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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
Osnivaču Javnog komunalnog preduzeća Energana Sombor 

Mišljenje sa rezervom 
Po našem mišljenju, osim za efekte navedene u pasusu Osnove za mišljenje sa rezervom, finansijski 
izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj JKP 
ENERGANA SOMBOR na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike 
Srbije. 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JKP ENERGANA SOMBOR (u daljem tekstu 
“Preduzeće”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine i odgovarajući bilans 
uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za 
godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz 
finansijske izveštaje. 

Osnove za mišljenje sa rezervom 
Na dan 31. decembar 2018. godine, Preduzeće je iskazalo potraživanja po osnovu prodaje u iznosu od 
179.861 hiljadu dinara, sa ispravkom vrednosti potraživanja od 129.795 hiljada dinara, odnosno 50.066 
hiljada dinara u neto iznosu, a koja se u celosti odnose na potraživanja od kupaca u zemlji. Značajan iznos 
potraživanja odnosi se na potraživanja od kupaca - fizičkih lica. U toku sprovođenja postupka revizije a 
na osnovu kontrole konfirmiranosti, analize naplativosti i ročne strukture, kao i boniteta kupaca utvrdili 
smo da je za najznačajniji deo potraživanja istekao rok naplate pre više od godinu dana, za šta je 
Preduzeće u velikoj meri izvršilo indirektan otpis po odluci rukovodstva u skladu sa usvojenim 
računovodstvenim politikama. Međutim, uzimajući u obzir dinamičku analizu formiranja potraživanja i 
ispravku vrednosti istih, proizilazi da Preduzeće značajan deo svojih potraživanja nije u mogućnosti da 
realizuje, dok po navedenom osnovu ostvaruje odlive sredstava i troškove. Usled javnog značaja 
delatnosti Preduzeća, ono nije u mogućnosti da obustavi vršenje usluga i isporuku dobara entitetima 
prema kojima u kontinuitetu ostvaruje uslove za otpis potraživanja, što dovodi u pitanje opravdanost 
formiranja takvih potraživanja. Obzirom na navedeno, postoji latentni rizik da preduzeće zapadne u 
teškoće sa likvidnošću i mogućnosti da generiše adekvatan novčani tok u narednom periodu, ukoliko 
nadležni organi Preduzeća i Osnivača ne izvrše preispitivanje postavljenog sistema naplate i politike cena 
i isporuke usluga u skladu sa svojim ovlašćenjima. Nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekat 
koji na finansijske izveštaje za 2018. godinu mogu imati korekcije po osnovu navedenih činjenica.  
Naša je odgovornost da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim 
izveštajima. Reviziju izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše 
odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izveštaju u delu Odgovornost revizora. 
Nezavisni smo od Preduzeća u skladu sa Kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za 
Međunarodne standarde etike za računovođe kao i u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za 
našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u 
skladu sa tim zahtevima. Verujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da 
osiguraju osnovu za naše mišljenje sa rezervom. 
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Osnivaču Javnog komunalnog preduzeća Energana Sombor 
Značajna neizvesnost po pitanju stalnosti poslovanja 
Obzirom da se finansijski izvestaji sastavljaju u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, u tom smislu 
ističemo sledeće informacije koje proizilaze iz finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije, a koji ne 
sadrže potencijalne korekcije koje mogu proizaći iz činjenica navedenih u pasusu Osnove za mišljenje sa 
rezervom: Ukupan neto kapital Preduzeća iznosi 48.744 hiljade dinara, dok kumulirani gubitak iznosi 
110.316 hiljada dinara. Ukupne obaveze Preduzeća iskazane su u iznosu od 499.491 hiljadu dinara od 
čega se na kratkoročne obaveze odnosi 335.422 hiljade dinara, dok je obrtna imovina Preduzeća iskazana 
u visini od 68.144 hiljade dinara i manja je od kratkoročnih obaveza za 267.278 hiljada dinara.  
Navedeno predstavlja veoma nepovoljnu strukturu izvora finansiranja. Obzirom na nepovoljnu strukturu 
izvora finansiranja i negativan obrtni kapital, kao i činenice navedene u pasusu Osnove za mišljenje sa 
rezervom, Preduzeće može imati teškoća u redovnom izmirivanju svojih obaveza. Imajući u vidu 
prethodno navedeno, smatramo da bi Preduzeće trebalo da pribavi dodatni kapital, odnosno neto obrtna 
sredstva iz dugoročnih izvora, kako bi svoje poslovanje moglo nastaviti u skladu sa načelom stalnosti 
poslovanja. 

Skretanje pažnje 
Preduzeće do dana sastavljanja finansijskih izveštaja nije sprovelo sve aktivnosti u skladu sa Zakonom o 
javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon i 108/2016) i 
Zakonom o Javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) niti je izvršilo potrebna obelodanjivanja u 
napomenama uz finansijske izveštaje po ovom osnovu.  
U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31. decembar 2018. godine, Preduzeće je iskazalo 
dugoročne finansijske plasmane u iznosu od 2.219 hiljada dinara. U toku sprovođenja postupka revizije a 
na osnovu kontrole konfirmiranosti, analize naplativosti i boniteta poverilaca, utvrdili smo da postoji 
značajna neizvesnost u pogledu realizacije dugoročnih finansijskih plasmana.  Usled navedenih okolnosti, 
smatramo da je potrebno da Preduzeće izvrši test obezvređenja plasmana i izvrši eventualne ispravke 
vrednosti ovih plasmana, kako to zahteva MSFI za MSP – Odeljak 27. 
Osnovni kapital iskazan u finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31.decembar 2018. godine nije 
usaglašen sa kapitalom registrovanim u Agenciji za privredne registre.  
Preduzeće nije izvršilo obračun i obelodanjivanje odloženih poreskih sredstava/obaveza, kao ni 
pripadajućih odloženih poreskih prihoda/rashoda u skladu sa MSFI za MSP – Odeljak 29. 
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima. 

Odogovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja 
Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i  računovodstvenim propisima 
Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi 
finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje 
ili greške. 
U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za procenu sposobnosti 
Preduzeća da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde 
je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove 
finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Preduzeće ili da obustavi 
njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi. 
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Osnivaču Javnog komunalnog preduzeća Energana Sombor 

Odogovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja (nastavak) 
Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje u 
prezentaciji finansijskih izveštaja i za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Preduzeća. 

Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja 
Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne sadrže 
materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj revizije koji 
sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da 
revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvek da pronađe materijalno 
značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili greške, i 
smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke 
korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima.  
Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo profesionalni 
skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe: 

- identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim izveštajima, 
nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao 
odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbede 
osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške usled 
kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje 
falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola. 

- stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske 
procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih 
kontrola Preduzeća. 

- procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih 
procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja. 

- izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom 
stalnosti  poslovanja od  strane rukovodstva.  Takođe, na  osnovu  pribavljenih dokaza  
izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. 
Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, 
obavezni smo da istaknemo u našem izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim 
izveštajima, ili, ako takva obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom 
osnovu. Naši zaključci se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg 
izveštaja, ali budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Preduzeća da nastavi 
svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.  

- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 
pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i 
događaje na način koji ispunjava fer prezentaciju.  

Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu 
vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne 
kontrole koje utvrdimo u toku revizije. 
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Osnivaču Javnog komunalnog preduzeća Energana Sombor 

Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja - nastavak 

Takođe obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih 
etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle 
ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne mere obezbeđenja nezavisnosti. 
U okviru pitanja koja su diskutovana sa licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona koja su od 
najvećeg značaja u reviziji finansijkih izveštaja za navedeni period, i koja su kao takva, Ključna revizijska 
pitanja. Opisujemo ova pitanja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, osim ako zakon ili druga 
regulativa sprečava javno objavljivanje ovakvih pitanja, ili kada, u izuzetno retkim slučajevima, utvrdimo 
da ovakvo pitanje ne bi trebalo biti opisano u našem izveštaju zbog negativnih posledica koje bi to moglo 
izazvati i koje su značajnije od javnog interesa objavljivanja ovih pitanja. 
 
Partner angažmana u reviziji čiji je rezultat ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Bojana Peruničić.  
 
U Beogradu, 30.04.2019. 

 
 
 

Bojana Peruničić 
Licencirani ovlašćeni revizor 

Finodit doo, Imotska 1, Beograd 
 

 
 

4 od 4 

MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88 



flonyruaea npaBHo nhqe - npeAy3erHuK

SNNAHC CTAI.bA
Ha aas 31.12.2018. roAnue

- v xhJbaAaMa At4Hapa -

l-pyfla paqyfla, PaqYH n03IqrDA ^onl 
HanoMeHa 6pol

xpalt5e cra*€ _
01.01.20_.

I 2
7

ATTTBA

00
A" YNI,|CAIII,I A HEYNIA6EHH
KAN}ITAN

0001

E,CTAJ|HA r/rMOEl,llIA (0003 + 0010 +
0019+0024+0034)

0002 480091 491642 511038

01
I. HENIATEPII.IMHA l4r,4OB!1HA (0004 +
0005 + oo05 + 0007 + 0008 + 0009) 911 911 911

01014 aeo 019 0004

011,012 u aeo 019
2. KoHqe.qje, aareHru, nvqeHqe, po6He u

yci)D{He }4apxe, co+rcep u o6ana npaEa 911 9ll 9I1

013 u aeo 019 0006

014 !r aeo 019 4, Ocrara HefatepujanHa HMoBrHa

015 r,i aeo 019 s. HeMareptjarHa qMo8r.1Ha y npunpeMu 0008

016 u aeo 0i9 6. tuaHcu 3a HeMar€pujanHy 
'iMoBuhV

a2

II, HEKPETHI4HE, NOCTPOIEIbA !'I

onPEi4A(0011 + oo12 + 0013 + oo14 +
0015+0016+0017+0018)

0010 47696r 488512 507908

020,021u aeo 029 0011 26109 26109 26109

a22 a aeo 029 2. rpaDeB Hc(r o6jeKfla 0012 174073 778\49 185486

023 l, aeo 029 3. noopojetta 
'i 

onpeMa 27962! 21A676 255644

024 u aeo 029 4, l4HBecrvquoHe rexperHuHe 0014

025 L, aeo 029
5, ocrane Her<peftuHe, nocrpojetsa 

',l 0015

026 r aeo 029
6. HekperHnHe, nocrpoje6a ,l onpeMa Y 0016 1$a 5575 669

o27 u aeoo29
7. Y,larasa Ha nluM HekPerHuHaMa,

nocrpoleEuMa l,l onpeMil
0017

028 u Aeo 029
L A€aHcu 3a HeKperHUHe, nocrpojeba ,1

03
IIL 6I.4OIOUIKA CPEACIBA (0020 + 0021

+ 0022 + 0023)
0 0

030, 031u Aeo 039 1 UlyMe !1 Bhureroarlrxsh 3acaau 0020

032 u Aeo 039 0021



rpyna pEqyHa, PaqYH no3ltql.lJA Aonl Hano esa sPoj

KPaJr6e crarE 

-
20- 01,01.20_,

1 2 5 6 7

3.EuonollG cPeAoBa Y nprnPeMu037 u Aeo 039

038 L' neo 039 4. ABaHcn 3a 6uonourc cpencrBa 0023

IV, AvTOPO\lHl4 Ol,lHAHCl4lCKl,l

nllACl4AHl4 (002s + 0026 + 0027 + 0028

+ oo29 + o03o + 0031+ 0032 + 0033)
0024 8 2219 2219 2219

1. vqeuna y kanhrany 3aBucti.lx npaBHux
0025

041 u Aeo 0,19
2. YqeEna y renfirany npuap)r{eHrx

npaBHiix nuua h :ajeaH'iqKuM noa\rGaruMa

042 u aeo 049

3. Yqeuna y rcnhrany ocEnl,lx nPaBHhx

nxqa ri Apyre xapi.de oa BpeaHocni

pacnoroxuse3a npoaajy

oo27

aeo 043, aeo 044 14 aeo
049

4. Ayropo,rH nnacMaHu MarHqHun t
3aBrlcHllM npaBlrl,lM nuquMa

0028

A€o 043, A€o 0'14 li Aeo
049

5. AyropolrHu nnacMaHr ocr"nuM

nose3aHuii npaBH M tuquMa
0029

6. AyropoqH n,laoraHu Y 3eMthu

AyropoqH nnacMaHlly,HocrpaHmv 10031

046 u aeo 049
], xapruje oa Bpe,cHocrd kol€ ce apxe ao

048 d aeo 049
). Ocran4 AYroPoqHu QuHaHcLlcl0 0033 21t9 2219 2219

05

v. avroPogHA nOTPTXUB,$bA (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0

0s0 u Aeo 059
1. norpaxuBa$a oa MarxqHor !l 3aBrcHtlx

0035

051 r,1 aeo 059
2. norDaxuBaba oa ocl"nux noBeaHux

052 aeo 059
3. norpaxuBaP.a no ocHoBy npoaaje Ha

0037

051uAeo 059
4. norpaxuBathe 3a npoaajy ro yroBopuua

o QuHaHcntc(oM ru30Hry
0038

054 il Aeo 0s9 5. norpaxrBaBa no ocHoBY jeMcrBa

055 u Aeo 059 6. CnopHa n cyMthtiBa forpaxuBaba 0040

7. Ocrana ayrcpoqHa norpd<rcatha

288 B. OANOXEHA NOPECKA CPEACTBA 0042

t, oSPTilA UMOBUHA(0044 + 0051+
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +

0069 + 0070)
68144 73846 91522

I.3MI,1XE (0015 + 0046 + 0047 + 0048 +

0049 + 0050) 9 7262 6363 8461

l0 1. l4arepiljan/ p$epBHr.{ aenoBu, anar u
0o+5

9 6837 56t9 8011

lr 2. HeAoEp eHa npo!€BoA$a u HeAospureHe
0046

t2



rpyna paqyra, paqyn no3l4qlrJA aofl Hano ena 6poi

xPajrse crabe 

-
20_. 01.01.20_.

