
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, Марка Миљанова 15

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 708.433 22.325 26.631

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 0003

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 18.260 21.200 25.506

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 1 12.062 1.742 1.742

023 2. Постројења и опрема 0011 3.158 16.363 20.232

024 3. Инвестиционе некретнине 0012 3.040 110 447

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013 2.985 3.085

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018 690.173 1.125 1.125



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026 2.446

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027 687.727 1.125 1.125

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 166.506 663.475 638.873

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031 79.772 83.537 86.533

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032 40.198 2.445 2.445

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033 33.000 33.368 37.264

13 3. Роба 0034 2.153 37.810 37.810

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035 4.421 9.914 9.014

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 86.305 562.584 529.810

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 86.305 521.853 507.679

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040 40.731 22.131
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200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 424 13.815 19.677

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 424 13.731 19.677

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047 84

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048 147 147

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051 6 6

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056 141 141

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 5 2.493 1.807

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 899 899

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 874.939 685.800 665.504

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 84.611 84.611 84.611

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403
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306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 119.124 101.058

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 101.058 101.058

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410 18.066

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 434.764 330.566 330.566

350 1. Губитак ранијих година 0413 330.566 330.566 330.566

351 2. Губитак текуће године 0414 104.198

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415 477.262 1.788 1.536

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416 1.164 1.164 1.164

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419 1.164 1.164 1.164

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420 476.098

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426
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419 7. Остале дугорочне обавезе 0427 476.098

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428 624 372

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 1.211 1.211

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430 686.652

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 61.178 809.632 807.654

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 17.106 342.651 336.927

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434 2.537 6.900

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436 14.569 323.495 324.671

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438 12.256 12.256

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 8.389 12.816 8.531

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 24.823 436.289 426.952

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 20.130 388.964 383.549

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446 4.693 47.325 43.403

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 10.860 17.876 35.244
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44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 10.659 12.791 13.469

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода 0451 201 5.085 21.775

481 3. Обавезе по основу пореза на
добитак 0452

427
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0454

 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

0455 350.153 126.831 144.897

 Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 0456 874.939 685.800 665.504

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, Марка Миљанова 15

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 15.388 34.836

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002 12.585 3.521

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003 12.585 3.521

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 2.803 24.820

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 2.709 9.741

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007 94 15.079

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010 3.896

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 10.391

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 18.003 16.791

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014 8.225 2.957

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 2.025 2.623

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 94

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 94

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 618 4.305

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 3.300 4.092

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 3.835 2.720



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 18.045

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 2.615

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027 5

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 5

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 663

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 27

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035 636

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038 658

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040 100.925

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 1 21

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 1

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 15.394 34.857

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 119.592 16.791

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 18.066

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046 104.198

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049 18.066



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0 1050 104.198

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053

723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0 1055 18.066

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0 1056 104.198

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, Марка Миљанова 15

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001 18.066

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002 104.198

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

333

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

а) добици 2007

б) губици 2008

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

332

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

а) добици 2009

б) губици 2010

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

3. Добици или губици од инструмената заштите нето
улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

4. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

5. Добици или губици по основу хартија од вредности
које се вреднују по фер вредности кроз остали
укупан резултат

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) -
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) -
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) ≥ 0

2020

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -
2020 - 2021 + 2022) ≥ 0 2023

VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021 - 2022) ≥ 0 2024

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2023 - 2024) ≥ 0 2025 18.066

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2024 - 2023) ≥ 0 2026 104.198

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или
АОП 2026 > 0

2027

1. Приписан матичном правном лицу 2028

2. Приписан учешћима без права контроле 2029

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, Марка Миљанова 15

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 17.117 115.142

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 17.018 115.142

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003 94

3. Примљене камате из пословних активности 3004 5

4. Остали приливи из редовног пословања 3005

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 15.073 114.456

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 14.882 103.225

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008 13

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 11.197

4. Плаћене камате у земљи 3010 27 34

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 151

8. Остали одливи из пословних активности 3014

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 2.044 686

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017 1.243

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3019

3. Остали финансијски пласмани 3020 1.243

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3025



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027 1.243

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 5.775

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039 5.775

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 5.775

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 18.360 115.142

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 20.848 114.456

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050 686

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 2.488

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 2.493 1.807

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 +
3053 - 3054) 3055 5 2.493

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, Марка Миљанова 15

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција
ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1. Стање на дан 01.01.____
године 4001 81.974 4010 2.637 4019 4028

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2) 4003 81.974 4012 2.637 4021 4030

4. Нето промене у ____ години 4004 4013 4022 4031

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 81.974 4014 2.637 4023 4032

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6) 4007 81.974 4016 2.637 4025 4034

8. Нето промене у ____ години 4008 4017 4026 4035

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 81.974 4018 2.637 4027 4036 0

 



Позиција
ОПИС

АОП

Рев. рез. и нер. доб. и губ.
(група 33)

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП
Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 4046 101.058 4055 330.566 4064

2.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4038 4047 4056 4065

3. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 4048 101.058 4057 330.566 4066

4. Нето промене у ____ години 4040 4049 18.066 4058 4067

5. Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 4050 119.124 4059 330.566 4068

6.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4042 4051 4060 4069

7. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 4052 119.124 4061 330.566 4070

8. Нето промене у ____ години 4044 4053 -119.124 4062 104.198 4071

9. Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 4054 4063 434.764 4072

 



Позиција
ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1. Стање на дан 01.01.____
године 4073 4082 144.897

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4074 4083

3.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____године
(р.бр. 1+2) 4075 4084 144.897

4. Нето промене у ____ години 4076 4085

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 4086 126.831

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4078 4087

7.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____ године
(р.бр. 5+6) 4079 4088 126.831

8. Нето промене у ____ години 4080 4089

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 4090 350.153

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



A.

1.

2.

   - podzakonskim propisima donetim na osnovu Zakona i

Šifra delatnosti -

Datum osnivanja

   - izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama Društva navedenim u Pravilniku o računovodstvu.

81.974.400,00 81.974.400,00

Prošla godina

117,5802EUR

Osnovni podaci o društvu

Osnova i okvir za prikazivanje finansijskog izveštavanja

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u dinare primenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza

izraženih u stranim valutama na kraju godine priznaju se u bilansu uspeha.

