

и пријем готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима, 

који представљају готовину, која ће бити примљена у будућем периоду. 

Финансијски извештаји састављени су под претпоставком да ће Друштво да послује на неограничени 

временски период и да ће наставити са пословањем и у догледној будућности. 

 

1) Признавање елемената финансијских извештаја 

 

Материјална средства се признају у билансу стања, када је вероватно да ће будуће економске користи 

притицати  у Друштво  и када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност, која се 

може поуздано измерити. 

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске 

користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе, која ће се подмирити 

може поуздано да измери. 

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи повезано с 

повећањем средстава или смањењем обавеза, које могу поуздано да се измере, односно да 

признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањењем 

обавеза. 

Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи, које је повезано са 

смањењем средстава или повећањем обавеза, које могу поуздано да се измере, односно да 

признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза или смањењем средстава. 

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала, као уложени новац или уложена 

куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта капитала проистиче 

концепт очувања финансијског капитала. Очување финансијског капитала мери се у номиналним  



 
“РУДО” А.Д., БEOГРАД 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2017. године 

4 
 

 

монетарним јединицама (РСД). По овом концепту, добитак је зарађен само ако финансијски износ 

нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку 

периода, након укључивања било каквих расподела власницима. 

 

2) Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних  разлика 

 

Извршен је прерачун новчаних средстава, потраживања и обавеза у страним средствима плаћања у 

њихову динарску противвредност по курсу важећем на дан  билансирања. Нето позитивне и негативне 

курсне разлике настале по том основу исказане су као приход или расход периода тј. у корист или на 

терет биланса успеха Друштва. 

Прерачун је, такође извршен и за све обавезе и потраживања на домаћем тржишту, уколико је 

уговорена валутна клаузула. 

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: 

 

 

 

31.12.2017. 31.12.2016. 

1 ЕУР 118,4727 123,4723 

1 УСД  99,1155  117,1353 

1 ЦХФ 101,2847 114,8473 

 

 

 

3) Неуплаћени уписани капитал 

 

Процењује се у висини уговореног ненаплаћеног износа. Ако је уписани капитал у страној валути на 

дан биланса вреднује се по средњем курсу. Друштво нема неуплаћеног уписаног капитала. 

 

4) Нематеријална улагања, некретнине, опрема 

 

Ставке некретнина, постројења и опреме, које испуњавају услове да буду признате као средство, 

одмеравају се приликом почетног признавања по својој набавној вредности односно, цени коштања.  

Набавну вредност чини вредност по фактури добављача укључујући царине, порезе који се не могу 

рефундирати и све друге трошкове довођења средства у стање функционалне приправности. Набавна 

вредност умањена је за све примљене попусте и/или рабате (поклоне). Набавна вредност изграђених 

основних средстава је њихова набавна вредност на датум када су изградња или развој завршени.  
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Под некретнином или опремом сматрају се она средства чији је очекивани корисни век употребе дужи 

од једне године. Накнадни издаци у некретнине, постројења и опрему се капитализују само када је 

вероватно да ће будуће економске користи повезане са тим издацима припасти Друштву и да издаци 

могу поуздано да се измере. Сви остали трошкови текућег одржавања терете трошкове периода у 

коме настану.  

Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и опреме, признају 

се, у оквиру осталих пословних прихода или осталих пословних расхода, у билансу успеха.  

Корисни век употребе средства се преиспитује најмање на крају сваке пословне године, и ако постоје 

промене у очекиваној динамици трошења будућих економских користи које су садржане у средству, 

стопа амортизације се мења како би се одразила промењена динамика.  

Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по набавној вредности 

умањеној за кумулирану исправку вредности и евентуалне кумулиране губитке за умањење 

вредности. 

Нематеријална улагања, некретнине, опрема су материјална средства, које Друштво држи у 

производњи или за испоруку робе или за пружање услига, за изнајмљивање другим лицима или у 

административне сврхе, и за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода тј. 

пословне године. 

Накнадни издатак за некретнине, постројења и опрему, након његове набавке, увећава вредност ових 

средстава само ка.д.а се тим издатком побољшава стање средстава изна.д. његовог процењеног 

учинка, и у случају да је вредност накнадног издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом у 

Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа, надлежног за послове 

статистике. 

Издатак за поправку и одржавање некретнина, постројења и опреме који настаје ради обнављања или 

одржавања будућих економских користи се обично признаје као расход периода у коме настане. 

Некретнине, постројења и опрема материјална престају да се исказују у билансу након отуђивања или 

када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекује никаква будућа 

економска корист. 

5) Амортизација 

 

Основица за обрачун амортизације је набавна  вредност средстава. Метод обрачуна је 

пропорционалан  (параграф 62 МРС - Некретнине, постројења и опрема). 

Отписивање се врши по стопама које су засноване на преосталом корисном веку употребе средстава, 

процењеном од стране руководства Друштва. 
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Обрачун амортизације некретнина, опреме и нематеријалних улагања почиње када се ова средства 

ставе у употребу. 

Некретнине   2.5 %  

Опрема и машине   

12,5-

16,5 

%  

Рачунарска опрема    20 %  

Транспортна средства    25 %  

Примењене стопе за амортизацију нематеријалних улагања су следеће: 

Лиценце за софтвере    50 %  

Софтвери   20 %  

 

 

6) Дугорочни финансијки пласмани 

 

Дугорочни кредити и остали дугорочни пласмани вреднују се овако: 

- ако су дати у динарима вреднују се по књиговодственој вредности, 

- ако су дати у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне 

разлике евидентирају се у корист финансијских прихода, а негативне на терет финансијских 

расхода. Уколико су дати кредити са валутном клаузулом вреднују се по курсу на дан биланса 

валуте утврђене валутном клаузулом. Позитивни ефекти евидентирају се у корист финансијских 

прихода, а негативни на терет финансијских расхода. 

 

7) Залихе 

 

Залихе обухватају: 

  - основни и помоћни материјал, који је намењен процесу производње; 

 - робу, која је набављена ради даље продаје кроз велепродају или продају на мало тј. Преко 

малопродајних објеката којима Друштво располаже; 

 - полупроизводе које је Друштво произвело 

 - готове производе које је Друштво произвело; 

 - недовршену производњу, чија је производња у току. 