I
6 7

!3 0048

5. CranHa cpeAcrBa HaNlelbeHa npoAaju 0049 9 99 99 100

15 6. nnaheHu aBaHcv 3a 3anrxe u ycnvre 0050 9 326 645 350

20

Il. nOTPAXI,IBI\ibA nO oCHOBv TIPOANE

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

50066 44547 74545

200 H Aeo 209
1. Kynuu y 3eMtbu - Ma qHa q3aBucHa

0052

201 14 aeo 209
2. Kynw y uHocrPaHcrBY _ ManiqHa u

0053

202 u aeo 209
3, Kynqu y 3eMrbu - ocrdna noBe:Ha

0054

203 h Aeo 209
4, Kynq, y hHocrpaHcrBy - ocrana

noBeaHa npaBHa ,r{.la
0055

204 u aeo 209 0056 10 50!65 44Sl 74545

205 x Aeo

209

6, Kynq y r.lHocrpaHcBy

206 u aeo 209
/. Ocrana norPaoBatha no ocllosy )058

2L
IIt. noTPA)ffi BAf bA l€ CnEql4ol,1qHl,lx

floc-JloBA
)059

22 rv, APYTA NOTPIJK,IMT'A I1 576 1481 79

236
V, OI4HAHC'1]CKA CPEICTBA KO]A CE

BPEAHYJY NO OEP BPEAHOC|I,'1 KPO3

6!tJlAHC vcllEXA

006t

23 act41 236 u 237

VL KPATKOPOIHI,I Ol4HAHclllCKl4

nnAcI4AHll (0063 + 0064 + 0065 + 0066

+ 0067)

0062 0 0

230 u aeo 239
1. KpanopoqHu Kpea ru u nnacMaH -
Mar qHa u 3aB cNa npaBHa n qa

0063

231 aeo 239
2. KparRopoqHr.{ kpeal1T'l ,i nnacMaHu -

ocrana noBeaHa npasHa nuua

232 u Aeo 239
3. KparrcpoqHu kpeAurr.{ u 3alMoBr.{ v 0065

233 14 aeo 239
4. KparKopoqHli (pell1T u 3ajMoE Y 0066

234, 235, 234 u aeo
239

5, Ocranh r<parkopoqHv Q HaHculcr(ll

24
!,II. TOTOBI4HCK1I EKBI,IBMEHT'J II

|OTOB'1HA
0068

12 6365 202&3 7696

27 U[, NOPE3 HA AOAAry BPEAHOCT 0069

28 oc M 288 IX. AKIIIBHA BPEI.4EHCKA P€TPAHI4LIEIbA 0070 3475 ll78 74\

A. YKYnHA AKTIBA = flOCrloBHA
ltMoBtlHA(0001+ ooo2 + 0042 +
0043)

0071 v82t5 565488 602560

88 6. BAHSII'IAHCHA AKII,IBA 0072



no3ut-I4lA AOn

KpajEe crarhe 

- 

20-. noqerHo crabe 01 01 20-.

1
6 7

IIACIIBA

a. l(anl|TAjr (0402 + 0411" 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
O42o-0421) 20 : (0071-0424'
0.141 " 0442)

0401 56170 32881

30

r, ocHoBHl4 KAB14TM (0403 + 0404 +

0405 + 0405 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

135403 135403 13s.103

300

301
2, YAd, ,qptuasa c orPaH,lqeHoM

040.4

302 040:

303 040( r35196 135t96 135196

304 5. Ap}lrrBeHq €nlftan XO;

305 )40

305 17. EM cr.{oHa flPe rja 0409

309 ocran dnosHr4 xantrdn 0410 207 207 207

31 I, YNUCAH}1 A HEYN']AIEHI4 KAN|4IAJ] 0411

o47 
^ 

237 [r. oTt{vnrbEHE cor]crBEHE AKLllLlE ML2

32 IV. PE3EPBE 0413

330

V. PEBMOPY3AI.II4OHE PE3EPBE NO

ocHosv PEB,ArlOPl.43ALll4lE

HEMATEPi4]MHE I,1!IOBI,IHE,

HEKPETHfiH4 NOCTPO]EIbA U ONPEME

33 ocvM 330

vL HEPEAnIBOBAHI,I AOEllLlU nO

OCHOBY XAPTI4]A OA BPEAHOCT

APYTLJX KOMNOHEHII,I OCTMOT
CBEOEyXBATHOT PE3yIITATA (norpaxHa

cama PaqyHa myne 33 ocu 330)

0415

33 oc'4M 330

!arr. HEPEMT43OBAHU ry6[U!1 nO

ocHoBv xAPrfilA OA BPEAHOCTI1 14

aPyr!1x KoMnoHEHTl4 Oc:iMOf
CBEOEYXBATHOT PBY]']TATA (AYrcBNA

caraa paqyHa rpyne 33 ocLlM 330)

0416

34
VIU. HEPACnOPF6EHI,I AoE!1TAK (0418 +
0419)

Ml7 23657 31081 17794

340 1. HepacnopeljeNr Aoourak paHujux roAuHa 0418 20018 a954 113

341 2. H epacnopeDeH L1 Ao6ura k rekvne roAuHe 0419 3639 22129 17681

IX. YLIELIiE 6E3 NPABA KOHTPONE 0420

X. ry5UTAK (0422 + 0423) o42L 110316 110316 1103!6

350 1. t,6uraK paHrjux roauHa 0422 110316 I10316 110316

351 2. rFhraK re!"yne roAuHe 0423

6, AvroPoqHA PE3EPBIICAIbA l.l laqzq
OEABE3E (0425 + 0432) |

164069 188077 18265r



no34ut4tA AOn HanoMeHa 6poj

Kpaj$e crabe 

- 

20- fl oqerHo crabe 01.01.20-

I

40
I, AYTOPOL]HA PE3EPBI4CAIbA {0426 +

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
M25 0 0 0

400
1. PaeDBucasa 3a rDouKoBe v EpaHrHofi

401
2. Pe3epBrlcalba 3a Tpourl€Be ooHas,artla

403
3, Peepsnca6a 3a rpourKoBe 0424

404
4. PBepBucalBa 3a HakHaAe Y APYre

6eHeQuqtje 3anoqeHux

405
5. Pe3epBucatba 3a rPorlll{oBe cyackux

043(

402 u 409 5, Ocrana ayrcpoqHa Pe3ePBtcntba 0431

rr. alToPoqHE oEABBE (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + M39 +
0,140)

164069 188077 182651

410
!. O6aB€e Koje ce Mory rcHBePro€aB Y 0431 71036 11531

411
Z. o6as8e npeMa rarxqHhM r 3aB cHqM M34

4t2 3, O6aBee nPeMa ocraruM nG$aHuM

413

4, O6aEee no eMtnoBaHxM x€prvjaMa oA

BpeaHocrx y nephoay AaxeM oA roarxy 0436

414 5. AyropolHM kpeawtu u 3ajMoEu y 3eMDtr )437 !6 44200 75'100

415
6. Ay.opoqHu Kpearr'.{ q 3alMoBx Y 1438 t6 46120 75499 108263

416
7. O6as€e ro ocHoBY OuHaHcucr€l fi39

16 2267

419 L Ocrane AyropoqHe o6aBee 16 446 5647 743&A

494 B. OA'IOXEHE NOPECIG OEABE3E 0441

42 ao 49 (ocuM 498)
T. KPATKOPOqHE OEAEE3E (0443 +
0450 + (x51+ 0459 + 0460 + 0461+
0462)

335422 327241 377024

42
I. KPATKoPO''IHE Ol,lHAHCl.llCKE o6ABE3E

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + A448 +
0449)

0443 t7 71851 58340 91326

420
r, KparrcpoqHu (peA,{ oA MarlrqHw Ll

3aBucHrix npasHux nuua
a444

421
2. KparxopoqH |{pearT|,l oa ooanux

noBeaH x npaBH x nuqa
0445

422
3. Kpar(opoqHu xpeaufl.1 H sajMoBr.l y 0446

423
4. KparrcpoqHu KPqA r1.1 u 3ajMo31, Y 0447



,.i.

no3uql4lA AOn

KpajBe da6e 

- 

20_. noqerHo cra$e 01.01.20_,

1 2 5 6 7

427
5, o6aBe3e no ocNoEy danHux cpeAcraBa

cpelcraBa o6ycras,6eHor nocnoBaBa 0444

424, 425, 426 v 429
6. Ocrane kparKopoqHe OvHaHcHlcxe 0.149 71851 58340 91126

430
lL nPr4M,.bEHU AAqHCtl, AEno3ITl4 1,4

KAvrlr,lJE
0450 52 28 345

43 oclrM 430

IIL O6ABE3E fi3 nOCrlOBAbq (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0455 + 0457 +
04s8)

0451 19 53017 41865 54367

43L
1. Ao6aB,tacl1 - Mani\Ha,3aBncHa nPaBHa

0452

432
2. Ao6aBthaqu - MarvqHa u 3aBrcHa npaBHa

433
l. Ao6aB,BaLr - ocrana noseaHa npEBHa

0454

434
4. Ao6aE baq4 'ocrana noB€aHa npaBHa

0455

435 5. Ao6aBrbae,r y 3eMrbtl 0456 19 4?330 31674 44180

436 6, Ao6aBrlaqr y HodPaHcrBY M57

439 7, Ociane o6aB€e m nocnoBaBa 0458 19 10187 10187 r0187

44,45 u 46 IV. OC:IME KPAROPO']HE OEABE3E 20 4A74 43,0 4900

47
V, O6,qBBE NO OCHOBY NOPE3A HA

AOAATY BPETHOCT
0460 897 1006 t79

48
V]. O6ABE3E 3A OCIME NOPESE,

AONPUHOCE 14 APYIE AA,\|(6l/iHE
0461 320

49 ocuu 498
VII, NACIBHA BPEI,IEHCKA

PPSTPAHI,4qE|bA
M62 20413! 215162 225591

[. ryETTAK I.I3HAA BYICI,IHE

xanltTAjra (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417- 0415 " 0414-0413 -
0411- 0402) > 0 = (0441 + 0424+
o{42-0071)>0

0463

E, vKvnHA nACTBA (0424 + 0442 +
0441+ 11401 . 0463) > 0

0464 548235 s65488 602560

89 E. BAHEII'IAHCEA NAC'IBA 0465 Z"o"i =- N*
v 

-::!-!.v:-!--v- 6$; .A 3ar<oHcxri 3acrynHLrk

Alekandar CoEk D,qrrt,,qrud q ddeidd

3s r j se-3oo3e7r 81 o f;lj""ij:ij:3',3,11*'
025

o6oasaq fponrcaH npaE,lnHlrr(oM o caapxrlHr4 $opMn o6pa3aqa y npeAy:erHuKe ("cnlD6eHh |nac|'rkPc", 6p. 9sl2oL4 u 74412a74)



flonyruaea npaBHo nuqe - npe4y3erHhK

,AvNo KoMUNALNo PREDUZEaE ENERGANA soMBoR

5[//IAHC yCnEXA
3a nepuoA oa 01.01'2018. Ao 31.12'2018' roAhHe

- y xr4JbaAaMa AnHapa -

tpyna paqyfla, PaqYn no3l/|lll,llA aorl Hano eHa 6poi

1 2
5

nPrxoan vl3 PEAOBHOT nOC,!OBAT6A

50 ao 65, ocuM 62 t1 63
A. nocrloBHH nPUXOAH

(1002+1009+1016+ 1017)
1001 12 259946 286067

60
I. NP/XOAH OA NPOANE PO6E

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002 0 0

600
1. nprxoA,r oA npoAaje po6e MarxqHHM r4 3aB,4cHrlM

npaBHuM nuq Ma Ha aoMaheM rPxxury
1003

2, npuxoAr4 oa flPoAaje Po6eM
rpaBHuM nrqrlMa Ha uHocrPaHoM rPxrl!ry

1004

602
3. npqxoA oA nPoAaje Po6e ocr

npaBHi4M nrqriMa Ha aoMaieM rpxLlulry

603
4, npr or oa npoaaje Po6e
npaEHuM nvquMa Ha uHocrpa|oM rpxiurry

1006

604 5, npvxoAu oA nponale po6e HE AoMaheM rpxq'xry 1007

605 '. 
flpdoAu oA npoAaje po6e Ha uHocrpaHoM 1008

61
l. nPuxoAl4 oa nPoaAlE nPou3BOAA 14 vCIvrA 

| 100s
'1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 101s1 |

249452 265637

610

l. flpr.xoa! oa npoaaje npo6Boaa u vovm
,rarrlqHrM r,13aBucH M npaBHrlM n!{ur,lfia HaaoManeM t010