27.01.1992

Pun naziv "ELEKTROPORCELAN" AD, Novi Sad

Skraćeni naziv u daljem tekstu: Društvo

117,5821

"ELEKTROPORCELAN" AD, Novi Sad

Zvanični srednji kursevi Narodne banke Srbije stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku

provivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći:

Strana valuta na dan 31.12. Tekuća godina

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno.

Poslovne 

jedinice/predstavništva

PIB 100452835

2343

81.974.400,00

Upisani

Procenti udela

Uplaćeni

Osnivački kapital 

Sedište

Veličina

Novi Sad, Marka Miljanova 19-2115

mikro pravno lice

Oblik organizovanja društvo ograničene odgovornosti

Matični broj 8008418

Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike

81.974.400,00

UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

NAPOMENE

INFORMACIJE O DRUŠTVU

Finansijski izveštaji nastali su pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, odnosno pod pretpostavkom da će

ono nastaviti da posluje u toku neograničenog vremenskog perioda. 

   - Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 83/2018 - dalje: MSFI)

   - Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon, u daljem tekstu: 

Zakon),

Finansijski izveštaji Društva za tekuću i prethodnu godinu sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u

skladu sa:

u periodu 01.01.2021. - 31.12.2021. godine

Osnivači

Društvo nije odstupalo od Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.

Ukupni Novčani Nenovčani

Pojedinačni finansijski izveštaji odobreni su od strane _______ (navesti organ upravljanja) dana __________.

www.aktivasistem.com
O B R A S C I    B E S P L A T N O



3.

3.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Zemljište se iskazuje po nabavnoj vrednosti i ne podleže amortizaciji.

Nematerijalna imovina se iskazuje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos amortizacije u knjigama.

Amortizacija nematerijalne imovine obračunava se primenom proporcionalne metode.

Troškovi koji proističu iz istraživanja se ne priznaju kao nematerijalna imovina, već se priznaju kao rashod u

trenutku njihovog nastanka.

Obračun amortizacije nematerijalne imovine počinje od 1. narednog meseca kada se ova imovina stavi u upotrebu.

Pregled značajnih računovodstvenih politika

Nematerijalna imovina

Stalna sredstva namenjena prodaji iskazuju se prema nabavnoj vrednosti.

Zalihe materijala i robe vode se prema nabavnoj vrednosti, fakturnoj vrednost dobavljača uvećanoj za zavisne

troškove nabavke. Popusti i rabati oduzimaju se prilikom utvrđivanja troškova nabavke robe. 

Vrednost utrošenih zaliha se utvrđuje metodom ponderisanog prosečnog troška.

Sitan inventar je sredstvo koje ima korisni vek trajanja duži od jedne godine i čija je vrednost manja od dinarske

protivvrednosti 50.000,00 dinara. Stavljajem u upotrebu ispravlja se 100% njegove vrednosti.

Zalihe 

Nekretnine, postrojenja i oprema

Amortizacija sredstava obračunava se primenom proporcionalne metode. Otpisivanje se vrši prema stopama koje

su zasnovane na preostalom korisnom veku upotrebe sredstava, procenjenom od strane rukovodstva Društva.

Korisni vek nematerijalne imovine koja nastaje iz ugovornih ili drugih zakonskih prava jednak je periodu ugovornih

ili drugih zakonskih prava. Ako korisni vek ne može pouzdano da se ustanovi, vek trajanja se utvrđuje na osnovu

najbolje procene rukovodstva, s tim da nije duži od deset godina.

Dugoročna materijalna imovina koja zadovoljava uslov za priznavanje kao stalna imovina ali im je nabavna

vrednost niža od 50.000,00 dinara, priznaju se kao rashod perioda ili kao alat i sitan inventar.

Otpisivanje dugoročne materijalne imovine vrši se primenom proporcionalne metode kojom se vrednost stalne

imovine u potpunosti otpisuje tokom procenjenog veka upotrebe.

Obračun amortizacije dugoročne materijalne imovine počinje od 1. narednog meseca kada se ova imovina stavi u

upotrebu

Potraživanja po osnovu prodaje

Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi se iskazuju po nabavnoj vrednosti od dana ulaganja do dana početka

korišćenja. U slučaju da Društvo prilikom nabavke ovih sredstava plaća porez po propisima o oporezivanju imovine,

ovaj porez se uključuje u nabavnu vrednost.

Zalihe nedovršene proizvodnje ili usluga iskazuju se po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je

ona niža, na kraju obračunskog perioda. 

Građevinski objekti, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos amortizacije u

knjigama.

U slučaju sticanja dugoročne materijalne imovine putem državnih davanja, ona može biti stečena bez naknade, ili

uz minimalnu naknadu putem državne pomoći. Društvo ovu imovinu početno vrednuje po nabavnoj vrednosti.

Zalihe se procenjuju po nabavnoj vrednosti odnosno ceni koštanja ili neto prodajnoj vrednosti umanjenoj za

troškove dovršenja i izrade ako je niža. 



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

II

1.

2 Nekretnine, postrojenja i oprema

0

Rashodi

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda, odnosno na obračunskoj osnovi i

utvrđuju se za period kada su nastali.

Pregled pozicija bilansa stanja sa napomenama

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da će u budućnosti

Društvo imati priliv ekonomske koristi. Prihod se iskazuje bez PDV, povraćaja robe, rabata i popusta.

NABAVNA VREDNOST 

Nematerijal-

na

ulaganja u

pripremi

Avansi za

nematerijal-

na

ulaganja

UKUPNO Goodwill
Ulaganja

u razvoj

Obaveze iz poslovanja

Prihodi

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj fakturnoj vrednosti.

Nematerijalna imovina

Koncesije, 

patenti, 

licence

i slična prava

Ostala 

nematerijal-

na

ulaganja

Primljeni krediti prvobitno se priznaju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj

vrednosti uz primenu ugovorne kamatne stope.