Залихе материјала мере се по набавној вредности, увећаној за зависне трошкове набавке или по нето 

продајној цени, ако је она нижа од набавне вредности. 
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Набавну вредност чине сви трошкови набавке и други трошкови неопходни за довођење залиха на 

њихово садашње место и стање. 

Обрачун утрошка залиха материјала врши се по методи просечне пондерисане цене. 

Залихе робе мере се по велепродајној цени тј. вредности, коју чини набавна вредност (фактурна 

вредност добављача, увозне дажбине и други неповратни порези, трошкови превоза, манипулативни 

трошкови и други трошкови, који се директно могу приписати стицању залиха робе) увећана за 

планирани износ разлике у цени. 

Велепродајне цене робе или производа који се продају преко малопродајних објеката, увећавају се за 

порез на додату вредност. 

Залихе недовршене производње и готових производа настају као резултат производног процеса и 

мере се по цени коштања или по нето продајној цени, ако је нижа, исто као и залихе полупроизвода. 

8 ) Потраживања 

 

Обухватају потраживања од продаје (купци - матична и зависна правна лица, купци - остала повезана 

правна лица, купци у земљи и купци у иностранству), потраживања из специфичних послова и друга 

потраживања (потраживања за камату и дивиденду, потраживања од запослених, потраживања од 

државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса 

изузимајући порез на добитак). 

Потраживања у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне 

разлике евидентирају се у корист финансијских прихода, а негативне на терет финансијских расхода. 

Дефинитивно ненаплатива потраживања директно се отписују на терет осталих расхода. Потраживања 

од дужника у стечају и потраживања која нису наплаћена за 60 дана од дана доспећа, индиректно се 

отписују на терет осталих расхода. 

9)  Потраживања за више плаћен  порез на дoбитак  

 

Обухватају  претплаћени порез на добитак. 

 

10) Краткорочни финансијски пласмани 

 

Обухватају краткорочне кредите (краткорочни кредити матичним и повезаним правним лицима, 

краткорочне кредите осталим повезаним правним лицима, краткорочне кредите у земљи, 

краткорочне кредите у иностранству и део дугорочних кредита који доспева за наплату наредне 

године). Краткорочни кредити  у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. 

Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода, а негативне на терет 

финансијских расхода.  
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Краткорочни финансијски пласмани од дужника у стечају као и пласмани који нису наплаћени за 60 

дана од дана доспећа индиректно се отписују на терет осталих расхода. 

11)  Готовински еквиваленти и готовина 

 

Обухвата непосредно уновчиве хартије од вредности (ове хартије од вредности замењују готовину у 

платном промету, чекови, на пример), готовину на пословном рачуну у домаћој валути, готовину на 

пословном рачуну у страној валути, издвојене депозите у домаћој или страној валути и готовину у 

благајни у домаћој или страној валути.  

Еквиваленти и готовина у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне 

курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода, а негативне на терет финансијских 

расхода. 

12) Порез на додату вредност и активна временска разграничења 

 

Обухвата плаћени порез на додату вредност који није компензиран са наплаћеним порезом на додату 

вредност, потраживања за више плаћени порез на додату вредност, унапред обрачунате трошкове 

(трошкови који се односе на будући обрачунски период), потраживања за нефактурисани приход, 

разграничене трошкове по основу обавеза (унапред обрачунате камате, на пример) и остала активна 

временска разграничења. 

13) Губитак изнад висине капитала  

 

Губитак изнад висине капитала је разлика између укупног губитка и капитала. 

 

14) Капитал 

 

Капитал обухвата: основни капитал, остали основни капитал, емисиону премију, резервни капитал 

(законске и статутарне резерве), ревалоризационе резерве, нереализоване добитке по основу хартија 

од вредности, нераспоређени нето добитак ранијих или текуће године и уписани неуплаћени капитал. 

Нереализовани губици по основу хартија од вредности и губитак из ранијих година и текуће године до 

висине капитала су исправка вредности капитала. 

Откупљене сопствене акције су такође исправка вредности капитала. 

Капитал и губитак уносе се у биланс у висини номиналне књиговодствене вредности, а откупљене 

сопствене акције по откупљеној цени. 

Уписани неуплаћени капитал у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. 
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15)  Дугорочна резервисања 

 

Представљају обавезе за покриће трошкова и ризика проистеклих из претходног пословања који ће се 

појавити у наредним годинама, а односе се на: 

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, и 

- остала резервисања за вероватне трошкове. 

Ова резервисања Друштво процењује на бази стварно очекиваних трошкова, а смањују се у моменту 

настанка трошкова за које је извршено резервисање. Неискоришћена дугорочна резервисања укидају 

се у корист осталих прихода. 

 

16)  Дугорочне обавезе 

 

Обухватају обавезе по дугорочним кредитима. Динарске дугорочне обавезе исказују се у номиналној 

неисплаћеној вредности, а у страној валути исказују се по средњем курсу стране валуте на дан биланса 

или по курсу уговореном са кредитором. Дугорочне обавезе са валутном клаузулом вреднује се 

такође по средњем курсу на дан биланса валуте утврђене валутном клаузулом. 

17) Краткорочне финансијске обавезе 

 

Обухватају краткорочне обавезе са роком доспећа до годину дана и део дугорочних обавеза који 

доспева за плаћање у наредној години. Динарске краткорочне финансијске обавезе исказују се у 

номинално вредности а обавезе у страној валути и са валутном клаузулом исказују се по средњем 

курсу стране валуте на дан биланса. 

18) Обавезе из пословања 

 

 Обухватају примљене авансе, депозите и кауције, добављаче, издате менице и чекове повериоцима и 

обавезе из специфичних послова. Динарске обавезе из пословања исказују се у неплаћеном износу, а 

у страној валути исказују се по средњем курсу на дан биланса. 