2. npuxoau oa npoaale npou3Boaa tl vcnv.a

MariNHr,rM u 3aBucHuM npaBHuM nuquMa Ha l0t1

3, npuxoAu oa flpoAaje npo,rrsoaa u vcnyra ocfanuM

noB€aHuM npaEHrM nrquMa HaaoManeM rpxuury
1012

613

4. npuxoAr4 oA npoAaje npor3EoAa I vcnvfa ocranun

noBaaHuM npasHuM nuquMa Ha 
'{HocrpaHoM

1013

614
5. nplrxoau oA npoAaje npou3Bora x vcnyra Ha 1014

22 249452 265637

615
6. nprlxoAH oa npoaaje roroBux npo,r3Boaa H ycnvra

Ha uHocrpaHoM rpxtlury
1015

@
L nPtlXOAl4 OA nPEMl4lA, CyEBEHU|.4]A,

aorALlt4lA, aoHAutlla l'l cJl.
1016

22 10494 20430

rv, aPvft noclloBHu nPt4XOAl4 t0t7



rpyna paqyHa, PaqYn nO3l,lUl,llA Hano!teHa SPot

I
5

PACXOAI,| n3 PEAOEHOT nOOIOBATbA

50 ao 55,62 63

E. nocrloBHh PAcxoavt

(1019. 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1O2a + 1029) > O

1018

27Q754 255395

I. HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E50

62 II. nPtlXOAl,t oA AKll,lBl4PAfM ]4ll,lHAKA 14 POEE 1020

630

Iii, NOBFFATbE BPEAHOCTU 3MI4XA

HEAOBPLI]EHIIX TOTOBI4X NPO 3BOAA 14

HEAOBPII]EHI4X YCIIYTA

1021

531

IV, CMAIbEIbE BPEAHOCTY 3MIIXA
HEAOBPLXEN'IX U TOTO 4X NPOh3BO[A 14

HEAOBPLIIEHI,IX YCNYTA

t022

V. TPOL]IKOBI,4 I4ATEPIIJMA 24 152996 148865

513 VI, TPOLIIKOBII TOP'1BA 14 EHEPNiJE 1024 11807 8983

52
VII, TPOLIIKOBfi 3qPMA. HAKHAAA 3APAAA 14

octMl.4 rlEqHu PACXOA'I
1021 25 54284 53687

[rr. TPoLxKOSU nPOU3BOAHTXvCTTvfA 26 1237t 7405

540 x. TPOlrlKOBt4 AMOPTl.43ALll,4lE 102 17 24216 24300

541 ao 549 (. TPoLIKOBI4 AvToPoLlHl,lX PE3EPBllcArsA

55 n. HEl"la IEPlllMHrl TPOlxl{OBl4 1029 28 15080

B. rocnoBHll aoEltTAK (1001.1018) > 0 30672

r. nocIloBHI ryErrAK (1018 ' 1001) > 0 1031 10808

66 l. 
oxHAHct.tJcKla npuxoAH (1033 + 1038 + 

lrm2l 2q 9314 17004

55, ocuM 662, 653 u 664

I. OIIHAHCI,IJCK NPL1XOAI1 OA NOBE3AH XNUqA I
lt ocIM OtlHAHCi.4lCKU nPUXOAI4 (1034 + 1035 

11033
+ 1036 + 1037) |

0 0

660
1. OffiaHcujcxu np,xoAh oa MaMqH'4x | 3aBucH,rx 

11034fpaBHuxniiqa I

661
2. OuHaHcujcK, npuxoa'l oa o 

lro:snpaBNllxnrua I

665
3, npuxoAu oA ) reuha yAo6urry nptlApyxeHvx 

I1OSO
npaBHrx nilqa tl 3ajeAHurlkux noAyxBara I

669 !. ocran.,i SuHaHchlc{, rpu(oA.1 I 
r03/

662 n,,pl,1xoa/oaKAVAlA(oE IPEFhXnvqA) 1.1038 29 9082 9r70

653 u 664

lll, no3llTl,4BHE KyPCHE PA3r]lrKE fi nO3uTl'lBHl4

EOEKTI4 BMyTHE K]]AvSvJlE (nPEMA TPEhI'114

nuuur4A)
29 232 7834

56
D. Ol.lHAHCtlJCKl,l P CXOAI,I (1041 + 1046 +

LO47) 30 5576 10900

56, ocuM 562,563 u 564

i, Ol4HAHCl,llCKl,l PACXOAII li3 OAHOCA CA

NOBE3AHI4M NPABHIIM N!4qYMA 14 OCTMI4

@l,4HAHcll.lCKl4 PAcXoAl,l (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041 0

560
1. OhHaHc,rjcxu pacloan r.13 oAHoca ca Marl'nHtlM h

3asucHuM npaBHuM nliqMMa
to42



rpyna paqyra, PaqYH no3!lql.llA

2 3 5 6

561
2, OqfaHcftjcKl Padoall u3 oa

noBe3aHrlM npaBHHM ntuuHa
1043

565
3. PacxoAr oA,Aeurna y ryoqrKy aptjADa*eHw

npaBHqx nuqa u 3aleaHrNK4x noap(Bara
104-1

556 h 569 4. Ocranu SuHaHc lcku Pacxoah 1045

562 11. PAcxoAll KAMATA OPEMA TPFFl,lll Jll4Lll4lr4A) 30 s576 t0900

563 u 564

III. HEIAT'1BHE KYPCHE PA3JIIiKE I,4 HEIATI4BHI4

EOEK]],4 BMYTHE KIAY3YJIE (NPEMA TPE6I,4I{

nuuur,4A)

1047

E, goStlTAK H3 Ol,lllAHCl,lPAthA (1032.
1040)

1048 3J3A 6104

x. rv6llTAK t3 OIIHAHCI.IPAIbA (1040 -
1032)

1049

683 u 685

3. nPIXOAl,l OA vCknADl.|BAlbA BPEgHOCITI

ocTME lrMOBtrHE l(OlA CE ItC|(A:lvlE ro
OEP BPEqHOCTII KPo3 EtlrlAHC vCnEXA

1050 ll 1s016 7227

583 x 585

h. PACXOAI.I OA YCKTIABI.IBAISA BPEAHOCTU

ocTME UMOBllriE KOIA CE l,lcl(A3vlE nO
OEP BPEgHOCTX XPO3 EYI'IAHC YCNEXA

1051 32 8386 26955

57 u 68, ocr4M 683 
'1 

585 t. ocTAJ|H nPllxoatl 33 4091 5082

s7 58, ocuM 583 u s85 K, OCrA,ll,t PACXOAyI 1053 l4 L2 I

n. AoEr.rTAK t13 PEAOAHOI nOCTIOBAIbA nPE

otloPE3l.lBAtba (1030 - lo31 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051+ 1052- 1053)

3539 22129

,b. ryElTAl( tl3 PEAOEHoT nOCnOBAlbA nPE

onoPE3lrBAtbA (1031- 1030 + 1049- 1048 +
1051" 10so + 1053 - 1052)

1055

69-59

M. HETO AOEI,ITAK NOC'IOBATbA KOJE CE

OEYCTAB'bA, EOEKTl1 NPOMEHE

PAqYHOBOACTBEHE NOII|TUXE H I'ICNPABKA

rPEIjIAKA YI3 PAHI,IJIIX NEPXOAA

1056

I H. HETo ry6'lrAK nocrloEAtbA KoJE cE

I oEvcrABrbA, PAcxoA[ nPoMEHE
I pnqvHooo[qgrte norrrl,iKE 11 llcnPABl<l
I TPEIIAKA I,I3 PATII,IJXX NEPYIOAA

1057

tb, lloExTAK nPE onoPE3l,lBABA (1054 _

1055+1056-1057)
1058

35 3619 22129

o. rvEflTAK nPE OnOPE3lrBAtbA (1055 - 1054
+ 1057 " 1056)

N. NOPE3 HAIOEhTAK

721 I. T]OPECKI,1 PACYOA NEPqOAA

Aeo 722 , OAIIOXEHI NOPECKII PACXOAI1 NEPUOAA 1061

aea 722 1II. oA,loxEHv noPEcKl,i llPl4XoAU nEPl4oAA 1062

723
P. I1CINA6EHA 

'IltqHA 
NPTMATbA

nocnoaaBqa
1063



(1058- 1059 - 1060 - 1061+ 1052 - 1063)

t1059 - 1058 + 1060 + 106l - 1062 + 1063)

HETO AOEI,ITAK KO]'l NPTNAAA MAI'bI4HCK'1M

HETO AOEI|TAK KO]fi NPUNAAA BE6I4HCKOM

HF|O ryElnTAl{ Ko]u nPtinMA I4Afbl'lHCKl'1t4

lv. HETO ryEtlTaK KOlu nPUflAEA BEhhHcKOl'1

1. OcHoBHa 3apaaa no a{ruju

vMatgera (pa3BoaEeHa) spaaa no aKrultr

\\ Arekandd.o,ak - :ff1llt#i*,i:l:il"1:\ rgt t89_3ool948 oo2

5 r02.@

y 1.,. t t\,/Y I Y

o",. 5 /.pV- ,ol L -**
('cj!*6eHu rnacH { Pc",6p 9sl2OI4 h L44I7OL4)

O6Da3au nDonucaH npaButHrxoM o caaPx Hu u oopl4u o6pa3aqa



flonyruaaa npaBHo ntaUe - npeAy3eTHhK
lYarucHr 6poj 081€342 luuopa aenarHocrr 3s3o nu6 10144u13

Ha3f B IAVNO XOIiIUNALNO PREDUZECE ENERGANA SOMBOR

CeaLrure CoH5op, Mhrere nPornha 14

TI3BEI.IITAJ O OCTATIOM PE3YTTAIY
3a nephoA oA 01.01.2019. Ao 31.12.2019. roA He 

- y xfiJraAaMa AuHapa _

rpyda paqyra, pa{YH nO3l,lqYlJA aon

1 2

A. HETO PE3Y'TAT T3 NOC'IOBAIbA

L HETO AOSI/TAK (AOn 10tr) 2001 3639 22129

I1. HETO fjSllTAK (AOn 1065) 2002

5. OCTA,|r,r CEEOEyXEATHI,I AOEnAK llrlu
ryEl,|TAR

a) craBKe koie Hene6r peRracrouxoEaie y
Sflrascy ycn€xa y 6yaynrru nepsoafia

330

1. npoMeHe peBanopmaquje BeMarepujanHe

r.rMoBl4He, HekperH,lHa, nocrpojeEa u onpeMe

6) cMaEebe peEanoph3all,roHrrx p$epB,i 2004

331

2. AKyapd(l,l ao6rq rn,l ry6r1q'4 no trHGy MaHoBa

aeouHucaH,{x npuMat$a

6) rytuqu 2006

332

3. Ao6uqu unu ry6r1q, no ocHoBY ynarcba y
snacHllLrKe txfi pyMeHre kanl4Tana

a) ao6uun

6) ry6vq,

333

4. Ao6uqu unu ry6L,rqr.1 flo ocHoBy yaena y ocranoM

cBeoq4carHoM ao6 rKy l1nu ry6 rry npraptDkeNux

a) Ao6rqH

6) ry6rq

6) CraEKe toje HaxHaAHo tirory 6t|Tt
peRrac|r+r|(oBaHey ErnaHcy ycnexa y
6vAyarM nepsoAHlira

334

1. Ao6uqu unu ry6uqu no ocHoBy npepaqyHa

OuHaNc,rjcKl1x rcBeuraja uHocrpaFor nocnoBa$a

a) ao6'rq 2011

6) ry6uqu 2412



rpyna paqyda, paqy[ IIo3rql,JA AOn Hanorr€na broi

L 2

335

2. Ao6u4a xnu ry6rqu oA uH-pyMeHara saurrre
Hero yna|al6a y hHocrpaHo nocnosarbe

2013

6) ty6u\u

336

3. Ao6rqu unu ry6uqu no ocHoBy hHcrpyMeHara

3aurure prchr<a (xeutlH|aj HoBqaHorroKa

a) Ao6uqll 201s

6) ryEuqli

337

4. Ao6nlu unr r!6ruo no ocHoBy xaprvja oa
EpeaHoc pacflonox Bl4x 3a npoaaty

) ao6u'rn

6) M,!u

r. oclMt4 6Pvro cBEOSvlB,qTlfi AO6I4[AK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 20!8 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

2019

iL octMl4 EPvTo cBEo5vxBArtlu ryEl.lTAK (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

2020

TI. NOPE3 HA OCTMI,I CBEO6}ABATHI' AOEI'IIAK
TNI TYEfiTAK NEPUOAA

2027

rv. HETO OCrMl4 CBEOByTBATHX AO6|4TM (2019
- 2020 " 2021) > 0

2022

v. HETO OCrMl.4 CSEOEvISATH TEITAK (2020 -
2019+2021)>o

2023

B. YKYNATI HETO CBEOEYXBATTII,I PE3YJTTAT

IIEPI,IOAA

I, YKYNAH HETO CBEOE}XBATHI,I AOEI,ITAK (2001 -

2002+2A22-2023)>A
2024 1639 22129

Ii, vKvnAH HEro CBEo6]1GATH ryEXTAK (2002 -
2oo1+2023-2022)>o

2425

r. YKYNAH HEIO CBEOEYXBATHI,I AOEXTAI(
llI|l| ryEITAK (2027 + 2028) = Aon 2024 E 0
u,|n AOn 2025 > 0

0

1. nplrnrcats BenrHckuM BnacH,rr.{14Ma rcn,lrdra 2027

2. IlpunrcaH BracH'{quMa rcju Hes€jy koHrpony 2028

--;_c'.!wyL 
_

0"," 3/,o) ,0111-o*. M.n.