0

0Povećanja 

Ispravka greške i promena 

Početno stanje 

0Otuđenja i rashodovanje 

0Ostalo 

0 0 0 0Krajnje stanje 0 0 0

ISPRAVKA VREDNOSTI 

0Početno stanje 

0Ispravka greške i promena 

0Amortizacija

0Gubici zbog obezvređenja 

0Otuđenja i rashodovanje 

0Ostalo

0 0 0 0Krajnje stanje 0 0 0

NEOTPISANA (SADAŠNjA) 

VREDNOST 

0 0 0 031. decembar tekuće godine 0 0 0

10%

0 0 0 031. decembar prošle godine 0 0 0

Koncesije, patenti, licence i slična prava 10%

Ostala nematerijalna ulaganja 10%

Na posebnim analitičikim računima nekretnine, postrojenja i opreme (NPO) obezbeđene su odgovarajuće

evidencije o nabavnoj vrednosti i ispravkama vrednosti.

Stanje i promene na nekretninama, postrojenjima i opremi društva prikazane su u tabeli u nastavku:

Zemljište i objekti zasebno se računovodstveno obuhvataju. 

Stope amortizacije za nematerijalnu imovinu

Ulaganja u razvoj

Društvo ne vrši rezervisanja jer efekti ovih rezerversinja nisu materijalno značajni pa bi trošaki pribavljanja ovih

informacija nadmašio koristi.

Rezervisanja

Osim potraživanja po kojima su pokrenuti sudski sporovi i potraživanja od privrednih subjekata nad kojima je

pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, Društvo ispravlja vrednost onih potraživanja za koja rukovodstvo proceni da

postoji neizvesnost u naplati.

Potraživanja po osnovu prodaje priznaju po nediskontovanom iznosu potraživanja, odnosno po fakturnoj vrednosti

umanjenoj za ispravku vrednosti obezvređivanja potraživanja, koja se utvrđuje kad postoji objektivan dokaz da

Društvo neće biti u stanju da naplati iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova.

Kratkoročne finansijske obaveze



3

Računari

HOV koje se drže do dospeća

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim 

licima u zemlji

Učešća u kapitalu pridruženih subjekata u zajedničkim poduhvatima

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge HOV raspoložive za 

prodaju

Društvo nema NPO za koje ima ograničeno pravo ili su založeni kao garancija za obaveze.

Dugoročne kaucije isplaćuju se na ime zaloga za izvršenje ugovora. 

10%

Postro-

jenja i 

oprema

UKUPNO
Ulaganja 

na tuđim 

NPO

Zem-ljište

NPO

u 

pripremi

NABAVNA 

VREDNOST 

Građe-

vinski 

objekti

Ostale 

NPO

Ispravka greške i promena 

računovodstvene politike 

Početno stanje - 

01.01. tekuće godine
433.2781.742 180.685 246.870 3.981

Avansi za 

NPO

0

0

413.504

Nova ulaganja 

Otuđenja i 

rashodovanje 
1.742 168.340 243.422

Ostalo 0

19.774

31.12. tekuće god. 0 12.062 3.158 3.040

0 0

ISPRAVKA 

VREDNOSTI 

-470.973 0 0

00 0

Krajnje stanje - 31.12. 

tekuće godine
0 12.345 3.448 3.981 0

Početno stanje - 

01.01. tekuće godine

941

-58.896 470.973

941

Amortizacija 283 290

412.077

Ispravka greške i promena 

računovodstvene politike 

0

Otuđenja i 

rashodovanje 
470.973

59.469

Gubici zbog 

obezvređenja 

58.896

470.973

Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim 

licima u inostranstvu

Građevinska oprema manje vrednosti 15%

Građevinska oprema 30%

Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni plasmani u inostranstvu

Prošla godina

Automobili

18.260

2.5%

31.12. prošle god.

Dugoročni plasmani u zemlji

Tekuća godina

62.877 21.201

20%

Nekretnine - stanovi 

1.742

Ostali dugoročni finansijski plasmani 690.173 1.125

Ostalo 0

0 283 290

Zemljište -

180.685 246.870

Stope amortizacije za grupe nekretnina i opreme

1.514941 0 0 0
Krajnje stanje - 31.12. 

tekuće godine

NEOTPISANA 

(SADAŠNjA) 

VREDNOST 
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5

6

7

79.772 83.537

84Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 

Kupci – ostala povezana pravna lica 

Ostale nekretnine namenjene prodaji 

Ispravka vrednosti drugih potraživanja

0

Tekuća godina

Potraživanja

0

Građevinski objekti namenjeni prodaji 

38.710

Obezvređenje zaliha 

Sredstva poslovanja koje se obustavlja 

Roba

521.853

Postrojenja i oprema namenjena prodaji 

Društvo nema zaliha založenih kao garancija za izmirenje obaveza. 

UKUPNO

4.421

Kupci u zemlji 86.305

UKUPNO

Biološka sredstva namenjena prodaji 

Obezvređenje stalnih sredstava i sr. poslovanja koje se obustavlja 

Kupci – matična i zavisna pravna lica 

Zemljište namenjeno prodaji 

Prošla godina

562.584

40.731

Prošla godina

Kupci u inostranstvu 

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 

86.305Svega potraživanja po osnovu prodaje 

Potraživanja od izvoznika 

Potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun 

11.45940.198Materijal, rezervni delovi, alat i inventar

690.173 1.125

Zalihe

Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova 

Nedovršena proizvodnja/usluge

Investicione nekretnine namenjene prodaji 

Tekuća godina Prošla godina

33.36833.000

Svega potraživanja iz specifičnih poslova 0 0

Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje 

Ostala potraživanja iz specifičnih poslova 

Gotovi proizvodi 2.153

Stalna sredstva namenjena daljoj prodaji vode se po nabavnoj vrednosti. 

Stanje stalnih sredstava namenjenih prodaji može se prikazati na sledeći način:

Stalna sredstva namenjena prodaji

Nematerijalna ulaganja namenjena prodaji 

Tekuća godina

Potraživanja za kamatu i dividende 

Potraživanja od zaposlenih 

Ostala potraživanja

Potraživanja za više plaćen porez na dobit

Potraživanja od državnih organa i organizacija 

Potraživanja po osnovu naknade štete

13.731

13.815

UKUPNO 86.305,00 576.399,00

Kratkoročni finansijski plasmani

Od ukupnog iznosa potraživanja od kupaca u zemlji od 86.305, ne postoje kupci čija potraživanja su materijalno

značajna. 