 

19) Остале краткорочне обавезе 

 

Обухватају обавезе по основу зарада и накнада зарада у бруто износу, обавезе по основу камата и 

трошкова финансирања,  обавезе за накнаде према запосленима,  обавезе према физичким лицима 

по уговору о делу, обавезе за обустављене нето зараде и остале обавезе.  
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20) Обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска 

разграничењa 

 

Oбухватају обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за порезе, обавезе за доприносе на 

терет трошкова и остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине. Пасивна временска 

разграничења обухватају унапред обрачунате трошкове, обрачунате приходе будућег периода, 

обрачунате зависне трошкове набавке, одложене приходе . 

 

21) Приходи од продаје 

 

Приходи су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до краја обрачунског 

периода, под условом да је са тим даном настао дужничко-поверилачки однос и да је испостављена 

фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене на.д.окна.д.е или потраживања, узимајући 

у обзир износ свих трговачких попуста или количинских рабата, које Друштво одобри. Приход од 

продаје се признаје када су задовољени сви услови: 

- Друштво је пренело све значајне ризике и користи од власништва; 

- руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично повезује 

са власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 

- када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 

- када је вероватно да ће пословна промена бити праћена приливом економске користи у 

Друштво; 

- када трошкови који су настали или  ће настати у вези са пословном променом, могу поуздано 

да се измере. 

 

22) Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе, трошкови материјала, трошкови 

зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације и резервисања, трошкови 

производних услуга и нематеријални трошкови. 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

- расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских 

користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се 

измери; 

- расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело 

узрочности); 

- када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом се може установити у ширем смислу или посредно, расходи се признају 

путем поступка системске и разумне алокације; 
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- расходи се признају ка.д.а издатак не доноси никакве економске користи или ка.д.а и до 

износа до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају 

услове за признавање у билансу стања као средство; 

- расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза, без истовременог 

признавања средства. 

- сви расходи се признају независно од плаћања. 

 

23) Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (независно од тога да ли су 

доспели или се приписују износу потраживања или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе 

од курсних разлика (укључујући и обрачун као последицу уговорене валутне клаузуле) и остале 

финансијске приходе и расходе. 

 

24) Остали приходи и расходи 

 

Остале приходе чине добици од продаје некретнина, постројења, опреме,  учешћа у капиталу, 

материјалу, вишкови осим вишкова залиха учинака, наплаћена отписана потраживања,  приходи од 

смањења обавеза и приходи од укидања дугорочних резервисања.  

Остале расходе чине губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења, опреме,  губици по основу продаје учешћа у капиталу и материјала, мањкови осим 

мањкова залиха учинака, расходи по основу отписа потраживања. Остали расходи обухватају и 

расходе по основу обезвређења имовине (обезвређење  нематеријалних улагања, обезвређење 

некретнина, постројења, опреме,  обезвређење залиха материјала и робе, обезвређење потраживања 

и краткорочних финансијских пласмана). 

25) Потраживања по основу продаје 

 

Потраживања по основу продаје процењују се по номиналној вредности. 

Друштво врши појединачну исправку вредности доспелих потраживања по предлогу пописне 

комисије. Одлуку о исправци вредности доспелих потраживања, као и одлуку о отпису потраживања, 

у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, доноси Oдбор Директора 

односно Извршни директори. 

Изузетак од претходног, представљају потраживања и друга финансијска улагања која нису 

наплаћена у року од 60 дана од дана доспећа, која се исправљају на терет расхода Друштва,а 

евентуална наплата тих потраживања одобрава се рачуну прихода Друштва. 
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IV ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 

     1. ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE  

  

 

     2. СМАЊЕЊЕ/ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

      

У 2017. години дошло је до смањења залиха недовршене производње, што се одразило на 

финансијски резултат тј. смањења пословног прихода за 27 хиљада динара, као и до повећања 

вредности залиха готових производа што се одразило на финансијски резултат тј. повећање  

пословног прихода за 587 хиљада динара. 

 

 

 

  3. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

 

Остали пословни приходи у 2017. години укупно износе 3.081 хиљада динара и у највећем 

делу представљају приходе од закупнина у износу од 3.081 хиљадa динара и укључени су у 

став 1. Приходи од продаје услуга. 

 

 

 

 У хиљадама динара 

 2017.  

 

2016. 

Приходи од продаје робе:                                                                                                   67.139      57.636 

Приходи од продаје производа и услуга: 57.405  60.881 

Други пословни приходи 3.081  1.333 

    

    

 127.625  119.850  

 У хиљадама динара 

 2017.  

 

2016. 

 

Смањење вредности залиха недовршених и 

готових производа и недовршених услуга:                                                                                                   27      903 

Повећање вредности залиха  недовршених и 

готових производа и недовршених услуга: 587   

 560  903 
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    4. ТРОШКОВИ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА 

 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

  14.218  13.286 
 

    

Трошкови набавне вредности робе  36.674  34.829 

Трошкови материјала за израду  11.879  13.224 

Трошкови осталог материјала  618  718 

Трошкови горива и енергије  3.937  4.539 

     

  

           

53.108  53.310 

 

  

    5.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 32.617  33.323  

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде      

  зарада на терет послодавца 5.788  5.938  

Трошкови накнада по уговорима 4.598  6.687  

Остали лични расходи и накнаде 2.647  2.978  

     

 45.650  48.926  

  

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2017. години износе 45.650 хиљада 

динара. 

 

 

      6. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

          

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

 

Трошкови амортизације 11.745  11.925  

Резервисања за накнаде и друге бенефиције  

 

241  615 

 

 

                                                                                                                                      11.986                 12.540 
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Укупни трошкови амортизације у 2017. години износе 11.745 хиљада динара, а eфекат резервисања 

за отпремнине за 2017. годину је довео до расхода  у износу од 241 хиљаде динара. Резервисања за 

отпремнине  се одмеравају по са.д.ашњој вредности очекиваних будућих одлива применом 

дисконтне стопе од 0,0375, стопе раста зарада 0,01 и износа отпремнине 149.774,00 РСД, што 

произилази из две просечне зараде по последњим подацима из децембра 2017.године. 

