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1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 
 
Акционарско друштво Ауто кућа „Компресор“ сервис, ремонт и промет, Београд 
(„Привредно друштво“) основано је 19. фебруара 1948. године Решењем Владе бивше 
СФРЈ број 480 под називом Војно ремонтно предузеће „Компресор“ у Београду. Од тада 
до данас Привредно друштво је прошло кроз бројне трансформације и пререгистрације, 
да би данас пословало под именом Акционарско друштво Ауто кућа „Компресор“ сервис, 
ремонт и промет, Београд, скраћено име: АД Ауто кућа „Компресор“, Београд. 
 
Привредно друштво је уписано у судски регистар Привредног суда у Београду под бројем 
регистарског улошка 1-1358-00. 
 
Основне делатност Привредног друштва су производне услуге, одржавање и поправка 
моторних возила, сервисирање, ремонт и промет возила.  
 
Седиште Привредног друштва је у Београду, улица Жоржа Клемансоа број 19. Матични 
број Привредног друштва је 07008899, а порески идентификациони број је 100041883. 
 
На дан 31. децембра 2014. године Друштво јe ималo 22 запoслeна радника а 31. децембра 
2015. године – 34 радника.  
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
Изјава о усклађености 
 
Друштво води евиденцију и саставља редовне финансијске извештаје у складу са 
важећим Законом о рачуноводству (Службени гласник РС 62/2013) и осталом 
применљивом законском и подзаконском регулативом у Републици Србији. За 
признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 
извештајима Друштво је, као мало правно лице, у обавези да примењује Међународне 
стандарде финансијског извештавања („МСФИ“) који у смислу Закона о рачуноводству 
подразумевају следеће: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја, 
Међународни рачуноводствени стандарди („МРС“), Међународни стандарди 
финансијског извештавања („МСФИ“), и са њима повезана тумачења, издата од Комитета 
за тумачење рачуноводствених стандарда („ИФРИЦ“), накнадне измене тих стандарда и 
са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствен 
стандарде („Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за 
послове финансија („Министарство“). 
 
Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине основни текстови МРС, 
односно МСФИ, издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и 
тумачења издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем 
су издати и који не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, 
коментаре, супротна мишљења, разрађене примере и други допунски објашњавајући 
материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако 
се изричито не наводи да је он саставни део стандарда, односно тумачења. Превод МСФИ 
утврђен је Решењем Министра финансија о утврђивању превода Концептуалног оквира за 
финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених 
стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања број 401-00-
896/2014-16 од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 
од 27. марта 2014. године. Наведени превод МСФИ примењује се од финансијских 
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извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измењени или издати 
МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума, нису преведени и објављени, па стога 
нису ни примењени приликом састављања приложених финансијских извештаја.  
 
С обзиром на напред наведено и на то да поједина законска и подзаконска регулатива 
прописује рачуноводствене поступке који у појединим случајевима одступају од захтева 
МСФИ као и то да је Законом о рачуноводству динар утврђен као званична валута 
извештавања, рачуноводствени прописи Републике Србије могу одступати од захтева 
МСФИ што може имати утицај на реалност и објективност приложених финансијских 
извештаја. Сходно томе, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у потпуној сагласности са МСФИ на начин како 
је то дефинисано одредбама МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“. 
 
Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са начелом историјског 
трошка, осим ако другачије није наведено у рачуноводственим политикама које су 
наведене у даљем тексту. Ови финансијски извештаји одобрени су од стране Директора 
дана 22. априла 2016. године. 
 
Коришћење процењивања 
 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење 
најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране 
вредности средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на 
дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног 
периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на 
дан састављања финансијских извештаја. Међутим, стварни резултати могу одступати од 
ових процена. 
 

3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА 
 
Друштво применује МСФИ за МСП у приложеним финансијским извештајима. МСФИ за 
МСП се примењују на финансијске извештаје од прошле године. 
 

3.1. Консолидација 
 
Приложени финансијски извештаји представљају појединачне финансијске извештаје 
Друштва, у којима нису консолидовани финансијски извештаји следећих зависних и 
повезаних правних лица, у којима Друштво има следећи проценат власништва: 
- АК Компресор продаја аутомобила д.о.о. Београд – 100%; 
- Неимарски подухвати д.о.о. Београд – 75%; и 
- Компресор аутомобили д.о.о. Београд – 100%. 
 
Детаљнији приказ финансијског положаја Друштва се може добити увидом у 
консолидоване финансијске извештаје, које саставља матични ентитет Друштва, а које је 
у складу са Законом о рачуноводству, Матични ентитет Друштва обавезно да састави до 
краја јула 2016. године. 
 

3.2. Начело сталности пословања 
 
Финансијски извештаји су припремљени у складу са начелом сталности пословања 
(“going concern” концептом), који подразумева да ће Друштво наставити да послује у 
догледној будућности.  
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На дан 31. децембра 2015. године текуће обавезе премашују обртну имовину Друштва за 
износ од РСД 70.197  хиљаде.  
 
Руководство процењује да ће Друштво бити у могућности да оствари довољно новчаних 
прилива из оперативних активности, како би измирило своје уговорне обавезе у 2014/15. 
години, а које се највећим делом односе на зависна и повезана правна лица.  
 