UKUPNO

Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara vode se po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost zaliha

materijala, rezervnih delova, alata i inventara iskazuje se kao vrednost po obračunu dobavljača u koju su uključeni

zavisni troškovi nabavke. 

Potraživanja za naknadu zarada koje se refundiraju

Svega druga potraživanja 0
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10

11

Odložena 

poreska sredstva

Odložene 

poreske obaveze

Povećanje / (smanjenje) u toku godine 

81.974

Ukupni poreski trošak / (kredit) – neto 

Promene odloženih poreskih sredstava / obaveza 

Neiskorišćen por. kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva 

Ulozi

Tekuća godina

Stanje na kraju godine 0 0

81.974

Neiskorišćeni ostali poreski krediti 

Stanje na početku godine 

Efektivna poreska stopa (% u odnosu na dobit pre oporezivanja) 

Efekti po osnovu razlike za priznatu amortizaciju 

0

Efekti promene poreske stope 

Efekti stalnih razlika – nepriznati troškovi 

Tekuća godina Prošla godina

Važeća poreska stopa 

Neiskorišćen poreski kredit po osnovu gubitaka ranijih godina 

UKUPNO 424 899

Dobitak pre oporezivanja 

U okviru aktivnih vremenskih razgraničenja Društvo iskazuje ostala aktivna vremenska razgraničenja - ostalo

424

Porez iz dobitka 0

Odložena poreska sredstva i obaveze

Porez na dodatu vrednost – prethodni porez 

Aktivna vremenska razgraničenja 899

UKUPNO 5 2.493

Tekuća godina Prošla godina

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vred. umanjena 

Osnovni kapital

Udeli DOO 

Prošla godina

Akcijski kapital 

Devizna blagajna 

Ostala novčana sredstva 

Devizni račun 1.747

Devizni akreditivi 

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 

Blagajna 22

Tekuća godina

Tekući (poslovni) računi 5 724

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti 

Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

Prošla godina

UKUPNO 0 147

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

HOV kojima se trguje 

Ostali kratkoročni finansijski plasmani 141

Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne god.

HOV koje se drže do dospeća - deo koji dospeva do jedne godine 

Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 6

Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 

Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica 

Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica 

Tekuća godina Prošla godina

Efekti promene poreske stope 
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13

14

Tekuća godina

Ostale dugoročne obaveze

Isplata dividende 

Neraspoređena dobit tekuće godine 

Stanje na dan 31.12. tekuće godine

Ostala smanjenja 

2.637

Državni kapital 

Društveni kapital 

Članovi društva su: 

Tekuća godina

119.124

0

2.637

UKUPNO

Ostali osnovni kapital 

Ostala povećanja 

119.124

119.124

Neraspoređena dobit može se prikazati na sledeći način

UKUPNO

Zadružni udeli 

Prošla godina

84.611

Neraspoređena dobit

84.611

0

% Udela

Učešće zaposlenih u dobiti 

Početno stanje – 01.01. tekuće godine

Ispravka greške i promena računovodstvene politike 

Korigovano stanje neraspoređene dobiti ranijih godina – 01.01. tekuće godine

0

Osnovni kapital 

Ostalo

Rezerve

Tekuća godina

Pokriće gubitka 

Isplata dividende 

Obračunati porez 

Dugoročna rezervisanja

UKUPNO

Rezervisa-nje 

za troškove 

restrukturira

nja

Rezervisa-nja 

za

troškove u 

garantnom 

roku 

Rezervisa-nja 

za troškove

obnavljanja 

prirodnih 

bogatstava 

Rezervisa-nja 

za zadržane

kaucije i 

depozite

Rezervisa-nja 

za naknade i 

druge 

beneficije 

zaposlenih 

Ostala 

dugoročna

rezervisanja

Početno stanje - 

01.01. tekuće godine

Ispravka greške i promena 

računovodstvene politike 

Dodatna rezervisanja izvršena u 

tekućoj godini

1.164

0

0

1.164

Ukinuta rezervisanja u tekućoj 

godini

0
Iskorišćena rezervisanja 

u tekućoj godini

0

0

0

0

Ostalo 

Povećanje proisteklo iz 

diskontovanja 

Krajnje stanje - 

31.12. tekuće godine
0 0

0

0 1.164 1.1640
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16

17

18

6.900Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica 2.537

Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 14.569

Pravno lice .............. 

Tekuća godina

19.156

Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica

Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog 

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

10.659

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 

Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret 

Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret 

Tekuća godina

Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima 

Ostali .......... 

Pravno lice .............. 

Obaveze po emitovanim HOV u periodu dužem od godinu dana 

Prošla godina

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 

Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima 

388.964

0

476.098

3.159

Dobavljači u inostranstvu 4.693

Dugoročni krediti

Dugoročni krediti u zemlji 

24.823

Pravno lice .............. 

5.320

Ostale dugoročne obaveze 

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret 

UKUPNO

Prošla godina

UKUPNO

Kratkoročne finansijske obaveze

17.106

Ostale obaveze iz specifičnih poslova 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 

12.256

Prošla godina

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret 3.386

Ostale kratkoročne finansijske obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

436.289

476.098 0

47.325

Ostale obaveze iz poslovanja 

Prošla godina

12.816

Obaveze iz poslovanja

8.389

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada 4.114 7.471

436.289

Sve kratkoroćne finansijske obaveze su usaglašene.

Svega obaveze iz specifičnih poslovanja 0

Svega obaveze iz poslovanja 

Obaveze prema uvozniku 

Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun 

Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje 

UKUPNO 24.823

Prošla godina

Dobavljači - matična i zavisna pravna lica 

Primljeni avansi, depoziti i kaucije 

Dobavljači - ostala povezana pravna lica 

20.130

Tekuća godina

Dobavljači u zemlji 

Tekuća godina

Svega obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 12.791

Tekuća 

godina

Oznaka 

valute

Kamatna 

stopa

0

Pravno lice .............. 

Ostali .......... 