У 2017.години није било додатних резервисања по питању судских трошкова у односу на већ 

постојеће, укалкулисане у ранијим годинама. У 2017. години дошло је до укидања резервисања за 

судске спорове у износу од 1.500 хиљаду динара, по вандуском поравнању од 10.11.2016.бр 437., јер 

је  целокупна обавеза измирена у 2017.години.   

Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства 

Друштва у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире.  

Трошак резервисања се признаје у расходима периода. 

 

      7. OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ  

 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

 

Трошкови услуга на изради учинака 93  210  

Трошкови транспортних услуга 2.057  2.125  

Трошкови услуга одржавања 2.352  926  

Трошкови закупнина 1.705  1.398  

Трошкови сајмова   68  

Трошкови рекламе и пропаганде   207  

Трошкови осталих производних услуга 1.018  787  

Трошкови непроизводних услуга 2.818  2.932  

Трошкови репрезентације 192  269  

Трошкови премија осигурања 174  195  

Трошкови платног промета 1.033  915  

Трошкови чланарина 4  63  

Трошкови индиректних пореза и доприноса 3.449  3.364  

Остали нематеријални трошкови 329  450  

     

     

 15.224  13.909  
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 8. ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ 

 

 

У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

 

Позитивне курсне разлике  753  253 

Остали финансијски приходи 82  63 

 835  316 

 

      Финансијски приходи остварени у 2017. години износе укупно 835 хиљаде динара. 

 

 

    9. ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

Негативне курсне разлике 357  326 

Остали финансијски расходи 81  82 

 438  408 

            

Расходи негативних курсних разлика  у 2017. години износе  357 хиљада динара. 

 

 

   10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

  2017.  2016. 

Добици од продаје нематеријалних улагања,     

некретнина, постројења и опреме 1.190  403 

Приходи од укидања дугорочних резервисања 25  93 

Вишкови 222  123 

Приходи од смањења обавеза 0  35 

Остали непоменути приходи 9  9 

Приходи од усклађивања вредности 328  2.088 

    

             1.774  2.751  
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 11. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 2017.  2016. 

Мањкови 193  53 

Остали непоменути расходи 1.287  2.488 

Обезвређење залиха материјала и робе 78  46 

Обезвређење учешћа у капиталу зависног правног 

лица 0  10 

Обезвређење потраживања 223  3.419 

 1.781  6.016 

 

 

Остали расходи укупно износе 1.781 хиљада динара, од чега је 223 хиљаде динара расход проистекао 

из обезвређења потраживања као ефекат ревалоризације станова. 

Остале непоменуте расходе у износу од 1.287 хиљада динара чини:  

- губитак судског спора са бившим запосленим по вансудском поравнању 437 од 10.11.2016. 

по предмету P1 2412/10 у износу од 1.816 хиљада динара са припадајућим порезима и доприносима 

што укупно износи 2.584 хиљаде динара, за који је у ранијим годинама извршено резервисање у 

износу од  1.500  хиљада динара, тако да расход периода по истом поравнању износи 1.084 хиљаде 

динара  

- расход из ранијих година 147 хиљада динара и остали расход у износу од 55 хиљаде динара. 

 

 

 12.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

         

Некретнине, постројења и опрему и нематеријална улагања Друштва, како је то исказано у 

закључном листу на дан  31.12.2017. године износе: 

 

 

  

Грађевински 

 објекти 

 

Пoстрoјeња 

и опрема 

 

Укупно  

  

   

Земљиште  Нематеријална 

улагања 

 

  

 

  

  

  

Набавна вредност   

    

  

Стање 31. децембра 

2016. 

  

457.570 119.869 

 

700.450 

 

956 

Корекција почетног 

стања         

123.011  

 

- 

   

- 
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Стањe 1. јануара 2017.               

 

123.011 

 

457.570 119.869 

 

700.450 

 

956 

Набавке у току године 

и в. 

  

2.236 49 

 

2.285 

 

                37        

Смањење –продаја                                        

 

13.116 

 

13.116 

  

 

  

459.806 106.802 

 

689.619 

 

993 

Стањe 31. децембра 

2017.    

123.011  

 

  

      Исправка вредности   

      Стање 31. децембра 

2016. године 

  

305.046 118.864 

 

423.910 

 

             893 

Корекција почетног 

стања          

  

 

 - 

   

- 

 

Стањe 1. јануара 2017. 

године  

  

305.046 

 

118.864 

 

423.910 

 

             893 

 

  

      Амoртизација за 

текућу годину 

  

11.386 329 

 

11.716 

 

29 

Продаја и мањкови   

 

13.142 

 

13.142 

 

- 

Стањe 31. децембра 

2017.        

    

106.051 

 

422.484 

 

922   316.432 

 

  

      Садашња врeднoст на 

дан: 

  

         - 31. децембра 2017.                123.011  143.374 751 

 

267.136 

 

70 

   - 1. јануара 2017. 

године        

 

123.011 

 

152.524 1.006 

 

276.540 

 

63 

 

 

У 2017. години дошло је до повећања вредности грађевинских објеката у износу 2.236 хиљаде 

динара, проистекли из улагања у кровну конструкцију у износу од 1.798 хиљада динара, трафо 

станицу 111 хиљада динара и гасну инсталацију 327 хиљада динара. 

У току 2017. години дошло је до продаје основних средстава која нису имала са.д.ашњу тј. 

књиговодствену  вредност ни употребну вредност, а чија је набавна вредност као и исправка 

вредности износила 13.116 хиљада динара. Иста су искњижена из пореске и књиговодствене 

евиденције. По продаји истих остварен је приход од 1.191 хиљада динара. 
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13. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

Укупан износ дугорочних финансијских пласмана износи 14 хиљада динара.  

Чини га:  

 - учешће у капиталу осталих правних лица у акцијама у иностранству Друштва „Нови 

Првоборац“ Херцег Нови у износу од 14 хиљада динара. 

 

 

14. ЗАЛИХE 

 У хиљадама динара 

 

  

 31. дeцeмбар 

2017. 