3akoHcHli 3acrynHfk
Aleksandarcorak olslrart jqned bry Ahkandr

3s1 1se-3oo3e7rBroo :::l;"1'"'f:i:l?]jl'*
25---+o!d

o6Da3aq|poncaH|lpaBHnH'1KoMoGApx,lHlfoopML,o6pa3aqaolHaHcujcK|l|3BeuT



[lonyruaea npaBHo rll4qe - npe4y3erHtlK

I43BEIIITAJ O NPOMEHAMA HA KANilTMY
3a nephoA oA 01'01'2018' Ao 31'12'2018' roAhHe

- y xr4jbaAaMa AhHapa

KoMroHeHre xanHrana

6poj
onrc 30 31

AO
lrtnF_-
I P€sePB€Ynscas|i a HeyrtaneHt Ranmar

2

1

noqerso cra$e nperxoaHe roaeHe Ha aats

01.01,_

a) ayroBHr4 canao PaqYNa 4001 4019

5) norpaxHu calAo PaqYHa 4002 135.103
4!38

2

l.lcnpbBfla areprianHo 3raqdHrx rpeuaxa x
nDo eHa pa'ryHaBoacrBefi

a) rcnpaBRe Ha ayrcBHojcrpaHq paqlara 4003 {021 4039

6) l4cnpaBrc Ha noqaxHoj npaH,r paqvHa 4004
4040

3

KoDrroBaHo noqeflo cr.rbe npel.){oAHe ro!$He
Ha aFfi 01.01. 

-
a) rcpuroBaHu ayroBHx canao paqvHa (la + 2a - 26) 400!

4Q4l

t) xoptroBaHu norpax|u canao paqlqa (16 _ 2a +

26)>0
400( 115403

4024

npoHeHe y nPerxoaHoi 

- 

roasHr

) npoMer Ha ayrcBHoJ crPaH Paq)na 4AA7
4043

6) npove Ha no parFoj crpaqr paqvPa 
loooe

4026

5

Crabe {a {paiy nPerxoatre roArhe 31.12.-

a) ayroBH canao paqyHa 
l4oo9(3a+4a-46)>0 I

4027 4045

6) norpaxHu canao PaqYHa
(36-4a+46)>0 135403

4024 4046

6

llcflDaska uarepfljanro sHaqaiHHx rpeulaka "
npoMexa paqyHoEoacrBer

) cnpaB(e Ha ayrcsHoj crpaHu paq\/Ha 
14011

4047

6) xcnpaB(e Ha norpaxHoj crpaH paqvHa 4030 4048

7

XoprroBaHo noqerHo crar!€ reryne roAxHE Ha

aan 01.01. 

-a) KopuroBaH ayroEHu canao paqvHa (sa + 6a - 66)

>0
4013 4031 4Q49

6) KopuroEaHu norpaxHu canao paqvHa (56 - 6a +

66)>0
4014 135403

4032 4050



5poi
onrc

Ko noHexre t(ansiana

30
AOn

3l

YnrcaHs a HevnnaheHl kanxran

1 5

8

npoireHe v reKyhot 

- 

rcarHB

) npoMer Ha ayrcBHoj cQaHr paqyfa 4015 4033 4051

6) nponer Ha norpaxHol crpaH, paqyHa 4016 4034 4052

Crabe Ha kpajy rekyhe rcAxHe

t ayroBH canao paeyHa

(7a+8a-86)>0
4035 4053

6) norpaxHu canao paqyHa

(76-8a+86)>0 4018
1J5403



EPOJ

onqc

KornoHe r€ xanxrara

AOn aon
o47 ti 237

AOn

34

orkynEeHe concrssHe akqir€ flepacnopeDeHs ao6fiak

I a

noq€rflo cralis [perxoaHo roaeHe Ha aaH
o1,o1L

a) ayroBHv canao paqyNa 4055 110316
4073 4091

5) norpaxHu carao PaqyNa 4055 4074 4092 r7794

2

H.npaBka nareprljanHo sEaqaiHrx rpeuaxa e
npoMeHa paqyfl oEoac, BeBix norlrttKa

a) vcnpaBxe Ha ay.oBHol opaHu paqyra 1057 4075 4093

6) ucnpaBKe Ha norPaxHol crPaHu PaqvHa 4058 4076 4094

3

l6orroBaEo no't6tHo crarhe nPeDGAHe roAtHe
na aa8 01.01, 

-
a) KopuroeaH AyfoBHh canao paqyHa (1a + 2a - 26)

>0
4059

110116
4077 409s

6) kopuroBaNu norpaxHu canao pacyfla (16 - 2a + ?6)
4060 4078 4096 17794

4

[poMeHey nporoAsol 

- 

roAsHl{

) npoMer Ha ayrcBHoj crpaH paqYHa 4061 4079 4097 17794

6) npoMer Ha noPaxHoJ crpaHu paqyHa 4062 4080 4098 31083

5

Cr6Ee Ha Bpajy nperxoAHe roarHe 31.12 

-
a) AyrcBH .anAo PaqYHa
(3a+4a-46)>0

4063 110316
4081 4099

6) norpaxHu c.nao paqyHa

(36-4a+46)>0
4064 4082 4100

31083

6

[cnpaBxa ar€priarso 3tra'rajHrx rpeuaxa s
dpoMeHa pacYHoBoacrBeHsx nonsrxka

a) ucnpaBke Ha ayroBHoj crpaHu paqyna 4055 4083 4101

6) ocnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHr PaqyHa 4066 4084 4102

7

KoprroBaHo no{ertro crErbe rexyne roArHe Ha

aaH 01.01. 

-a) kopl.lrcBaHn ayroEHu canao palvHa (5a + 6a - 66)

>0
4067

110316
4085 4103

5) rcp rcBaHb norpaxH canao paqFa (56 - 5a + 56)

>0
4058 4086 4104 31083



Epoj
onuc

KolnoHetfie xanl|lana

aon AOn

O47 t 237

AOT!

34

ry6rrrax Or{ynrb€Fe concl3eHe akwrje Hepa.nopeDeHx ao6Hra|<

I 6 7 a

npoEeB€ y reKyhoi 

-.oar.rH||a) npoMer Ha ayrcBHol crpaHu pa'ryHa 4069 4087 4105 22129

5) npoler Ha norpaxHol crpaHu paqyHa 4070 4088 4106 14101

9

craBe Ha rpajy re*yne roa H€

a) ayroBH canao paqyHa

(7a+8a-86)>0
407t

110316
4089 4t07

6) norpaxHu canAo PaqYHa
(76-8a+86)>0

4072 4090 4108 23657



5Po,
onltc

KoxnoHeHre ocranor peyrraYa

AOn

330 331

AOn

332

PeBanopBsqxoHe pe3spBe Aryapc[, Ao6[q, srn Ao6eq, l{rs ry6nu no ocHoBy yraraEa y
MacHxqRe rHcrpyMefl re kanxmra

I 9 10 11

I

noqerfio craBe np€yxoAfle roErHe Ha Aax
01.01._

) ayroBHu canao parryHa 4109 4127

6) norpaxH, @nao paqyHa 4110 4128

2

ucnpaB'€ fl areprjaD'o EHa{aiHrx
rpeuaka s np6 eHa paqyHaEoacrB€lttx

4111 4129

6) rcnpaEke Ha noQaxHoj crpaHu paqyHa 4130 4148

3

KoperoBaHo nocerHo craBs npeyxoAHe
roErHe Ha aaH 01.01. _

a) KoprrrcsaHu Ayrosfu canAo paqyHa (1a + 2a -
26)>0 4131 4149

6) xopuroBaHu norpaxHi{ canAo paqyHa (16 - 2a
+26)>0 4132 4150

npoMeHe y nperxotrHoi 

- 

roaeHr

a) npoMer Ha ayrGHoJ crpaH' pacla. 4115 4133 4151

5) npoiler Ha norpaxHoj crpaH pa'ryHa 4116 4152

5

craEe Hs kpajy nperxoaHe roarHe
31.12.