0

0 0

0

Svega 

0Svega

UKUPNO 

Dugoročni krediti u inostranstvu 
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Svega prihodi od prodaje robe 12.585 3.521

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora 

686.652

Ostala PVR 

Razgraničeni zavisni troškovi nabavke 

Svega PVR

Obaveze za učešće u dobiti 

12.791UKUPNO 697.311

Obaveze prema zaposlenima 

Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 

0

Svega druge obaveze 

Odloženi prihodi i primljene donacije 

Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja 

0

Obaveze za dividende 

Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima 

Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 12.585 3.521

Prihodi od prodaje

Nabavna vrednost prodate robe

Tekuća godina Prošla godina

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl

Tekuća godina Prošla godina

Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim 

Pregled pozicija bilansa uspeha sa napomenama

0

Porez na dodatu vrednost

Obaveze za porez na dodatu vrednost

Prošla godina

Unapred obračunati troškovi 

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 

Ostale obaveze 

686.652

Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 

Obračunati prihodi budućeg perioda 

Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga 

15.079

UKUPNO 15.388 28.341

Prihodi od članarina 

Prihodi od tantijema i licencnih naknada 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 

2.709

94

2.803 24.820

9.741

Prihodi od zakupnina 

Ostali poslovni prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim 

Ostali poslovni prihodi 14.287

UKUPNO 0 14.287

Tekuća godina Prošla godina

Nabavna vrednost prodate robe na veliko 467

Nabavna vrednost prodate robe na malo 7.758 2.957

UKUPNO 8.225 2.957

Obaveze za akcize

918

Tekuća godina

Tekuća godina Prošla godina

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine

Obaveze za doprinose koji terete troškove

201 4.167Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine

Obaveze za porez iz rezultata

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret 

4.167UKUPNO 201



24

25

26

27

28

UKUPNO 0 94

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 84 133

2.623

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškovi goriva i energije 191 203

Troškovi rezervnih delova

UKUPNO 2.025

Ukoliko je nabavljeno više robe nego što je prodato u obračunskom periodu dolazi do povećanja zaliha u odnosu na

početno stanje, i obrnuto.

Troškovi proizvodnih usluga

2.720

Ostali nematerijalni troškovi 

Troškovi materijala za izradu 1.748 2.043

Troškovi materijala

Troškovi režijskog materijala 2 244

Tekuća godina Prošla godina

Tekuća godina Prošla godina

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 

Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i 

Ostali lični rashodi i naknade 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 

Troškovi naknada po autorskim ugovorima 

Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim 

Troškovi naknada po ugovorima o delu 

94

Tekuća godina Prošla godina

Troškovi usluga na izradi učinaka 1.893 2.982

Troškovi transportnih usluga 16 134

Troškovi usluga održavanja 15 77

Troškovi ostalih usluga

Troškovi zakupnina 57

Troškovi sajmova

38

4.092

2.075

Troškovi reklame i propagande 

Troškovi istraživanja 

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 

899

UKUPNO

Ostala dugoročna rezervisanja 

Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 

3.300

Troškovi poreza 35

Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju

1.319

Troškovi amortizacije i rezervisanja

Troškovi rezervisanja za garantni rok 

Troškovi amortizacije 

Troškovi doprinosa 

Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 

Rezervisanja za troškove resktrukturiranja 

311

Troškovi premija osiguranja 

2.329

25

UKUPNO 3.834

619 4.305

17Troškovi platnog prometa 

Troškovi reprezentacije 1.378

276

619 4.305

Nematerijalni troškovi

UKUPNO

70

Troškovi članarina 

Tekuća godina Prošla godina

Tekuća godina Prošla godina

Troškovi neproizvodnih usluga 
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30

31

32

33

34

Ostali nepomenuti rashodi 100.925

Gubici od prodaje materijala 

UKUPNO

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava 

Manjkovi 

UKUPNO 0

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, osim valutne 

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 

100.925

1

Prošla godina

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, 

Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti 

Tekuća godina

1 21

Ostali rashodi

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 

21

Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika 

Prihodi od smanjenja obaveza 

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja 

Ostali nepomenuti prihodi 

Viškovi 

Naplaćena otpisana potraživanja 

Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti 

Dobici od prodaje materijala 

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i 

Dobici od prodaje bioloških sredstava 

Gubitak iz finansiranja 658

UKUPNO 664 0

Predstavlja razliku između finansijskih rashoda i finansijskih prihoda.

Tekuća godina Prošla godina

Tekuća godina Prošla godina

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne 

Ostali finansijski rashodi 1

Rashodi kamata (prema trećim licima)

Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih 

Tekuća godina Prošla godina

Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima 

27

Tekuća godina Prošla godina

Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica

Poslovni dobitak

Finansijski prihodi

Predstavlja razliku između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda

Tekuća godina Prošla godina

Poslovni dobitak

05

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)

Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica

Negativne kursne razlike (prema trećim licima) 636

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima 

UKUPNO

5

Pozitivne kursne razlike 

Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih 

Gubitak iz finansiranja

Ostali prihodi

Prihodi od kamata

Finansijski rashodi

Prihodi po osnovu efekata ugovorene valutne klauzule 

Ostali finansijski prihodi



35

36

37

38

0

Gubitak poslovanja koje se obustavlja

Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika 

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, rashodi promene računovodstvene politike i

ispravke grešaka iz prethodnih godina

Tekuća godina Prošla godina

Neto dobitak

UKUPNO

Porez na dobitak i odloženi poreski rashod

Dobitak pre oporezivanja 18.066

Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina koji nisu 

materijalno značajni 

Dobitak pre oporezivanja

Prošla godinaTekuća godina

0

Tekuća godina Prošla godina

Tekuća godina Prošla godina

Poreski rashod perioda

Gubitak pre oporezivanja

Dobitak pre oporezivanja 18.066

UKUPNO -104.198 18.066

Odloženi poreski prihod perioda

Odloženi poreski rashod perioda

104.198

Poreski rashod perioda

Isplaćena lična primanja poslodavca

Потпис
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA I ODBORU DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ELEKTROPORCELAN, NOVI SAD 
 
Uzdržavanje od izražavanja mišljenja 
 
Angažovani smo da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja AKCIONARSKOG DRUŠTVA ELEKTROPORCELAN, NOVI 
SAD (u daljem tekstu: „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2021. godine i bilans uspeha, 
izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava 
na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. 
 