  

31. дeцeмбар 

2016.    

     

Материјал   5.728 6.003  

Алат и инвентар   122 180  

Стална средства намењена продаји   4.769   

Недовршена производња   530 557  

Готови производи   7.429 6.843  

Роба у промету на велико   4.523 5.013  

Роба у промету на мало   7.082 7.398  

Дати аванси    2.986 2.806  

 

 

 

 

 

 

33.169 28.800 

    

    

На дан 31.12.2017. године укупне залихе износиле су 33.169 хиљада динара. Осим залиха 

материјала,алата и инвентара, недовршене производње, готових производа  и трговачке робе, тј. 

залиха неопходних за обављање редовне делатности, учешће у залихама су имали и дати аванси у 

износу од 2.986 хиљаде динара и стална средства намењена продаји у износу од 4.769 хиљада 

динара. Стална средства намењена продаји проистичу из фактуре од ГП РАД У СТЕЧАЈУ, Београд, 

односно добијања у власништво стана у Радничкој 27, Београд. 

У 2017.години смо добили обавештење од ГП РАД-а , по Уговору из 1993.године између ГП РАД-а и 

РУДА А.Д., да је Рудо је уплатило 1993.године део средстава за куповину стана, и да по уплати 

преосталог износа можемо добити стан у власништво. Процену вредности уплате из 1993. године је 

дао  судски вештак  по садашњим тржишним вредностима, ГП РАД је извршио прерачун и испостави 

фактуру по којој је Рудо а.д. извршило уплату преосталог износа. По Одлуци Руководства Предузећа 

исти је квалификован као стална средства намењена продаји, како је књиговодствено и евидентирано. 
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 15.        ПОТРАЖИВАЊА 

 У хиљадама динара 

 

 

31 децембар 

2017.  

31. децембар 

2016. 

Потраживања од купаца:    

 - у земљи 15.876  11.850 

Друга потраживања 1.008  779 

 16.884                12.629 

  

 

Укупна потраживања на дан 31. децембар 2017. године износе 16.884 хиљада динара. Највећим 

делом представљају потраживање од редовних купаца (РЗЗО, ФСОВО) у износу од 13.911 хиљада 

динара. Потраживања од купаца су усклађена ИОС-има. 

Друга потраживања значајно произилазе из аконтација за порез на добит 313 хиљада динара. С 

обзиром да смо у 2013. години имали капиталну добит на коју смо платили порез, Пореска управа 

је одредила аконтацију за 2014. годину што није требала и то смо исправили у току 2014. године, 

али смо морали платити по аконтацијама из чега и проистиче потраживање од Пореске Управе у 

висини од 313 хиљада динара.  

 

 

16.        КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

На крају пословне 2017. године Друштво нема краткорочне пласмане . 

 

17. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 

 

У хиљадама динара 

 

 

31. дeцeмбар 

2017. 

 

31. дeцeмбар 

2016. 

Текући рачун у динарима 2.196 991 

Благајна  88 85 

Девизни рачун 44 15 

Остала новчана средства 149 93 

 2.477 1.184 
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Остала новчана средства у износу од  149  хиљада динара највећим делом (53 хиљаде динара) су по 

уговору о закупу са Тренд Плус Земун, као гарантни  депозит и средства намењена за плаћање пореза 

на апсолутна права која смо уплатили ГП РАДУ У СТЕЧАЈ-у веза – куповина стана у Радничкој 27, 

Београд. 

 

18. КАПИТАЛ 

 

Основни капитал Друштва представља уписани и у потпуности уплаћени капитал и састоји се од 

666,051 комада акција номиналне вредности од 700 динара по акцији. Структура акцијског капитала 

на дан 31. децембра 2017. године је као што следи: 

 

 

Акционар 

Износ у 

хиљадама 

динара 

 

Број акција  % 

      

Линк Каре      307.290  438.985  65,91 

Рудо (акције стечене на основу      

Члана 41. Закона о приватизацији)                           16.332                23.331  3,50 

Сван Лаке доо Београд          56.284  80.406  12,07 

Акцијски Фонд                    899     1.285  0,19 

Запослени и остали акционари 85.431  122.044  18,33 

 466.236  666.051  100,00 

 
 
 

У књигама Друштва акцијски капитал на дан 31. децембра 2017. године износи 466.236 хиљада 

динара и у oдносу на исти дан претходне године није било промена вредности, а било је промене у  

структури. 

Зарада односно губитак по акцији у 2017. години је безначајан па из тих разлога није ни исказан у 

финансијском извештају. 

Вредност осталог капитала на дан 31. децембра 2017. године износи 1.489 хиљада динара.  

Друштво је у 2017. години остварило добитак  из пословања у износу од 2.607 хиљада динара 
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19.        ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  
 
 Дугорочна резервисања на дан 31.12.2017. године износе 3.466 хиљаде динара и односе се на 
резервисања и укалкулисавање обавеза по основу права запослених на отпремнине у износу од 2.516 
хиљаде динара и укалкулисавање трошкова везаних за судске спорове у износу од 950 хиљаде 
динара. 
 
 

 

 

 

 

31. дeцeмбар 

2017. 

 31. дeцeмбар 

2016. 

           

Стање на почетку године 

Повећање/Смањење у току године-404 

 4.995 

-29  

4.653 

615   

Повећање/Смањење у току године-405 - 1.500  273   

       

Стање на крају године  3.466  4.995   

              
 
Обрачун резервисања за накнаде запосленима је рађен на бази висине отпремнине према последњем 
објављеном податку уз примену дисконтне стопе од 0,0375  процењене стопе раста зарада од  0,01. 
Узимано је да је радни век за жене и мушкарце 45 година стажа или се прерачун радио на основу 
година живота ако неко од запослених до своје 65 године живота не би остварио 45 година радног 
стажа. 

Судски спорови : 

- Посл.бр 12П1 13342/10 тужиоца Андрије Пљеваљчића против туженог Рудо а.д. Београд, спор 

је тренутно у фази да се чека пресуда првостепеног Суда, по тужбеном захтеву тужиоца ради 

поништаја решења о отказу, реинтеграције, као накнаде штете на име изгубљене зараде. 