r) AroBHu canAo paqyHa
4LL7 4135 4153

5) norpaxM carAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4118

6

I,l.npaBka MareprjarBo 3HacaiHrx
ryeuaxa x npoMesa paqynoEoacrEeHrx

t rcnpaBke Ha ayroBHot cTpaHy paqyHa 4l19 4155

5) q.npaB(e Ha norpaxHol crpa|, paqyna 4120 4156

7

KopxroMxo noqerflo crabe rer.-yh€
roArEe Ha AaH 01.01. _

a) (opr.lroEaH AyroEHr canao pacyHa (5a + 6a -
66)>0 4L2L 4t57

6) koprroBaNu norpaxHu GnAo paqyHa (56- 6a
+66)>0 4122 4158



6Pol
onl,c

KorinoH€fl re odanor psyrrara

AOn

330

PeBaropx3awoHe Pes€pB€
Akryapckt| Ao6r{qx xnt

rytuqr
Ao6sq, rnlr ry6rry no o.Hosy yrara$a y

BnacHrr{|{e rfi dpYHeHre Ranrrara

1 10 11

8

npoMeHe y Exytoj 

- 

roA, Hx

) npoMer Ha ayroBHoj crpEHu pa,ryHa 4t23 4141

6) npo er Ha norpaxHoj crpaH paqyHa 4142

9

crahe Ha kpajy reryne roaqHe

a) ayroBHrl mrao paqyHa

(7a + 8a -86) > 0 +t43

6) norpaxHu canao paqwa
(76'8a+86)>0 4t44



6poj

Ko noHerfie ocranor D€3vnrar.a

aon

333

AOn

334 u 335 336

Ao6x|rl| ,r, ry6$q, no ocHoBy
yasra y ocr6roM Eo6nn(y M,

ry6nkY npnapyxeHxx apyuraEa

406||lrl| nfl ry5l|qq no ocHoBy
rsocrpaHor nocroBaha r
npepa{yt|a orHaHcrjc{{x

li3Beutata

Ao6rqr rrn ry6rqH no ocHo6y
xeu Hra HoBqaHor roxa

I 2 L2 13 L4

1

noqer.ro craBe trpfloAEs roAuHe
Ha aaH 01.01,_

) tyroBH! cinao paqyHa 4163 4181 4199

5) floTpaxM canAo paqyHa 4t64 4200

2

rlcnpaBk6 rarePsjanHo 3Ha{aiH ry

paqyHoBoadBeHsx norgt.lka

al cnpaske Ha alroBHoj crpaH paqyra 4165 4183 4201

6) lcnpaB(e Ha norpaxHoj crpaH
4166 4I84 4202

3

KoprroEaHo noqeT|ro crarhe
nperxoaHe roaxEe Ha aaH 01,01,

a) (opxroBaHx ryroBH|{ canao paqyHa

(la + 2a -26) > 0 4167 4185

6) r{opxroBaH norpaxHr carAo paqyHa
(16"2a+26)>0 4168 4186 4204

npose e y nperxoAHoj _

a) nponer Ha nyroBHoj opaHu paqyHa 4169 4205

5) nooMer Ha noroaxHoi oDaH, DacvBa 4t70 +206

5

CraBe Ni kpajy nperxoAH€ roArHe

a) ayroBHr canao pEqyHa

(3a+4a-46)>0 417\ 4189 4207

6) norpaxH, canao paqyHa

(36-4a+46)>0 4l7Z 4190 42A8

6

r|cnpaEkE xarepslanHo 3'ra{ajBHx

paqyfi oBoacrBeHsx norxrnka

I 
'cnpa€ke 

Ha ay.oBHol crpEHl4 paqyHa 4!73 4191 4209

6) ucnpaB(e Ha norpaxHoj crpaH
4174 42tA

KoprrosaHo noqeYHo cr6Be rexvh€
roarHe Ha aaH 01.01, _

a) koptiroBaHu AyroBHr c.nAo pa'ryHa

(5a+6a-66)>0 4\75 4!93 4217

6) KopufoBaH, forpaxHh canAo paqyHa

(s6-6a+66)>0 4!76 4t94 4212



6poj

(onnoHeHre ocranor pe3yrr|aya

AOn

334 x 335

AOII

336

Ao6rqx Bn, ry6equ no ocHoBy
yaera y ocranoH 4o6srky ||nl|

ry6l|rkY dprApwofl Hx lpyuraBa

aoorql| srB ry6rqn no ocHosy
,nocrPaHor nocno8arba,
nPePa'{YHa Str.H.,j.(ex

BEeutata

Ao6Eq, 
'|r|t{ 

ry6rqx no octrosy
xeurHra HoBcEaor Toka

t 2 12 13

I

npoxeHey rekynoj _ roArHx

4213

9

Crabe Ha 
'qajy 

rekyhe roArHe

t ayfoBHr canAo Pa'ryHa
(7a+8a-86)>0 4179 421,5

t) norpaxHu canAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4180 +216



AHX

6poj
onuc

KoMnoHeHr€ ocraror p€yrrara

AOn
YrqnaH kanriar [:(per tE r(o,|3

Ao xon 15) - XpeA ra ko,| 3 Ao xon
ls)I > OAOn

337 tyEfiraft srHaA kanlrana l:(per
1a ko,| 3 Ao kor 15) -:(peA 15

xo, 3 ao xon 15)I > O
Ao6xqx |,lnr, ry6nq, no oc}roBy xOB

pEcdonoxmrrx 3a nPoaaiy

1 16 L7

no{erfio craB6 rperxoaHe rogeHe
Ha aaH 01.01._

) ayroBHr canAo paqyHa

42881
5) norpaxHu canAo pa,ryHa 42t8

l|cnpaB'<a sar6pxjan'io 3Ha'{ajHxx

pa{yFoBoacrBeHrx nonrr{ka

a) ucnpaBxe Ha ayroBHoj crpaHr paqyHa. 4219

42456) ucnpaBKe Ha norpaxNoj crpaHrl
4220

3

KoprroBaHo noqerHo crar6e
flp*oaHe roaehe Ha AaH 01.01.

aJ kopri.oBa ayfoBHu canao paqlra
(la + 2a -26) > 0

42ZI

4237
42881 4246

6) koprroEaHu norpaxHu canAo paclra
(16-2a+26)>0

npoireHe y npeYxoaHoi _

aJ npoMer Ha ayroBHoj crpaHn paqyNa 4223

132S9 4247
5) npoMerHa norpaxHoj opaH, paqyHa

5

CraEe lia kpaiy nperxorHe roAxHe

a) ayroBHu canAo paqyHa

(3a+4a-46)>A 4225

4239
56170 4248

6) norpaxH,l carAo paqyha
(36-4a+46)>0 4226

6

xcnPaEE iarepsjarHo sHaqajHsx

paqynoBoacrBeHsx nonl|T ka

) ,lcnpaBke Ha ayroBHoj crpaHu paqyHa 422J

42496) r4cnpasKe Ha iorpaxHoj crpaHu
4228

7

l(oprroBaHo noqerHo craEe rekvhe
roarHe Ha aaH ol.o1. _

a) kop rosan{ Ay.oBNu canAo pa'ryHa

(sa+6a"66)>0 4229

424r
56170 4250

6) kopriroBaHu norpaxHLl canao paqyHa
(s6-6a+66)>0 423A



YKynaB xanHran [>(peA 16 kor 3
to xo,| 15) - >(peJr la (oJ| 3 Ao xot

15)l > 0

Iy6rrax mHaa kanrrara t:(pe{
Ia rcr 3ao Ror 1s) -:(p.'a 16

(on 3 Ao kon 15)l > 0
Ao6Eqn Hrn ry6rqr no ocHoBy XOB

pa.nordrEhx sa nPoaaty

I npoMer Ha ayroBHot crpaHu paqyH.

npoMei Ha norpaxHoj spaHl1 paqyNa

a) AyroBHU carao pa'ryfa
(7a+8a-86)>0

t a-i\t.ti:e6) nc'rpaxHr .arao paqyHa

(76"8a+86)>0

Alekandareorak Drsi:rt ised hy Ahksdr
3sr rs9-3ooi97rs1oo2 :T!;':'l:::3:?1i'"

O6pa3aq nponucaH npaBvnHL,rkoM o caApxrHr.r t {FopM oopasaqa npeAFerHxke ("cnw6eHr rnacH K Pc',6p. 95/2014 u 144/2014)



ilonyruaea npaBHo nuqe - npeAy3erHllK

YI3BETIITAJ O TOKOBi4MA TOTOBI4HE
3a nephoA oA 01'01'2018. Ao 31'12'2018' roAhHe

- v xr4ibaAaMa AhHapa -

no3rqvja AOn

1 2 4

a. ToKoBx roToEl,tHE rl3 nooloBHHX AKrl'lBtlocTtl
3001 297447 327352

I. npun Bn rcroEuHe,€ rocloBHyx aKniBHocfl' (1,qo 3)

1. npoAaja h nPhM,BeHu aBaHcu 3002 289070 308056

2. nprM6eHe (aM.re B no., 3003 4286 9169

3. ocranu nPUnqBu ll3 Pe4oB
3004 4091 latz7

3005 28r195 270018
I1. oljlr,rsr,{ roloBuH€ l,€ nocnosHrx aKn'{sHoc (1 ao 5)

3006 219374 205431
1. l4cnnare ao6aB,aaqtMa u aarh aBaHcu

2, 3apaAe/ HaxHane 3apaAa u ocran'4 n qHu pacxoAu 3007 54284 53687

3008 5576 10900

3009

5. oMuBu no ocHoey ocrdnrxjaBHux npuxoAa 3010 7967

IIi. He..o npunr€ rorosuHe u3 iocroBHox aKrMBHocn (I-[) 3011 t0252 5il14

Iv. Hero oAnrs roroBuHe u3 nocnoBHux akruBHocr, (II-D 3012

E, TOKOBI/| IOTOBHHE I'I3 AKTiIEHOCIH IIHBECIHPATbA
3013 0 t26

L llpun st1fdoBrHe li3 aKruBHocrr4 tiHBecrupa6a (1ao 5)

1. npoaaja aKLruja u yAUa (Hero npunuBy) 3014

2. npoaaja Nei{arepLianHe /MoBuHe, HeKpeMHa, nocrpojeBa, onpeMe 
'r 3015 126

3. ocran' duHaHciljcKu nnacMaH', (Heto nplln'aBu) 3016

4. nprnrbeHe kaMare m aKr EHocTv rlHBecT pa$a 3017

5, npxuBeHe atiBrrAeHAe
3018

ll. oafliBu roroBuHe rc ar{ruBHoc vHBecrtipaba (1ao 3) 3019

1. KynoBhHa axquja u yaena (Hero oanhBr) 3020

2, KynoBUHa HeMarep,rjanHe tiMoBuHe, HeKperHllHa, nocrpoje$a, onpeMe 
'r 3021

3022
3. ocran suHaHc!4jcw nnacMaH (Hero oat'l,B'a)

lll Hero npun s.oroBt|e u3 aKr BHocTl'l uHBecn'palba (I-11) 3023 126

3024
IV. Hero oanuB rcroBuHe h3 akr BHocrL, uHBeoupatha (II-D



noixtrrja AOn

I 4

B. ToKOBh rOTOB!|HE tls aKIl'lEHoCTl'l ol4HAHCl'lPAtbA
3025 3r531 78000

L npunuBu roroBr.lHe rc aKruBHocti4 oLlHaHcHpaba (1ao 5)

1. YBeh.be ocHoBHor kan'lran. 3Q26 1t531

2. Ayropo'rHu $eluru (Hero npun,€u) 3027 78000

3. KparKopo,rHu KpeAurr4 (Hero npunuB!) 3028

4. Ocrane 4yropoqHe o6aBBe 3029

5. Ocrane KparxopoqHe o6aBee 3030

II. Oanu rorosi4He rc aKrr8Hocru OvHaHc paba (1ao 6) 303r 55701 t22473

1, Orqfi concrceH,lx aKquja u YAena 3032

2, AyropovHr4 kpe,lury (oAfliBu) 3033 46185 42744

3. Kparxopo,rHLl (pealf'u (oanuBq) 3034

4. ocrane o6asee (oAnr.4Br.l) 3035 8449 80769

s. o'4HaHcujcr{u ix3uHr 3036 1027

6. llcnnaheHe auBMeHAe 3037

ul, Hero npuntB roroBuHe rc aK sHocru o,HaHcrpaBa (I-[) 3038

lV. Hero offrB roroBr4He I€ akrrcHocru otHaHcupaba (II'l) 3039 24t?Q 44473

r. cBErA nPl,trlllE ToToBHHE (3001+ 3013 + 3025) 3040 328978 405478

a. cBE A OA,1IIB TOTOBIIHE (3005 + 3019 + 3031) 3041 142896 192891

6. HEIO nPrulllB roToBI,lHE (3040 - 3041) 3042 12587

E. HETO OAIXB TOTOBIIHE (3041- 3040) 3043 11918

X. rOTOBI,IHA HA nOqETKy OEPAqyHC(Or nEPUOAA 3444 20283 7696

3. NO3YIT'IBHE KYPCHE PA3/II/IKE NO OCIIOBY NPEPAqYHA

roToBl|HE
3045

II. HE'ATIIBHE I(yPCHE PA3JITKE NO OCHOBY NPEPAqYHA

TOTOBIlHE
3046

--r=:\
t. TOTOBI,IHA HA KPAJy oEPAt{vrlCKOr nEP}IOAA

(3042-3043 + 3044 + 3045 - 3046) //
6 ;ti :A 6,65 20281

v-9!PY-C!-
o*" bl.o 1 ,019. -o*.

^"S 6v

Je*.b
E 

t_ E M,nl

-4 '.

o6Da3aq nponrcaH npaBrnH Xor"i o caapxuHri I oopM o6pa3aqa r npenFerH,{<e ("cn!x6eHt macHi4k Pc', 6p 95/2014 u 144/2014)



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Е Н Е Р Г А Н А“

СОМБОР, Милете Протића 14

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

1



 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 

Предузеће ЈКП “ЕНЕРГАНА“ из Сомбора  (даље: Предузеће) је основано 1984. године
на основу Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Енергана“ Сомбор са
седиштем  у  Сомбору,  објављено  у  Сл.листу  Општине  Сомбор  бр.  9/2007  и  5/2009.
Оснивач Предузећа је Скупштина града Сомбора  са 100% учешћем у капиталу. Основна
делатност  је  снабдевање  паром  и  климатизација а  Предузеће  је  регистровано  и  за
следеће  делатности:  постављање  водоводних,  канализационих,  грејних  и
климатизационих система, техничко испитивање и анализе, инжењерске делатности и
техничко саветовање, архитектонска делатност, постављање електричних инсталација и
остали инсталациони радови у грађевинарству. 
Матични  број  Предузећа  је 08143382  а  Порески  идентификациони  број  101841213.
Седиште Предузећа је у Сомбору,  улица Милете Протића 14. 
Предузеће је на дан 31.  децембра 2016.  године имало  35 запослених,  а 31.  децембра
2017. године 35  запослених. 
Појединачни  финансијски  извештаји  одобрени  су  од  стране  Надзорног  одбора дана
__________.