Mi ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Društva. Zbog značaja pitanja opisanih u odeljku Osnove 
za uzdržavanje od izražavanja mišljenja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da 
obezbedimo osnovu za mišljenje revizora o ovim finansijskim izveštajima.  
 
Osnove za uzdržavanje od izražavanja mišljenja 
 
Tokom obavljanja revizije priloženih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu, nismo bili u mogućnosti da pribavimo 

dovoljno odgovarajućih revizorskih dokaza za verifikaciju pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha na dan 31. decembra 

2021. godine, niti smo bili u mogućnosti da se alternativnim metodama uverimo u realnost iskazanih pozicija imovine, 

kapitala i obaveza iskazanih u bilansu stanja na dan 31. decembra 2021. godine, kao ni prihoda i rashoda iskazanih u 

bilansu uspeha za 2021. godinu. 

U postupku obavlјanja revizije nisu nam blagovremeno dostavlјene adekvatne računovodstvene evidencije, kako bismo 
sproveli procedure slanja zahteva za nezavisnom potvrdom salda putem konfirmacija, kako bismo potvrdili salda 
potraživanja i obaveza na dan 31. decembar 2021. godine. 
 
Tokom obavljanja revizije priloženih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu, Društvo nam nije dostavilo godišnji 
popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine, te nismo mogli sa se uverimo da li Društvo 
izvršilo usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. Glasnik 
RS“ br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) i Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog 
stanja sa stvarnim stanjem (Sl. glasnik RS br. 89/2020). 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema, sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine, iskazani su u bilansu stanja, u iznosu 
od 18.260 hiljada dinara. Tokom obavljanja revizije od strane Rukovodstva društva nije nam dostavljen pregled nekretnina 
postrojenja i opreme. U toku obavljanja revizije, a na osnovu raspoložive računovodstvene dokumentacije i evidencija, 
nismo bili u mogućnosti da se uverimo u verodostojnost iskazanih nekretnina, postrojenja i opreme, niti smo bili u 
mogućnosti da utvrdimo njihov uticaj na rezultat poslovanja za 2021. godinu.    
 
Na dan 31. decembra 2021. godine Društvo je iskazalo ostala dugoročna potraživanja u iznosu od 687.727 hiljada dinara. 
Društvo nije postupilo u skladu sa zahtevima MSFI 9 – Finansijski instrumenti, koji nalaže da se potraživanja, nakon 
početnog priznavanja, vrednuju po amortizovanoj vrednosti kada postoje objektivni dokazi o umanjenju njihove vrednosti. 
Tokom obavljanja revizije, nismo mogli da se uverimo da je Društvo izvršilo objektivnu procenu naplativosti ovih 
potraživanja u skladu sa pomenutim standardom i da je sprovelo njihovo adekvatno obezvređenje na teret rashoda 
perioda. 
 

mailto:office@finrevizija.co.rs
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Na dan 31. decembar 2021. godine Društvo je prikazalo zalihe u iznosu od 79.772 hiljade dinara koje se najvećim delom 
odnose na zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara u iznosu od 40.198. hiljada dinara, na nedovršenu 
proizvodnjui gotove proizvode u iznosu od 33.000 hiljade dinara i na robu u iznosu od 2.153 hiljade dinara. U toku 
obavljanja revizije, a na osnovu raspoložive računovodstvene dokumentacije i evidencije, nismo bili u mogućnosti da se 
uverimo da li su zalihe vrednovane po nižoj ceni od cene koštanja ili od neto ostvarive vrednosti, kako nalaže MRS 2 – 
Zalihe. Društvo nam nije prezentovalo dovoljnu dokumentaciju i shodno tome, u postupku revizije finansijskih izveštaja za 
2021. godinu, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u objektivnost iskazanih zaliha na dan 31. decembra 2021. godine, 
kao ni u uticaj ovog pitanja na rezultat poslovanja za 2021. godinu. 
 
Na dan 31. decembar 2021. godine Društvo je iskazalo potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 86.305 hiljada dinara. 
U procesu revizije nismo bili u mogućnosti da usaglasimo pomenuta potraživanja, niti da na drugi način potvrdimo stanje 
potraživanja na dan bilansa. Imajući u vidu prethodno navedeno smatramo da potraživanja nisu priznata u visini 
očekivanih priliva sredstava, a zbog ograničenja koja proizilaze iz prethodno navedenog nismo u mogućnosti da utvrdimo 
iznos potencijalne korekcije po navedenom osnovu, niti da utvrdimo njen uticaj na finansijske izveštaje za 2021. godinu. 

Društvo je u finansijskim izveštajima za 2021. godinu iskazalo akcijski kapital u iznosu od 84.611 hiljada dinara, dok u 
Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre, kao i u Centralnom registru hartija od 
vrednosti, upisani akcijski kapital iznosi 81.974 hiljade dinara. Neusaglašenost osnovnog kapitala potiče iz ranijih perioda. 
Alternativnim revizorskim postupcima nismo utvrdili razloge nastanka navedenih neslaganja i eventualne efekte koji bi bili 
iskazani u finansijskim izveštajima za 2021. godinu, da je izvršeno navedeno usaglašavanje. 
 
Na dan 31. decembar 2021. godine Društvo je iskazalo dugoročne obaveze u iznosu od 476.098 hiljada dinara koje se u 
potpunosti odnose na ostale dugoročne obaveze. U procesu revizije nismo bili u mogućnosti da usaglasimo obaveze, niti 
da na drugi način potvrdimo stanje obaveza na dan bilansa. Imajući u vidu prethodno navedeno smatramo da obaveze 
nisu priznata u visini očekivanih odliva sredstava, a zbog ograničenja koja proizilaze iz prethodno navedenog nismo u 
mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalne korekcije po navedenom osnovu, niti da utvrdimo njen uticaj na finansijske 
izveštaje za 2021. godinu. 

Na dan 31. decembar 2021. godine Društvo je iskazalo kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 17.106 hiljada dinara 
koje se najvećim delom odnose na obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke u iznosu od 
14.569 hiljada dinara, kao i na obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji 
u iznosu od 2.537 hiljada dinara. U procesu revizije nismo bili u mogućnosti da usaglasimo obaveze, niti da na drugi način 
potvrdimo stanje obaveza na dan bilansa. Imajući u vidu prethodno navedeno smatramo da obaveze nisu priznata u visini 
očekivanih odliva sredstava, a zbog ograničenja koja proizilaze iz prethodno navedenog nismo u mogućnosti da utvrdimo 
iznos potencijalne korekcije po navedenom osnovu, niti da utvrdimo njen uticaj na finansijske izveštaje za 2021. godinu. 