Посл.бр 9П1 2412/10 тужиоца Звездана Шљукића против туженог Рудо А.д. Београд, спор је решен         
вансудским поравнањем и извршена је отплата од 2017. године. Пошто је у 2012.години извршено            
резервисање за исти у износу од 1.500 хиљада динара, исплатом истог дошло је до укидања            
резервисања у истом износу. 
                 

20.       ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

 

Дугорочне обавезе Друштва на дан 31.12.2017. године износе 16.344  хиљаде динара и односе се на  

зајам добијен од матичног друштва „Линк Каре“ у износу од 16.344 хиљаде динара. За  позајмицу је 

продужен грејс период. Стање усаглашено са Линк Kаре на датум 31.12.2017. године. 
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21.      ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 У хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2017. 

 31. дeцeмбар 

2016. 

           

Примљени аванси, депозити и кауције 353  345 

Обавезе према добављачима:    

 - у земљи 5.855                                                   8374 

 - у иностранству 766  1441 

    

 6.974  10.160 

 

 

22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

       У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2017. 

 31. децембар 

2016. 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада 

         

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 2.021  2.105 

Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог             689  742 

Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца 448  480 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 172  59 

    

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на    

 терет послодавца које се рефундирају 

 105  36 

    

Друге обавезе 3.435  3.422 

    

Остале обавезе 1.557  592 

Обавезе по краткорочним кредитима  5.000  5.000 

    

 9.992  9.014 

    

 

                Укупно обавеза 31.12.2017       16.966  хиљада динара 
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23. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска 

разграничења на дан 31. децембра 2017. године износе 1.557 хиљаде динара. и највећим делом, у 

износу од 434 хиљада динара  се односе на пасивна временска разграничења где су фактуре за 

трошкове које се односе на 2017. а издате су у 2018.години, и обавеза по порезу на додату вредност 

за обрачунски период 01.12.-31.12.2017. године у износу од 976 хиљада динара. 

 

 

24. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  

 

 У 2017.години Рудо а.д. није имало трансакције са повезаним лицима. 

                

 

25. 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 Друштва. 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 ка.д.а је обавеза 

настала. 

 
26. Финансијски инструменти 
 
Управљање ризиком капитала 
 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у 

неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало структуру капитала са циљем да 

смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. Друштво прати капитал на 

основу коефицијента задужености који се израчунава као однос нето задужености Друштва и његовог 

укупног капитала. 

 

Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва испитују структуру капитал на годишњем нивоу. 
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Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи: 
 U RSD 000 
 2017.  2016. 

    
 
Укупне обавезе (без капитала)  37.776  41.356 
А) Готовина и готовински еквиваленти 2.477  1.184 

    
Нето задуженост 35.299  40.172 

    
Б) Капитал  286.628  281.965 

    
Рацио нето дуговања према капиталу 0,12  0,14 

 

Задуженост се односи на дугорочне и краткорочне кредите и обавезе из пословања 

 

Капитал укључује основни капитал, резерве, нераспоређену добит и акумулиране губитке. 

 

Категорије финансијских инструмената 

         U RSD 000 
 2017.  2016. 

    
Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани 2.026  2.045 
Потраживања по основу продаје 15.876  11.850 
Друга потраживања 73  312 
Готовина и готовински еквиваленти 2.477  1.184 

    
 20.452  15.391 

    
Финансијске обавезе    
Дугорочне обавезе 16.344  17.187 
Краткорочне финансијске обавезе 5.000  5.000 
Обавезе према добављачима, без примљених аванса 6.621  9.815 
Друге обавезе 303  303 

    
 28.268  32.305 

 

Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, потраживања, 

обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита, обавезе према добављачима, односно они 

инструменти чија је основна намена финансирање текућег пословања Друштва. У нормалним 

условима пословања Друштво је изложено ниже наведеним ризицима. 
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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 финансијским ризицима од промена курсева страних валута 

и промена каматних стопа. 

 

Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајних 

промена у изложености Друштва тржишном ризику, нити у начину на које Друштво управља или мери 

тај ризик. 

 

Девизни ризик 

 

Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко дугорочних кредита, осталих краткорочних 

финансијских обавеза  и обавеза према добављачима који су деноминирани у страној валути. 

Друштво не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у 

Републици Србији такви инструменти нису уобичајени. 

 

У хиљадама РСД ЕУР РСД УКУПНО 

        

Дугорочни финансијски пласмани 0     0     0     

Дугорочна потраживања 0     0     0     

Потразивања по основу продаје 0     15.876     15.876     

Потразивања из специфичних послова 0     0     0     

Друга потразивања 0     73     73     

Краткороцни финансијски пласмани 0     0     0     

Готовински еквиваленти и готовина 44     2.433     2.477     

Укупно 44     18.382     18.426     

        

Дугорочне обавезе 16.344     0     16.344     

Краткорочне финансијске обавезе 0     5.000     5.000     

Обавезе из пословања 767     5.854     6.621     

Обавезе из специфичних послова 0     0     0     

Друге обавезе 0     303     303     
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Укупно 17.110     11.157     28.267     

        

Нето девизна позиција 
-17.066     7.225     -9.841     

на дан 31. децембар 2017. 

 

Стабилност економског окружења у које Друштво послује, у великој мери зависи од мера Владе у 

привреди и постојања одговарајућег правног и законодавног оквира. 

 

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум 

извештавања у Друштво била је следећа: 

 
У рсд  000 

  
 

 Средства -31. децембар    Обавезе-31. децембарr  
 2017.   2017.  
      
ЕУР 44   (17.110)  

 44   (17.110)  

 

Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР). Следећа табела представља детаље 

анализе осетљивости Друштва на пораст и смањење од 10% курса динара у односу на евро. Стопа 

осетљивости се користи при интерном приказивању девизног ризика и представља процену 

руководства разумно очекиваних промена у курсевима страних валута. Анализа осетљивости укључује 

само ненамирена потраживања и обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово превођење на 

крају периода за промену од 10% у курсевима страних валута. Позитиван број из табеле указује на 

повећање резултата текућег периода у случајевима слабљења динара у односу на валуту о којој се 

ради. У случају јачања динара од 10% у односу на страну валуту, утицај на резултат текућег периода 

био би супротан оном исказаном у претходном случају. Главни разлог за наведено лежи у чињеници 

да су обавезе у страној валути далеко веће од потраживања у истој. 