2. ОСНОВЕ И ОКВИР ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА 

Финансијски извештаји су састављени према концепту набавне вредности. 
2.1. Основе за састављање финансијских извештаја 
Приложени финансијски извештаји Предузећа за 2018. годину су састављени у складу са
важећим рачуноводственим прописима  у  Републици Србији  заснованим на  Закону  о
рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013). 
Финансијски  извештаји  за  2018.  годину  састављени  су  у  складу  са  Законом  о
рачуноводству и подзаконским актима донетим на основу Закона. Предузеће приликом
састављања финансијских извештаја за 2018. годину примењује Међународни стандард
финансијског извештавања (МСФИ за МСП) за мале и средње ентитете. 
Решењем о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за
мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) ("Сл. гласник РС", бр. 117/2013), утврђен је
и  објављен  превод  Међународног  стандарда  финансијског  извештавања  за  мала  и
средња правна  лица.  Прелазним одредбама Закона  о  рачуноводству  МСФИ за  МСП
почели су да се примењују од финансијских извештаја који су састављени на дан 31.
децембра 2014. године. 
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и
форми  образаца  финансијских  извештаја  за  привредна  Предузећа,  задруге  и
предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014). Овим правилником правно су
дефинисани обрасци финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима, као и
минимум садржаја напомена уз те извештаје.   
Приложени финансијски извештаји су усаглашени са свим захтевима МСФИ за МСП. 
Предузеће  је  у  састављању  приложених  финансијских  извештаја  применило
рачуноводствене  политике  обелодањене  у  даљем  тексту  Напомене  2  и  3,  које  су
засноване на важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије. Ове
политике су конзистентно примењене на све приказане године, осим ако није другачије
назначено. 
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2.2. Прерачунавање страних валута 
Финансијски  извештаји  Предузећа  исказани  су  у  хиљадама  динара  (РСД).  Динар
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији и функционалну валуту
Предузећа. 
Пословне промене у страној валути су прерачунате у динаре по продајном курсу валуте
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.
Монетарне позиције исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунате су у
динаре према  продајном  курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је
важио  на  дан  биланса.  Позитивне  и  негативне  курсне  разлике  настале  по  основу
извршених плаћања и  наплата  у  страним средствима  плаћања  у  току  године  на  дан
биланса  исказане  су  у  билансу  успеха  Предузећа,  као  приходи/расходи  по  основу
курсних разлика у оквиру позиције финансијских прихода/расхода. 
2.3. Примена претпоставке сталности пословања 
Финансијски  извештаји  су  састављени  под  претпоставком  сталности  пословања
Предузећа, тј. под претпоставком да ће оно наставити да послује током неограниченог
временског периода у догледној будућности.
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

Основне  рачуноводствене  политике  примењене  за  састављање  ових  финансијских
извештаја  наведене  су  у  даљем тексту.  Ове  политике  су  конзистентно  примењене  у
упоредним финансијским извештајима. 

3.1. Нематеријална имовина 
Нематеријална  имовина  се  почетно  вреднује  по  набавној  вредности,  односно  цени
коштања. Након почетног признавања исказује се по набавној вредности умањеној за
укупну амортизацију.  На крају  пословне  године  преиспитује  се  корисни век трајања
сваког нематеријалног улагања.

3.2. Некретнине, постројења и 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 некретнина, постројења и опреме чине: 
а) куповна цена, укључујући накнаде за правне и посредничке услуге, увозне таксе и
порезе који се не могу рефундирати, након одузимања трговачких попуста и рабата; 
б) сви трошкови који се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у
стање које  је  неопходно да  би  средство  могло  функционисати,  на  начин на  који  то
очекује руководство (трошкови припреме локације, почетне испоруке и манипулисања,
инсталације и састављања, као и тестирања функционалности); 
Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и
опреме,  признају се у корист или на терет извештаја о укупном резултату,  у оквиру
осталих пословних прихода или осталих пословних расхода. 
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по набавној
вредности  умањеној  за  акумулирану  исправку  вредности  и  евентуалне  акумулиране
губитке за умањење вредности. 
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Накнадни издатак који се  односи на некретнину,  постројење и опрему након његове
набавке или завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као
стално средство. Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као
трошак пословања у периоду у којем је настао. 
Отписивање  некретнина,  постројења  и  опреме  врши  се  применом  пропорционалне
методе  којом  се  вредност  средстава  у  потпуности  отписује  током  процењеног  века
употребе. 
 Стопе амортизације за групе некретнина, постројења и опреме су: 

Опис  Стопа амортизације 

НЕКРЕТНИНЕ 

Грађевински објекти  2-2,5 % 

ОПРЕМА 

Производна опрема  4-20%

Транспортна средства  14,3-15,5% 

Рачунарска опрема  20% 

Намештај  10-12,5% 

Остала опрема  14,3-20% 

Обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме почиње од 1. наредног месеца
када се ова средства ставе у употребу. 
Земљиште и  некретнине,  постројења  и  опрема  у  припреми  не  подлежу  обрачуну
амортизације. 

3.3. Залихе 
Почетно  признавање  залиха  врши се  по  набавној  вредности  која  обухвата  фактурну
цену, увозне царине и друге дажбине (осим оних које ентитет може касније да поврати
од пореских власти) и трошкове превоза, манипулативне и друге трошкове који се могу
директно  приписати  стицању  готових  производа,  материјала  и  услуга.  Трговачки
попусти, рабати и друге сличне ставке се одузимају при одређивању трошкова набавке. 
Вредност утрошених залиха се утврђује ФИФО методом-просечна цена. 
Залихе ситног инвентара 
Ситан  инвентар  има  користан  век  трајања  мањи  од  годину  дана.  Залихе  ситног
инвентара  које  се  набављају  од  добављача  мере  се  по  набавној  вредности.  Набавну
вредност  или  цену  коштања  залиха  чине  сви  трошкови  набавке  и  други  трошкови
настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање. 
Стављањем у употребу ситног инвентара отписује се 100% његове вредности. 
Залихе материјала и робе 
Залихе  материјала  и  робе  мере  се  по  набавној  вредности. Набавну  вредност  чини
фактурна цена добављача, увозне дажбине и други порези (осим оних које Предузеће
може накнадно да поврати од пореских власти као што је ПДВ који се може одбити као
претходни порез), трошкови превоза, манипулативни трошкови и други трошкови који
се могу директно приписати стицању залиха материјала и робе. Попусти, рабати и друге
сличне ставке одузимају се при утврђивању трошкова набавке робе. 
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a) Зајмови и потраживања  
Потраживања  од  купаца  се  признају  по  недисконтованом  износу  готовинског
потраживања,  односно  по  фактурној  вредности  умањеној  за  исправку  вредности
обезвређених потраживања. 
Исправка  вредности  потраживања  се  утврђује  када  постоји  објективан  доказ  да
Предузеће  неће  бити  у  стању  да  наплати  све  износе  које  потражује  на  основу
првобитних услова потраживања.  Отпис краткорочних  потраживања и финансијских
пласмана  код  којих  постоји  вероватноћа  ненаплативости  врши  се  индиректним
отписивањем,  док  се  у  случајевима  када  је  немогућност  наплате  извесна  и
документована,  отпис  у  целини  или  делимично  врши  директним  отписивањем.
Индиректан отпис  се  утврђује  за  потраживања од чијег је  рока  за  наплату протекло
најмање 60 дана, при чему се има у виду старост потраживања, економски положај и
солвентност дужника.
Индиректан отпис врши се на основу предлога пописне комисије и Одлуке директора
Предузећа.
б) Готовина и готовински еквиваленти 
Под  готовином  и  готовинским  еквивалентима  се  у  билансу  стања  Предузећа
подразумевају: 
1. готовина у благајни, 
2. средства по виђењу која се држе на рачунима банака, 
3. хартије од вредности-чекови грађана
Новчана средства се вреднују по њиховој номиналној вредности. 
Финансијске обавезе 
Предузеће  признаје  финансијске  обавезе  у  свом  билансу  стања  само  онда  када  оно
постане једна од уговорних страна у финансијском инструменту. Финансијска обавеза
престаје  да  се  признаје  када Предузеће испуни обавезу  или када је обавеза плаћања
предвиђена уговором укинута или истекла. 
Финансијске обавезе се иницијално признају по фер вредности.
Финансијске обавезе Предузећа укључују обавезе према добављачима и остале обавезе
из пословања као и примљене кредите од банака. 
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се
вреднују по номиналној (фактурној) вредности. 
Примљени кредити од банака се првобитно признају у износима примљених средстава, а
након тога се исказују по амортизованој вредности уз примену уговорене каматне стопе.
Обавеза  је  текућа  уколико  се  очекује  да  буде  измирена  у  редовном току  пословног
циклуса Предузећа, односно у периоду до 12 месеци након датума извештавања. Све
остале обавезе се класификују као дугорочне. 

3.4. Примања запослених 
(а) Доприноси за обавезно социјално осигурање 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези
да  плаћа  доприносе  државним фондовима  којима  се  обезбеђује  социјална  сигурност
запослених. Ове обавезе укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца
у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима.
Предузеће је такође, обавезно да од бруто зарада запослених обустави доприносе и да
их,  у  име  запослених,  уплати  тим фондовима.  Када  су  доприноси  једном уплаћени,
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Предузеће  нема  никаквих  даљих  обавеза  у  погледу  плаћања.  Доприноси  на  терет
послодавца и на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
(б) Отпремнине и јубиларне награде 
Предузеће  обезбеђује  отпремнине  приликом  одласка  у  пензију  у  складу  са
Појединачним колективним уговором. Отпремнина за одлазак у пензију исплаћује се у
висини три просечне зараде које је запослени остварио у периоду пре одласка у пензију
или три просечне зараде у привреди Републике Србије према последњем објављеном
податку надлежног републичког органа.  Предузеће је у обавези да исплати јубиларне
награде  у  износу  од једне  до  четири просечне  месечне  зараде.  Број  просечних нето
зарада за јубиларне награде одређује се на основу броја година које је запослени провео
у Предузећу.

3.5. Текући порез 
Порез на добитак обрачунава се применом стопе од 15% на пореску основицу исказану у
пореском  билансу.  Предузеће  у  пореском  билансу  за  2018. годину  има  исказану
основицу од 0,00 динара за обрачун пореза на добитак јер је искористило из пореских
биланса губитке из претходних година.
Порески прописи у Републици Србији не дозвољавају да се порески губици из текућег
периода  искористе  као основа  за  повраћај  пореза  плаћеног у  одређеном претходном
периоду.  Губици  из  текућег  периода  могу  се  пренети  на  рачун  добити  утврђене  у
годишњем пореском билансу  из  будућих  обрачунских  периода,  али  не  дуже  од  пет
година. 
Обрачунати текући порез се признаје као обавеза и расход у обрачунском периоду на
који се исти односи. 

3.6. Одложени порези
 Одложена пореска средства  и одложене пореске обавезе се не признају због великих
неискоришћених пореских кредита из претходних периода  а мале вероватноће   да ће
постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска средства могу
искористити. 

3.7. Државна давања 
Државно  давање  је  помоћ  државе  у  облику  преноса  ресурса  Предузећу  по  основу
испуњених извесних услова у прошлости или будућности који се односе на пословне
активности Предузећа. 
Предузеће треба да признаје државна давања на следећи начин: 
(а) давања која не намећу Предузећу услове у вези са одређеним будућим резултатима
се признају као приход приликом признавања потраживања по основу давања; 
(б) давања која намећу Предузећу услове у вези са одређеним будућим резултатима се
признају као приход само када се испуне услови у вези са резултатима; До признавања
услова таква давања се признају као одложени приход; 

Финансијска средства која су примљена од града за потребе регулисања Kfw кредита су на 
основу Mеђународоног рачуноводственог стандарда број 20 – рачуноводствено обухватање 
државних давања и обелодањивање државне помоћи, у рачуноводству обухваћена капиталним 
приступом према коме се давање признаје ван биланса успеха. 

6



Капитални приступ аргументује се на следећи начин:
- државна давања су инструмент финансирања и због тога их треба евидентирати у извештају о 
финансијској позицији, а не признавати у билансу успеха како би се компензовале ставке 
расхода  које се финансирају. Пошто се не очекује никакав повраћај давања, таква давања треба 
признавати ван биланса успеха.
- није примерено да се државна давања признају у билансу успеха, пошто она нису зарађена, 
већ представљају подстицај од стране државе без повезаних трошкова.

3.8. Приходи 
Предузеће признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је
вероватно да ће у будућности Предузеће имати прилив економских користи. Приход се
признаје у висини фер вредности примљеног износа или потраживања по основу продаје
роба и услуга у току нормалног пословања Предузећа. Приход се исказује без ПДВ-а,
повраћаја робе, рабата и попуста. 
Предузеће  остварује  приходе  по  основу  испоруке  топлотне  енергије  грађанима  и
привреди,  тј.  физичким и  правним лицима,  као  и  од  услуга  одржавања  инсталација
централног грејања. Поред ових прихода Предузеће остварује приходе од субвенција,
условљених  донација,  приходе  од  камата,  позитивних  курсних  разлика  и  остали
приходи.

3.9. Расходи 
Расходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности прихода и расхода, односно
на обрачунској основи и утврђују се за период када су настали. 
(а) Пословни расходи 
Пословни  расходи  обухватају  трошкове  условљене  стварањем прихода  од  продаје  и
укључују трошкове материјала, горива и енергије, бруто зараде, трошкове амортизације
и  услуге  пружене  од  стране  трећих  лица.  Пословни  расходи  обухватају  и  опште
трошкове као што су трошкови закупа, маркетинга, осигурања, платног промета, пореза
и остали трошкови настали у текућем обрачунском периоду. 

(б) Финансијски расходи 
Финансијски  расходи  обухватају  расходе  по  основу  камата  и  остале  финансијске
расходе, који се евидентирају у билансу успеха периода на који се односе, а у складу са
начелом узрочности. Сви трошкови позајмљивања се евидентирају као расходи периода.