Na dan 31. decembar 2021. godine Društvo je iskazalo primljene avanse, depozite i kaucije u iznosu od 8.389 hiljada 

dinara. Društvo nam nije prezentovalo dovoljnu dokumentaciju i shodno tome nismo bili u mogućnosti da pribavimo 

dovoljno odgovarajućih revizorskih dokaza za verifikaciju navedene pozicije bilansa stanja. U postupku obavljanja revizije, 

nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo eventualne efekte koje bi navedeno pitanje imalo na finansijske izveštaje 

Društva za 2021. godinu. 

Na dan 31. decembar 2021. godine Društvo je iskazalo obaveze iz poslovanja u iznosu od 24.823 hiljade dinara koje se 

odnose na obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 20.130 hiljada dinara I na obaveze prema dobavljačima u u 

inostranstvu u iznosu od 4.693 hiljade dinara. Tokom obavljanja revizije nismo bili u mogućnosti da usaglasimo obaveze 

prema dobavljačima, niti da na drugi način potvrdimo postojanje pomenutih obaveza iz poslovanja. 

Na dan 31. decembar 2021. godine Društvo je iskazalo ostale kartkoročne obaveze u iznosu od 10.860 hiljada dinara. 

Društvo nam nije prezentovalo dovoljnu dokumentaciju i shodno tome nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno 

odgovarajućih revizorskih dokaza za verifikaciju navedene pozicije bilansa stanja. U postupku obavljanja revizije, nismo 

bili u mogućnosti da kvantifikujemo eventualne efekte koje bi navedeno pitanje imalo na finansijske izveštaje Društva za 

2021. godinu. 
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U postupku obavlјanja revizije nisu nam blagovremeno dostavlјene adekvatne računovodstvene evidencije, kao ni 

dokumentacija na osnovu koje bismo se uverili u postojanje, kompletnost i tačnost materijalno značajnog dela rashoda i 

prihoda prezenovanih u finansijskim izveštajima Društva za 2021. godinu. 

Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu, Društvo nije postupilo u skladu sa MRS 12 – Porez na dobitak 
i nije izvršilo obračun i evidentiranje odloženih poreskih sredstava/obaveza. U postupku revizije finansijskih izveštaja, 
nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekte ne evidentiranja odloženih poreskih sredstava/obaveza i njihov uticaj na 
finansijske izveštaje za 2021. godinu.  
 
Društvo do dana Izveštaja revizora nije sastavilo poreski bilans PB1, PDP prijavu za akontaciono - konačno utvrđivanje 

poreza na dobit pravnih lica. U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica "Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 

80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 

91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)) Društvo je u obavezi da 

podnese PB1, PDP prijavu za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica poreskim organima 

najkasnije do 29. juna 2022. godine, za period 01.01.- 31.12.2021. godine. Poreski bilans se sastavlja na osnovu 

finansijskih izveštaja koji su bili predmet ove revizije, ali koji ne uključuju korekcije koje proističu iz ovog izveštaja revizora, 

tako da se o potencijalnom uticaju prethodno navedenih korekcija na poreski bilans ne možemo izjasniti. 

Napomene uz finansijske izveštaje za 2021. godinu ne sadrže sledeća obelodanjivanja koja se zahtevaju Međunarodnim 

računovodstvenim standardima: 

- potpune informacije i obelodanjivanja koja zahteva MSFI 1 - Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog 

izveštavanja; 

- iznose neusaglašenih potraživanja i obaveza; 

- obelodanjivanja koja zahteva MSFI 7 – Finansijski instrumenti; 

- nije izvršilo obelodanjivanje bruto knjigovodstvene vrednosti i akumulirane amortizacije na početkui na kraju 

godine i usklađivanje knjigovodstvene vrednosti na početku i na kraju perioda pokazujući nastale promene na 

osnovnim sredstvima u toku godine u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema;  

- obelodanjivanje povezanih strana i transakcija izvršenih sa njima u skladu sa MRS 24 – Obelodanjivanja 

povezanih strana; 

- obelodanjivanja koja zahteva MRS 12 – Porez na dobit; 

- belodanjivanja koja zahteva MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina, upisane 

hipoteke, izdate menice,d ata jemstva i garancije drugim licima; 

- obelodanjivanja koja zahteva MRS 33 – Zarada po akciji. 

Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu, Društvo nije postupilo u skladu sa zahtevima MRS 37 – 
Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina i nije izvršilo rezervisanja za potencijalne obaveze po osnovu 
sudskih sporova. Na bazi raspoloživih informacija dobijenih tokom revizije i dostavljenog pregleda sudskih sporova od 
strane advokata, utvrdili smo da procenjena vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Društva, na dan 31. decembra 
2021. godine iznosi 117.200 hiljada dinara hiljade dinara. Ukupan iznos troškova po osnovu sudskih sporova može biti 
uvećan po osnovu obračunatih zateznih kamata do datuma okončanja sporova, odnosno do datuma konačnih isplata po 
sporovima, te nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo eventualne efekte koje bi navedeno pitanje imalo na finansijske 
izveštaje Društva za 2021. godinu. 
 
Društvo nam nije prezentovalo overen i potpisan akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama kojim se definišu 
računovodstvene politike za priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, kao i druga pitanja vezana 
za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja, a koji je predviđen zakonskim propisima se primenjuju u 
Republici Srbiji, odnosno Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon).  
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Društvo je u obavezi da konzistentno primenjuje usvojene računovodstvene politike u svim periodima prezentovanim u 

finansijskim izveštajima i da implementira izmenjene MSFI koji se primenjuju od 1. januara 2020. godine (na osnovu 

Rešenja Ministarstva finansija i privrede  broj 401-00-4980/2020) a to su: MSFI 9 – Finansijski instrumenti, MSFI 15 – 

Prihodi od ugovora sa kupcima i IFRIC 22 – Transakcije u stranoj valuti i avansno plaćanje naknada. Društvo nije 

sagledalo niti obelodanilo uticaj primene napred navedenih prevedenih MSFI ni Tumačenja. Nismo bili u mogućnosti da 

kvalifikujemo eventualne efekte koje bi primena prevedenih MSFI i Tumačenja imala na finansijske izveštaje za 2021. 

godinu. 