 

              u РСД 000 

  Изложеност девизном ризику на дан   Осетљивост на повећање/смањење 

  31.12.2017   Девизног курса од 10% 

  Средства   Обавезе   10%   (10%) 

                

ЦХФ 0   0   0   0 

УСД 0   0   0   0 

ЕУР 44   17.110   -1.707   1.707 

  44   17.110   -1.707   1.707 
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Ризик од промене каматних стопа 

 

Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна 

стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Друштво нема на располагању 

инструменте којим би ублажило његов утицај. С обзиром да је зајам са варијабилном каматном 

стопом одобрен од матичног друштва, можемо рећи да је ризик од промене каматних стопа 

занемарљив, јер се каматни услови могу накнадно изменути.  

 

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата је у 

следећем прегледу: 

 
         U РСД 000 

 2017 
 

2016 

 

   Финансијска средства 

   Некаматоносна и каматоносна са фиксном 
к.с. 

   Дугорочни финансијски пласмани               2.026  
 

2.045 

Дугорочна потраживања                      -  
 

 

Потразивања по основу продаје              15.876  
 

11.850 

Потразивања из специфичних послова                      -  
 

 

Друга потраживања                    73  
 

312 

Краткорочни финансијски пласмани                      -  
 

 

Готовински еквиваленти и готовина               2.477  
 

1.184 

 
            20.452  

 
15.391 

   
 

 
            20.452  

 
15.391 

    Финансијске обавезе 

   Некаматоносне и каматоносне са фиксном 
к.с 

   Дугорочне обавезе             (16.344) 
 

          (17.187) 

Краткорочне финансијске обавезе              (5.000) 
 

            (5.000) 

Обавезе из пословања              (6.621) 
 

            (9.818) 

Обавезе из специфичних послова                      -  
 

                    -  

Друге обавезе                 (303) 
 

               (303) 

    

 
           (28.268) 

 
          (32.305) 

    Гап ризика промене каматних стопа              (7.816) 
 

(16.914)  
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Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености 

променама каматних стопа за недериватне инструменте на датум биланса стања. За обавезе са 

варијабилном стопом, анализа је састављана под претпоставком да је преостали износ средстава и  

обавеза на датум биланса стања био непромењен у току целе године. Повећање или смањење од 1% 

представља, од стране руководства, процену реално могуће промене у каматним стопама. 

 

  Повећање од    Смањење од  

1 процентног поена  1 процентног поена 

  2017   2016   2017   2016 

                

Резултат текуће године  
                   78    

            
169   ( 78)         

      
(169)       

 

Kредитни ризик 

 

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Друштво ако друга уговорна страна у  финансијском 

инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу 

потраживања из пословања.  

 

 У складу са усвојеном кредитном политиком, Друштво анализира кредитни бонитет сваког новог 

појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. Такође, за сваког                         

купца је установљен кредитни лимит који представља максимални дозвољен износ потраживања пре 

него што се затражи одобрење Директора. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене услове, 

продаја се врши само на бази авансног плаћања. 

 

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 управљање 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 
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средстава на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да потраживања 

наплати. 

 

У хиљадама РСД 
 

До 1 
месеца 

До 3 
месеца 

Од 3 
месеца 

до 1 
године 

Од 1 
године 

до 5 
година  

Преко 
5 

годин
а  

Укупно 

              

Дугорочни финансијски пласмани                          
2.026  

  

Дугорочна потраживања             

Потразивања по основу продаје        15.876                

Потразивања из специфичних 
послова 

            

Друга потраживања                         
73  

        

Краткороцни финансијски 
пласмани 

            

Готовински еквиваленти и готовина                     
2.477  

        

Укупно        15.876                        
2.550  

                     
-    

                  
-    

                 
2.026  

                         
-    

              

Дугорочне обавезе                 
(16.344) 

                    
(16.344) 

Краткорочне финансијске обавезе                     
(5.000) 

                       
(5.000) 

Обавезе из пословања      (6.621 )                                
(6.621) 

Обавезе из специфичних послова                                    
-    

Друге обавезе                      
(303) 

                            
(303) 

Укупно      (6.621 )                        
(303) 

                
(5.000) 

          
(16.344) 

                     
-    

                  
(28.268) 

                                     
-    

Рочна неусклађеност (22.497)                      
(2.853) 

               
(5.000) 

          
(16.344) 

               
(2.026) 

                 
(28.268) на дан 31. децембар 2017. 

 

 

 

 

 

     

   





� 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 i povećanje sopstvene proizvodnje. Cilj društva je da se 

cena koštanja proizvoda koji se proizvode u Rudu ad smanji , na taj način što se sve više orjentišemo 

prema dobavljačima iz inostranstva za nabavku sirovina . Sirovine koje nabavljamo od ino dobavljača 

su jeftinije i boljeg kvaliteta nego kod domaćih dobavljača , samim tim je omogućeno višestruko 

postizanje cilja društva , i kvalitet i niža cena koštanja proizvoda. 

1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva: 

U poslovnoj 2017. godini Društvo je imalo znatno bolji rezultat poslovanja u odnosu na prethodne 

godine.Prodaja trgovačke robe je povećana za 16,49 % zahvaljujući redovnoj nabavci robe iz Kine , 

kao i kontinuiranom snebdevenošću celokupnog asortimana ostale  robe u maloprodajnoj mreži. 