4. НАКНАДНО УСТАНОВЉЕНЕ ГРЕШКЕ 
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака у износу већем од 1%
пословних прихода из претходне године  врши се преко рачуна нераспоређене добити из
ранијих  година,  односно  нераспоређеног  губитка  ранијих  година  на  начин  утврђен
Одељком 10 Рачуноводствене политике, процене и грешке. 
Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне, тј. у износу  који је мањи
од 1% пословних прихода из претходне године, исправљају се на терет расхода, односно
у корист прихода периода у коме су идентификоване. 
Грешке  које  нису  материјално  значајне  Предузеће  признаје  на  терет/корист  Биланса
успеха. 
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5. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА 
Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају се на
историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за
које се верује да ће у датим околностима бити разумна. 
5.1. Кључне рачуноводствене процене и претпоставке 
Предузеће прави процене и претпоставке које се односе на будућност.  Резултирајуће
рачуноводствене  процене  ће,  по  дефиницији,  ретко  бити  једнаке  оствареним
резултатима. 

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

   

Концесије,
патенти,
лиценце  и
слична
права 

 
Остала
нематеријална
улагања 

 
Нематеријална
улагања  у
припреми 

 Укупно 

НАБАВНА
ВРЕДНОСТ 

 
  

         

1.  јануара  2017.
године 

   911          911

Набавке             

Активирања             
Отуђења  и
расходовања 

            

Стање  на  дан  31.
децембра 2017. године

  911         911

              

Набавке         

Активирања             
Отуђења  и
расходовања 

            

Стање на дан

   911          91131. децембра 2018.

године 

 
7. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

  Земљиште 
Грађевински
објекти 

Постројења
и опрема 

Улагања
у  туђе
НПО  и
остале
НПО 

НПО  у
припреми 

Аванси Укупно 

НАБАВНА
ВРЕДНОСТ 

              

Стање на дан 1.
јануара  2017.
године 

26109  185486 295644   669   507908 

Набавке     

Пренос са0270.         
Пренос  на
сталну  имовину
намењену
продаји 
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  Земљиште 
Грађевински
објекти 

Постројења
и опрема 

Улагања
у  туђе
НПО  и
остале
НПО 

НПО  у
припреми 

Аванси Укупно 

Отуђења  и
расходовања 

          

Стање  на  дан
31.  децембра
2017. године 

26109  185486 295644   5578   512817

                

Набавке   

Пренос на 022   4420 4420
Пренос  на
сталну  имовину
намењену
продаји 

  

20Отуђења  и
расходовања 

  

Стање  на  дан
31.  децембра
2017. године 

26109  185486
295644

  1158   508397

                

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ 

              

Стање на дан 1.
јануара  2018.
године 

  26109 185486 295644     669   507908 

Амортизација
(Напомена...) 

  7337 16963 24300

Пренос  на
сталну  имовину
намењену
продаји 

  

Отуђења  и
расходовања 

  

Стање  на  дан
31.  децембра
2018. године 

  26109 178149 278676 5578 488512

                

Амортизација
(Напомена...) 

  8076 16715 24216

Пренос  на
сталну  имовину
намењену
продаји 

  

Отуђења  и
расходовања 

  

Стање  на  дан
31.  децембра
2018. године 

  26109 170073 279621 1158 476961

                

НЕОТПИСАНА
ВРЕДНОСТ: 

              

-  31.  децембра
2017. године 

26109 178149 278676 5578 488512
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  Земљиште 
Грађевински
објекти 

Постројења
и опрема 

Улагања
у  туђе
НПО  и
остале
НПО 

НПО  у
припреми 

Аванси Укупно 

                

-  31.  децембра
2018. године 

26109 170073 279621 1158 476961

8. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 Остали дугорочни финансијски пласмани 
 2017.  2018.
    

Депозити    

Кауције    

Остала дугорочна финансијска средства  2219   2219

Минус: исправка вредности    

    

Стање на дан 31. децембра 2219  2219 

Напомена: Остали дугорочни финансијски пласмани у износу од 2.219 хиљада динара
односе се на удружена средства за куповину станова солидарности из ранијих година,
који износ није усаглашен по ИОС-у 31.12.2017. године са „Сомборстаном“ АД Сомбор.
Руководство Предузећа ће у наредном периоду размотрити и одлучити како решити ово
спорно потраживање.

9. ЗАЛИХЕ 

 2018.  2017.
    
Материјал 6837  5619
Недовршена производња    
Готови производи    
Стална средства намењена продаји  99   99
Плаћени аванси за залихе и услуге  326   645
Минус: исправка вредности    
    

Стање на дан 31. децембра  7262  6363

Напомена: Попис залиха са стањем на дан 31.12.2017. године.
Елаборат о попису је усвојен и утврђено је да исказано књиговодствено стање залиха
одговара стварном стању.

10. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
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 2018.  2017.

Потраживања по основу продаје 179861 180968
Минус: исправка вредности 129795 136426

Стање на дан 31. децембра 50066 44541

 
Књиговодствена  вредност  потраживања  по  основу  продаје  исказана  је  у  хиљадама
динара. 
Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

 2018.  2017.
    
Стање на дан 1. јануара 136426  117347
Додатна исправка вредности 8386  26954
Директан отпис претходно исправљених потраживања  647
Наплаћена исправљена потраживања 15016  7228
  

Стање на дан 31. децембра 143056  136426

Напомена: комисија  за попис потраживања  и обавеза је дала предлог за индиректан и
директан  отпис  спорних   потраживања   од  грађана  и  привреде  који  је  усвојио  в.д.
директор  предузећа и донео  одлуку о индиректном отпису све у складу са  Законом о
рачуноводству и чланом 23. рачуноводствених
политика ЈКП Енергана.  
На  доспела  потраживања по основу продаје врши се редован месечни обрачун затезне
камате. 
 11. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 2018.  2017.

Потраживања за камату и дивиденде    

Потраживања од запослених  576   1481
Потраживања из комисионе и консигнационе продаје    
Потраживања од државних органа и организација    

Потраживања  по  основу  преплаћених  осталих  пореза  и
доприноса

   79

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају    
Потраживања по основу накнада штета    
Остала краткорочна потраживања    

Минус Исправка вредности потраживања из специфичних
послова

   

    
Стање на дан 31. децембра 576  1560

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
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 2018.  2017.
Хартије од вредности - готовински еквиваленти  102
Текући (пословни) рачуни 6325  20141
Издвојена новчана средства и акредитиви  
Благајна 30  30
Девизни рачун  
Девизни акредитиви  
Девизна благајна  

Новчана  средства  чије  је  коришћење  ограничено  или
вредност умањена

10  10

Остала новчана средства  
  

Стање на дан 31. децембра 6365  20283

 13. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 
 2018.  2017.
    

Порез  на  додату  вредност  у  примљеним  фактурама  по
општој стопи (осим плаћених аванса)

0   0

Порез  на  додату  вредност  у  примљеним  фактурама  по
посебној стопи (осим плаћених аванса)

  

Порез  на  додату  вредност  у  датим  авансима  по  општој
стопи

  

Порез на додату вредност у датим авансима по посебној
стопи

  

Порез  на  додату  вредност  плаћен  при  увозу  добара  по
општој стопи

  

Порез  на  додату  вредност  плаћен  при  увозу  добара  по
посебној стопи

  

Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних
лица

  

Стање на дан 31. децембра 0   0

 14. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
 2018.  2017.
    

Унапред плаћени трошкови 463  1052

Потраживања за нефактурисани приход   

Разграничени трошкови по основу обавеза   

Остала активна временска разграничења 3412  126

   

Стање на дан 31. децембра 3875   1178
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Напомена: Унапред плаћени трошкови у 2016. и 2017. години односе се на претплате за
стручну  литературу  која  се  плаћа  крајем  текуће  за  наредну  годину,  као  и  премије
осигурања  имовине  и  запослених  за  наредну  годину.  Остала  активна  временска
разграничења односе се на ПДВ у фактурама од добављача примљеним у јануару 2018.
године, а односе се на децембар 2017.године, тј. разграничени ПДВ.

15. КАПИТАЛ 
(а) Основни капитал 
Регистровани износ основног капитала Предузећа код Агенције за привредне регистре
износи 10.000,00 динара, што се не слаже са основним капиталом из пословних књига.
Разлог томе је не  давање сагласности оснивача-Град Сомбор, да се укњижи процена
вредности капитала извршена 31.12.2007.године.

16. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ 

 2018.  2017.

Финансијски кредит од:    

- банака у земљи-АИК банка 59800  75400

- банака у иностранству-KFW банка 78120  108863

- ЈКП Водоканал – кредит АИК банка 5646

Робни кредити од:   

- добављача у земљи   

- добављача у иностранству   

Остали дугорочни кредити (навести) 2713   

Укупно дугорочни кредити
140633  189303

   

Део  дугорочних  кредита  који  доспева  до  једне  године
(Напомена...)

47600   32763

   
Дугорочни део дугорочних кредита 93033   156540

Напомена: 
1.)  Дугорочни  кредит  од  kfW  банке  из  Немачке  преко  МФ  и  МРЕ  РС  добијен  по
Трилатералном Уговору од 07.02.2008. године у износу од 2.327.747 ЕУРА, са роком
враћања 12,5 година, грејс период 2,5 године, каматна стопа 2% годишње.
Као  инструмент  обезбеђења  уредног  враћања  кредита  издате  су  бланко  менице
Мин.финансија РС.
2.) Предузеће је 04.11.2013. године закључило Уговор и подигло кредит од АИК банке у
износу од 44.500.000,00 динара за финансирање трајних обртних средстава. Кредит је
одобрен на рок од 48 месеци у који се урачунава и грејс период од 3 месеца/од дана
пуштања кредита у течај/.  Кредит је у динарској противвредности по средњем курсу
НБС  износио 390.003,64 ЕУР-а. Камата је месечна по стопи од 8,80% годишње.
Јемац по овом кредиту је ЈКП Водоканал Сомбор.
3.) Предузеће  је  30.12.2016.  године  закључило  уговор  о  дугорочном  зајму  са  ЈКП
Водоканал Сомбор у износу од 840.000 еур. у динарској противвредности по средњем
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курсу НБС на дан уплате, а ради решавања одржавања текуће ликвидности. Зајам се
враћа у периоду од 5 година са грејс-перодом од 6 месеци од дана потписивања уговора.
4.)  Предузеће је  13.09.2017.  године закључило уговор о дугорочном кредиту са  Аик
банком а.д Београд за финансирање трајних обртних средстава у износу од 78.000.000,00
динара  чиме  је  враћена  позајмица  ЈКП  Водоканал  Сомбор  и  остало  је  стање  дуга
5.646.000 динара према ЈКП Водоканал Сомбор
17. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 
 2018.  2017.
    
Краткорочни кредити и зајмови    
    
Остале краткорочне финансијске обавезе 71851   58340
   

Стање на дан 31. децембра 71851   58340

Износ од  58.339 хиљада динара састоји се од  дугорочни кредити према АИК, KFW
банци, обавезе зајма ЈКП Водоканал Сомбор  који доспевају у 2017. години.
                                                                                
 2018.  2017.
    

Део  дугорочних  кредита  који  доспева  до  једне  године
(АИК банка+kfW банка)

47600   32763

Део осталих дугорочних обавеза које  доспевају до једне
године (Напомена...)

   

Обавезе по краткорочним хартијама од вредности    
Остале краткорочне финансијске обавезе  24251   25577
    

Стање на дан 31. децембра  71851   58340

18. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 
Примљени аванси на дан 31. децембар 2018. године износе РСД  52.183 хиљада и односе
се на уплате за испоруку топлотне енергије.

19.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
 
 2018.  2017.
    
Обавезе према добављачима 42830  31678

Остале обавезе из пословања 10187  10187

   

Стање на дан 31. децембра 53017   41865

Обавезе  према  добављачима   носе  камату  и  имају  валуту  плаћања  која  се  креће  у
распону од 15 до 60 дана. 
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Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2018. године у износу од РСД  53.017
хиљада су изражене у динарима. 

Износ од 10.187 хиљаде динара у 2018. години односи се на обавезу према јемцу ЈКП
Водоканал Сомбор за измирење обавезе по јемству према АИК банци, пошто су наши
рачуни били блокирани.

20.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 2018.  2017.
    
Зараде и накнаде зарада, бруто за XII/2018. 3942  3782
Накнаде трошкова превоза на посао  XII 186  197
Обавезе по основу камата 0  0
Обавезе за учешће у добитку-оснивачу=50%  0
Обавезе  према  запосленима-отпремн.за  пензију=1
запослена, неисплаћене дневнице

 
0

Обавезе према члановима надзорног одбора XII 62  62
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
за XII,директор

653  758

Остале обавезе-накнада за инвалидитет XII 31  31
  

Стање на дан 31. децембра 4874  4840

Остале  обавезе  се  највећим  делом  односе  на  oбавезе  по  основу  обрачунатих,  а  не
исплаћених  зарада,  путних  трошкова,  накнада  по  уговорима  директора,  надзорног
одбора обрачунатих за децембар 2017. године.