Materijalno značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja  
 
Finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, tako da u tom smislu ističemo sledeće 
činjenice koje proizilaze iz finansijskih izveštaja koji su bili predmet ove revizije, a koji ne uključuju potencijalne korekcije 
koje mogu nastati iz ovog izveštaja. Kratkoročne obaveze iznose 17.106 hiljada dinara, dok obrtna imovina iznosi 166.506 
hiljada dinara i veća je od dospelih obaveza za 149.400 hiljada dinara. Ukupan gubitak iskazan u bilansu stanja iznosi 
434.764 hiljade dinara i premašuje visinu iskazanog kapitala u iznosu od 350.153 hiljade dinara. Imajući u v idu sve 
prethodno navedeno ukazujemo na postojanje značajnih neizvesnosti u pogledu sposobnosti da Društvo nastavi svoje 
poslovanje u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja. 
 
Ostale informacije 
 
Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije sadržane u Godišnjem 
izveštaju o poslovanju (koji ne uklјučuje finansijske izveštaje i Izveštaj revizora o njima) za godinu koja se završava na 
dan 31. decembra 2021. godine. 
 
Naše mišlјenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaklјučka kojim 
se pruža uveravanje o njima. 
 
U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije, i pri tome 
razmotrimo da li postoji materijalno značajna nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja ili naših saznanja stečenih 
tokom revizije, ili na drugi način, tako da ostale informacije predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja. 
 
U vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, sproveli smo postupke propisane Zakonom o računovodstvu Republike 
Srbije. Ti postupci uklјučuju proveru da li je Godišnji izveštaj o poslovanju u formalnom smislu sastavljen u skladu sa 
Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.  
 
Na osnovu procedura sprovedenih tokom revizije, u meri u kojoj smo bili u mogućnosti da ocenimo, mišljenja smo da: 
 

- Ostale informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju, su po svim materijalno značajnim pitanjima, 
usklađene sa informacijama prikazanim u finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. 
decembra 2021. godine, 

- Priloženi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu nije sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu 
Republike Srbije jer ne sadrži sledeća obelodanjivanja koja se zahtevaju gore navedenim Zakonom, a to su: 
 

1. verodostojan prikaz razvoja, finansijskog položaja i rezultata poslovanja pravnog lica, uključujući finansijske 
i nefinansijske pokazatelje relevantne za određenu vrstu poslovne aktivnosti, kao i informacije o kadrovskim 
pitanjima; 

2. informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine; 
3. informacije o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela; 
4. postojanje ogranaka; 
5. koje finansijske instrumente koristi ako je to značajno za procenu finansijskog položaja i uspešnosti 

poslovanja; 
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6. ciljeve i politike vezane za upravljanje finansijskim rizicima, zajedno sa politikom zaštite svake značajnije 
vrste planirane transakcije za koju se koristi zaštita; 

7. izloženost cenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka, strategiju za 
upravljanje ovim rizicima i ocenu njihove efektivnosti; 

8. Izveštaj o korporativnom upravljanju. 
 
Na osnovu poznavanja i razumevanja Društva i njegovog okruženja stečenog tokom revizije, naša je odgovornost da 
saopštimo da li ostale informacije u Godišnjem izveštaju o poslovanju sadrže materijalno značajne pogrešne navode i da, 
ukoliko postoje, istaknemo prirodu tih navoda. Zbog značaja pitanja opisanih u odeljku Osnova za uzdržavanje od 
izražavanja mišljenja nismo bili u stanju da pribavimo dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da bismo zaključili da li 
postoji materijalno pogrešno iskazivanje navoda u godišnjem izveštaju o poslovanju. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim 
propisima Republike Srbije i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji 
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi sa 
poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i 
primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili 
da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.  
 
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. 
 
Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja  
 
Naša odgovornost je sprovođenje revizije finansijskih izveštaja Društva u skladu sa Međunarodnim standardima revizije 
(MSR) primenljivim u Republici Srbiji i Zakonom o reviziji Republike Srbije i izdavanje izveštaja revizora. Međutim, zbog 
značaja pitanja opisanih u odeljku Osnove za uzdržavanje od izražavanja mišljenja, nismo bili u stanju da pribavimo 
dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbedimo osnovu za mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. 
 
Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih 
izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. 
 
 
Beograd, 24. jun 2022. godine. 

    Dragana Bursać Kisić 
Licencirani ovlašćeni revizor 

  

     

 

                                                                                                                                           Za „Finrevizija“ d.o.o., Beograd 
                                                                                                                                                        Sarajevska 73/5 
                                                                                                                                                        11000 Beograd 





















































































 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          
 

Izjava 
Lica odgovornih za sastavljanje  godišnjeg finansijskiog izveštaja za 2021.godinu 

 
 
U Elektroporcelan ad, Novi Sad (u daljem tekstu „Društvo“) lice odgovorno za sastavljanje  

godišnjih finansijskih izveštaja je Saša Stojković. 

Ja, izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju,  godišnji finansijski izveštaj 

sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i 

da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i 

poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog 

društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje. 

NAPOMENA:  

Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja, 

odluka o usvajanju revizorskog izveštaja i  odluka o raspodeli dobiti/pokriću gubitka nisu 

usvojene, jer do dana objavljivanja ovog Izveštaja nije održana redovna godišnja 

Skupština akcionara, na kojoj se te odluke donose s obzirom da nije postojao kvorum za 

rad Skupštine akcionara i donošenje ovih odluka. Sve navedene odluke će biti u celini 

objavljene nakon njihovog usvajanja na ponovljenoj redovnoj sednici skupštine akcionara.  

 

 

U Novom Sadu, 05.07.2022 godine.         

 

                                                                          ______________________________ 

                                                                         Saša Stojković, generalni direktor                                                             
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