Prodaja gotovih proizvoda iz Rudo ad asortimana , je pala za 5,52 % .Razlog pada prodaje gotovih 

proizvoda je postojanje velikog broja ortopedskih kuća  na domaćem tržištu čija konkurentnost 

ponekad prevazilazi fer poslovne odnose . Kada su u pitanju gotovi proizvodi proizvodnje Rudo ad , u 

2017.godini je došlo do povećanja prodaje proizvoda iz sektora  bandaže , u odnosu na prethodne 

godine , jer smo jedino Društvo koje tu vrstu proizvoda pravi u svojim proizvodnim pogonima , dok ih 

druge ortopedske kuće uvoze. Za deo proizvoda iz sopstvene proizvodnje- sektor bandaža ( kaiševi za 

uznemirene pacijente i drugi proizvodi  ),  Rudo ad je jedino Društvo koje ima registraciju kod 

Agencije za lekove i medicinska sredstva i iz tog razloga uglavnom dobijamo tendere na kojima se 

traže ti proizvodi  ali sa registracijom .  

Deo prostora je izdat u zakup , tako da je i po tom osnovu došlo do povećanja prihoda Društva. 

1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 

Društvo je likvidno i solventno. 

Pokazatelji poslovanja  2017.godina Vrednost  

Produktivnost rada  ( ostvareni prihod/broj radnika) 2.279,000 

Ekonomicnost poslovanja (poslovni prihod / poslovni 

rashod) 1,020 

Likvidnost (obrtna imovina /kratkorocne obaveze) 3,100 

Stepen zaduzenosti (ukupne obaveze / ukupan kapital) 0,128 

I stepen likvidnosti (gotovina I gotovinski 

ekvivalenti/kratkorocne obaveze) 0,146 

II stepen likvidnosti (obrtna imovina -

zalihe/kratkorocne obaveze) 1,146 

Neto obrtni kapital ( obrtna imovina -kratkorocne 

obaveze) 35.642,000 

 



 

1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva: 

Nepokretna imovina Društva je dosta stara . U 2017.godini izvršeno je ulaganje u rekonstrukciju i 

popravku dela nepokretne imovine . Planira se u narednom periodu nastavak rekonstrukcije i 

popravke ostale nepokretne imovine . Ono što je važno napomenuti je da su sva ulaganja finansirana 

iz sopstvenih sredstava. Imovina Društva je uvećana za kupovinu jednog stana koji je namenjen za 

dalju prodaju. Deo sredstava ( oko 50% ) za kupovinu stana  je uplaćeno još 1993.godine po Ugovoru 

sa GP RADOM BEOGRAD koji je bio izvršilac radova , a ostatak sredstava je uplaćen u 2017.godini , 

čime je Društvo došlo u posed istog. 

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 i proširenju maloprodajne mreže sa dosadašnjim 

i novim asortimanom robe i proizvoda . Problem je što su prodavnice Društva iz  maloprodajne 

mreže usko specijalizovane i tačno se zna šta u njima sme a šta ne sme  da se prodaje , što sužava 

asortiman robe  i ponudu u istim  .  

2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva: 

S obzirom da Rudo ad raspolaže velikim poslovnim prostorom , plan je da se taj prostor 

renoviranjem dovede u upotrebljivo stanje i kao takvo izdaje zakupcima. Vode se pregovori sa 

društvom Etikete doo Beograd oko zakupa prostora 1200 m2 , za obavljanje delatnosti . Na taj način 

Rudo ad bi povećalo svoje prihode , a  i nekretnine bi se koristile od strane zakupca na čiji teret bi išli  

svi troškovi održavanja istih kao i ostali režijski troškovi , čime bi Rudo ad bilo rasterećeno istih. 

 

2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

U 2017.godini došlo je do znatnog smanjenja prodaje proizvoda Društva ( najveće smanjenje je u 

prodaji proizvoda iz sektora Protetike ) iz razloga što je u  Srbiji povećan broj ortopedskih kuća koje 

se bave protetisanjem a broj korisnika je isti ili čak manji . Osim toga, najveći kupci tih  proizvoda  

Društva su RFZO I FSOVO, a  oni nisu godinama menjali cene pomagala definisane Pravilnikom , a 

delovi za ista su mnogo poskupeli tako da je znatno pala i sama zarada od pomagala .  

 

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema: 

U toku 2018.godine u planu je renoviranje nekih delova  prostorija, u smislu investicionog ulaganja u 

nekretnine, kao i izdavanje istih u zakup. 

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima: 

U 2017. godini nije bilo značajnih poslova sa povezanim licima . 

 

 



5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja: 

Istražuje se mogućnost usvajanja korišćenja novih sirovina za proizvodnju radi poboljšanja kvaliteta i 

funkcionalnosti proizvoda. Sva istraživanja Društva se svode na posete sajmovima gde se pokušava 

pronaći konkurentniji dobavljač za kvalitetnije sirovine za proizvodnju Društva. 

Većina kompanija ima kratkoročnu orjentaciju poslovanja , tako i Rudo AD ima prioritet obezbediti 

kontinuitet  tekućeg poslovanja . 

 

  

� SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA 

 

U smislu Zakona o privrednim drustvima nije bilo sticanja sopstvenih akcija.  

 

Finansijski izveštaj za statističke potrebe za 2017. godinu podnešen je Agenciji za privredne registre 

27.02.2018 godine i zaveden pod brojem FIN 114086/2018, isti je obrađen i upisan u Bazu podataka za 

statističke potrebe koja se vodi u okviru Registra finansijskih izveštaja.   

Finansijski izveštaji za 2017.godinu odobreni su 26.02.2018. od strane Direktora Preduzeća. 

 

� 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. 

Ime i prezime, radno mesto i dužnost 

Mirjana Agbaba , Izvršni  Direktor  

 

Beograd,20.03.2017. godina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAPOMENA: 

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017 godinu, Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 

2017.godinu  i Odluka o raspodeli dobiti za 2017 godinu-nije donesena od strane nadležnog organa Društva i 

nisu sastavni deo Godišnjeg izveštaja .Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017 godinu i Odluke o 

raspodeli dobiti za 2017. godinu  će biti u celosti objavljene nakon usvajanja na redovnoj Skupštini. 

 

 

Ime i prezime, radno mesto i dužnost 

Mirjana Agbaba , Izvršni  Direktor  

 

Beograd,20.03.2018. godina 
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