 
21. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
 2018.  2017.
Унапред обрачунати трошкови    
Обрачунати приходи будућег периода    
Одложени приходи и примљене донације-кто 495 204731   215162
Остала пасивна временска разграничења    
    

Стање на дан 31. децембра  204731   215162

Пасивна временска разграничења у 2018. години у износу од  204.731  хиљада динара
односе се на салдо одложених прихода- примљених донација и субвенција за изградњу и
куповину опреме за Нову Топлану, топловод, подстанице и друге инвестиције.
У 2017.  години ове  донације  су  износиле   215.162 хиљада  динара.  Салдо се  смањио
31.12.2018. године за део обрачунате амортизације грађевина и опреме за 2018. годину
који је финансиран из тих донација, књижењем 495/641). 
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22. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
Предузеће је извршило усаглашавање потраживања са стањем на дан 31.10.2017. године
слањем  ИОС  образаца.  Неусаглашена  потражовања  су  безначајна  и  односе  се  на
предузетнике-физичка лица која су угасила фирму или су дуго у блокади, престали са
радом, променили адресу и сл. Сви спорни су утужени.
Обавезе су усаглашене у целости са стањем на дан који је навео наш поверилац на ИОС-
у за 2017. годину. 

23. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 2018.  2017.
    

249452   265637
Приходи од продаје услуга
Приход од премија, субвенција, дотација, донација 10494   20430
Други пословни приходи   
   

За годину 259946   286067

Приход од премија, субвенција, дотација, донације се односе на  приходе  у износу од
10.494 хиљада динара од условљених донација добијених за изградњу Нове Топлане,
топловода и сл. књижених ставом (540/022;023)=(495/641).

24. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 
 2018.  2017.
    
Трошкови материјала за израду 151773   147794
Трошкови осталог материјала (режијског) 915   1071
Трошкови резервних делова   
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 308   
   
За годину 152996   148865

25. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 
 2018.  2017.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 34859  34969

Трошкови  пореза  и  доприноса  на  зараде  и  накнаде  на
терет послодавца

6217  6297

Трошкови накнада по уговору о делу 1624  1702
Трошкови накнада по ауторским уговорима  

Трошкови  накнада  по  уговору  о  привременим  и
повременим пословима

2101  2180

Трошкови накнада  физичким лицима по основу осталих
уговора

 570
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Трошкови накнада члановима надзорног одбора 740  740

Остали лични расходи и накнаде 8743  7229
За годину 54284  53687
  

Број запослених 35  35

 
26. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 
 2018.  2017.
    
Трошкови услуга на изради учинака    
Транспортне услуге   76
Услуге одржавања 11271  5990
Закупнине 144   158
Трошкови сајмова   
Реклама и пропаганда 221   234
Трошкови истраживања   
Трошкови развоја који се не капитализују   
Трошкови осталих услуга 735   947
   

За годину 12371   7405

27. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

 2018.  2017.
    
Трошкови амортизације нематеријалних улагања    
Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме  24216   24300
Трошкови амортизације инвестиционих некретнина    
    

За годину 24216   24300

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 2018.  2017.
    
Трошкови непроизводних услуга 7882  5598
Трошкови репрезентације 282  252
Трошкови премије осигурања 1959  1252
Трошкови платног промета 453  440
Трошкови чланарина 132  75
Трошкови пореза 66  28
Трошкови доприноса 86  86
Остали нематеријални трошкови 4220  4424
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За годину 15080   12155

29. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 
 2018.  2017.
    
Финансијски приходи од зависних и повезаних лица    
Приходи камата 9082  9170
Позитивне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле 232  7834
  

За годину 9314  17004

Приходи од камата укључују обрачунате затезне камате на потраживања од грађана-физичких
лица и привреде-правних лица.

30. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 
 2018.  2017.
    
Финансијски  расходи  из  односа  повезаним  правним
лицима

   

Расходи камата 5576  10900
Негативне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле  
  

За годину 5576  10900

Расходи камата у 2018. и 2017. години највећим делом се односе на  камате по основу
Зајма kfW-у , кредита АИК банке и пошто се камате на трошкове  позајмљивања након
завршетка и активирања инвестиције-Нова топлана, до    исплате кредита     не укључују
у  набавну  вредност  инвестиције,  већ  терете  трошкове  пословања. 

31.  ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 
 2018.  2017.
    
Приходи  од  усклађивања  вредности  дугорочних
финансијских  пласмана  и  хартија  од  вредности
расположивих за продају

   

Приходи  од  усклађивања  вредности  потраживања  и
краткорочних финансијских пласмана

15016  7227

    

За годину 15016  7227

Ови приходи су настали наплатом индиректно отписаних потраживања од грађана из
ранијих година
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32.  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 
 2018.  2017.
    

Расходи  од  усклађивања  вредности  дугорочних
финансијских  пласмана  и  хартија  од  вредности
расположивих за продају

   

Расходи  од  усклађивања  вредности  потраживања  и
краткорочних финансијских пласмана

8386  26955

   

За годину 8386   26955

Износ  од  8.386 хиљада  динара  је  индиректан  отпис  краткорочних  потраживања  од
грађана и привреде код којих постоји вероватноћа ненаплативости, а коју је размотрила
пописна  комисија,  а  одлуку  донео  директор  предузећа.(члан  23.  Рачуноводствене
политике.)

33. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 
 2018.  2017.
Остали приходи    
Остали непоменути приходи 4091   5082
Свега остали приходи    
    

За годину  4091   5082

Износ  од  4.091 хиљада  динара  састоји  се  од  прихода  од судских,  извршитељских и
адвокатских такси (задужују се грађани).

34. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 
 2018.  2017.
Остали расходи    
Расходи по основу директних отписа потраживања    
Остали непоменути расходи  12  1
Свега остали расходи 12  1
    
    

За годину 12  1

35. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
  2018.   2017.
Добит пре опорезивања 3639   22129
порез на добит      
Нето добит  3639   22129
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Предузеће има опорезиву добит за 2018. годину, у износу 3.639 хиљада динара . Поред
тога  има  и  неискоришћени  порески  кредит  за  улагања  у  изградњу  Нове  Топлане  у
износу од 185.937 хиљада динара који се преноси на рачун пореза на добит из будућих
периода и губитак из пореског биланса претходних година у износу од  3.639 хиљаде
динара тако да порез на добит износи 0,00 хиљада динара.

36. СУДСКИ СПОРОВИ

ИЗЈАВА О СУДСКИМ СПОРОВИМА

На дан 31.12.2018. године, као ни на дан ревизије немамо других судских спорова, било у 
својству туженог, било у својству тужиоца (радних, привредних, имовинско-правних и сл) 
осим доле наведених:

Друштво – тужена страна

Редн
и

број

Назив
тужиоца

Предмет
спора

Вредност
спора

Фаза судског
поступка

Очекивани исход

1 ЂУРЂЕВ
БРАНИСЛАВ

УТВРЂЕЊЕ 10.000,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

ПРЕКИД,  ЗБОГ
СМРТИ
ТУЖИОЦА

2 КРСТИЋ
ДЕЈАН

УТВРЂЕЊЕ 10.000,00 ВЕШТАЧЕЊЕ ОДБИЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

3 ЕРКИЋ
ЈОВАНА

УТВРЂЕЊЕ 10.000,00 ПОВУЧЕНА
ТУЖБА  ЗБОГ
НЕ  ДОЛАСКА
ТУЖИТЕЉА

4 ДУРМАН
ЂУРО

УТВРЂЕЊЕ 10.000,00 ГЛАВНА
РАСПРАВА

ОДБИЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

5 МИНИЋ
РАНКО

ИСПЛАТА 18.366,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

ОДБИЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТВА

Друштво – тужилац

Редн
и

број

Назив
туженог

Предмет
спора

Вредност
спора

Фаза судског
поступка

Очекивани исход

1 БЕОСАН
ГРАДЊА ДОО

ИСПЛАТА 311.000,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
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БЕОГРАД ЗАХТЕВА
2 ГЛИГОРИЋ

СНЕЖАНА
ИСПЛАТА 116.202,03 ВЕШТАЧЕЊЕ УСВАЈАЊЕ

ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

3 МИЈАТОВИЋ
БРАНИСЛАВ

ИСПЛАТА 80.303,02 СУДСКО
ПОРАВНАЊЕ

4 ОПШТА
БОЛНИЦА

ИСПЛАТА 91.000,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

5 КРСТИЋ
ДЕЈАН 

ИСПЛАТА 704.521.00 У  ПРЕКИДУ,
ОДРЕЂЕНО
ВЕШТАЧЕЊЕ

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА  ПО
ВЕШТАЧЕЊУ

6 ГАНИЋ МИРА ИСПЛАТА 65.773,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

7 РАЛИЋ
ГОРАН

ИСПЛАТА 77.000,00 ВЕШТАЧЕЊЕ
МАШИНСКО

ОДБИЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

8 ФАРКАШ
ПИРОШКА 

ИСПЛАТА 28.355,00 ГЛАВНА
РАСПРАВА

ОДБИЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

9 ИВАН
МИЋИЋ

ИСПЛАТА 68.562,00 ГЛАВНА
РАСПРАВА

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

10 МИТРОВИЋ
МАРИЈА

ИСПЛАТА 78.963,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ 

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

11 БАУЕР
ВЕСНА 

ИСПЛАТА 122.530,57 ВЕШТАЧЕЊЕ ДЕЛИМИЧНО
УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

12 СТОЈАНОВИ
Ћ СЛАЂАНА

ИСПЛАТА 85.987,00 ВЕШТАЧЕЊЕ
МАШИНСКО

ОДБИЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

13 БАСТА
ДАНИЦА

ИСПЛАТА 61.209,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

14 ПОПОВИЋ
ИВАНКА 

ИСПЛАТА 161.588,44 СУДСКО
ПОРАВЊЕ

15 БУЛАТОВИЋ
РАЈКО

ИСПЛАТА 224.000,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХЕВА

16 ДАНИЧИЋ
ВЕРА

ИСПЛАТА  98.352,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

17 СТОЈКОВИЋ
БРАНИСЛАВ

ИСПЛАТА 51.000,00 ЗАКЉУЧЕНА
РАСПРАВА

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА
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18 ШИЉАГИЋ
МАРИЈА

ИСПЛАТА 758.352,00 ВЕШТАЧЕЊЕ УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА  ПО
ВЕШТАЧЕЊУ

19 ЕРКИЋ
ЈОВАНА

ИСПЛАТА 75.666,00 ВЕШТАЧЕЊЕ УСВОЈЕН
ТУЖБЕНИ
ЗАХТЕВ

20 БРАНКОВИЋ
ЉИЉАНА

ИСПЛАТА 39.673,13 ВЕШТАЧЕЊЕ УСВОЈЕН
ТУЖБЕНИ
ЗАХТЕВ

21 ДМИТРОВИЋ
ГОЈКО

ИСПЛАТА 25.636,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

УСВОЈЕН
ТУЖБЕНИ
ЗАХТЕВ

22 ГРАБЕЖ
ДРАГО

ИСПЛАТА 67.768,42 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТЕ

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

23 МИЈАЈЛОВИЋ
РАДА

ИСПЛАТА 109.558,00 ВЕШТАЧЕЊЕ ПРЕКИД
УСЛЕД СМРТИ

24 МИЋИЋ
ИВАН 

ИСПЛАТА 250.029,14 ЗАКЉУЧЕЊЕ УСВОЈЕН
ТУЖБЕНИ
ЗАХТЕВ

25 АЛЕН
АЛТИНГЕР

ИСПЛАТА 40.569,00 ЗАКЉУЧЕЊЕ УСВОЈЕН
ТУЖБЕНИ
ЗАХТЕВ

26 КРИВОКУЋА
ДРАГАН

ИСПЛАТА 158.352,00 ВЕШТАЧЕЊЕ УСВОЈЕН
ТУЖБЕНИ
ЗАХТЕВ  ПО
ВЕШТАЧЕЊУ

27 КУДУС
МИРКО

ИСПЛАТА 36.193,00 ПРИПРЕМНО
РОЧИШТА

УСВАЈАЊЕ
ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

28 ДИКИЋ
МИЛЕВА

ИСПЛАТА ЗАКЉУЕЧН
СПОРАЗУМ  О
ИСПЛАТИ

29 КРСТИЋ
ДЕЈАН

ИСПЛАТА 755.636,00 ВЕШТАЋЕЊЕ УСВОЈЕН
ТУЖБЕНИ
ЗАХТЕВ  ПО
ВЕШТАЧЕЊУ
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37. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА  

Није  било  значајних  догађаја  након  дана  билансирања  који  би  захтевали
обелодањивање.

38. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
Званични  девизни  курсеви  Народне  банке  Србије,  коришћени  за  прерачун  девизних
позиција на дан 31. децембра 2018. године  у функционалну валуту (РСД), за поједине
стране валуте су: 

У РСД
 2018.  2017.
    
ЕУР 118,5492  118,8281

Сомбор, 30.4.2019.

____________________________________
(Лице одговорно за састављање напомена)

____________________________
(Законски заступник)
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