3.3. Прерачунавање девизних износа 
 
Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан 
пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на 
тај дан. 
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у 
страним средствима плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у 
страним средствима плаћања књижене су у корист или на терет биланса успеха, као 
курсне разлике. 
 
Званични дeвизни курсeви за валуте кoјe су сe кoристиле за прeрачун дeвизних пoзиција 
биланса стања у динарe били су слeдeћи: 
 
Вaлутa 2014. 2015.
  
CHF 100,5472 112,5230
USD 99,4641 111,2468
EUR 120,9583 121,6261
 

3.4. Финансијски инструменти 
 
Финансијска средства и обавезе се eвидeнтирају у билансу стања, од момента од када је 
Привредно друштво уговорним одредбама везано за инструмент. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Привредно друштво изгуби контролу 
над уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када су права 
коришћења инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска 
обавеза престаје да се признаје када Привредно друштво не испуни обавезу или када је 
обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 
 
Учешће у капиталу 
 
Учешће у капиталу зависних правних лица исказују се по набавној вредности. 
 
Учешће у капиталу осталих правних лица, као мањинско учешће, првобитно се исказује 
по набавној вредности. Након класификације учешћа у капиталу у хартије од вредности 
намењене продаји исказују се по фер вредности на крају обрачунског периода, односно 
године. Промене фер вредности у односу на набавну вредност или претходно исказану 
фер вредност исказују се у оквиру капитала као нереализовани добици или губици по 
основу хартија од вредности расположивих за продају. 
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Пoтраживања од купаца 
 
Пoтраживања oд купаца приказана су пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти. Уколико 
постоји вероватноћа да Привредно друштво неће бити у стању да наплати све доспеле 
износе, а на основу процене наплативости од стране руководства, Привредно друштво 
врши исправку вредности потраживања и пласмана у земљи на терет расхода у билансу 
успеха. Наплаћена отписана потраживања се књиже у корист осталих прихода у билансу 
успеха.  
 
Готовински еквиваленти и готовина 
 
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни, 
средства на текућим и девизним рачунима и остала новчана средства. 
 
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе 
 
Финансијске обавезе се иницијално признају у висини набавне вредности која представља 
поштену вредност примљене надокнаде. Након иницијалног признавања, финансијске 
обавезе се исказују по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне 
стопе, осим финансијских обавеза по фер вредности кроз биланс успеха. Амортизована 
вредност финансијске обавезе је износ по коме се обавезе иницијално вреднују, умањен 
за отплате главнице, а увећан или умањен за акумулирану амортизацију коришћењем 
метода ефективне каматне стопе. 
 
Финансијске обавезе укључују обавезе по основу позајмица од повезаних лица и обавезе 
п основу преузимања дуга. Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у 
редовном току пословног циклуса Друштва односно која доспева у периоду до 12 месеци 
након датума биланса стања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне. 
 
Примљени кредити са уговореном валутном клаузулом се обрачунавају у динарској 
противвредности девизног износа неотплаћеног дела кредита. Приходи и расходи настали 
по основу примене валутне клаузуле евидентирају се у оквиру биланса успеха као 
финансијски приходи, односно финансијски расходи, односно као остали приходи и 
расходи за ефекте ревалоризације применом стопе раста цена на мало. 
 
Друштво врши искњижење обавезе када је обавеза измирена, укинута или када је пренета 
на другога. 
 
Обавезе из пословања  
 
Обавезе према добављачима и друге обавезе из пословања исказују се по номиналној 
вредности. 
 

3.5. Некретнине, постројења и опрема  
 
Некретнине, постројења и опрема су на дан 1. јануара 2004. године приликом прве 
примене МСФИ призната у износима базираним на ранијим рачуноводственим 
прописима Републике Србије који су прописивали ревалоризацију набавне вредности и 
исправке вредности основних средстава применом општег индекса раста цена на мало и 
примену прописаних стопа амортизације. Основна средства су на дан 31. децембра 2004. 
године призната по поменутој вредности умањеној за исправку вредности. 
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Вредност основних средстава на дан 31. децембра 2004. године преузета је као почетно 
стање основних средстава на дан 1. јануара 2005. године. Некретнине, постројења и 
опрема се од 1. јануара 2005. године исказују по набавној вредности. 
 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове 
набавке или изградње и трошкове довођења средства у стање функционалне 
приправности, умањена за било које попусте и рабате. 
 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када 
се тим издацима побољшава стање средстава изнад његовог првобитног стандардног 
учинка (продужење корисног века трајања, повећање капацитета и др.). Трошкови 
сервисирања, техничког одржавања, мање поправке, не повећавају вредност средства, већ 
представљају расход периода. 
 

3.6. Инвестиционе нeкрeтнинe 
 
Инвестиционим некретнинама сматрају се некретнине које власник држи ради 
остваривања зараде од издавања у закуп или ради увећања вредности капитала или ради 
једног и другог. Почетно мерење инвестиционих некретнина врши се по набавној 
вредности или цени коштања, изузев некретнина, односно инвестиционих некретнина 
које су са стањем на дан 1. јануара 2004. године приликом прве примене МСФИ признате 
у износима базираним на ранијим рачуноводственим прописима Републике Србије 
(напомена 3.4.). Накнадно мерење инвестиционих некретнина врши се по трошковном 
методу у складу са МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“.  
 

3.7. Амoртизација 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне 
методе, односно применом годишњих стопа, с циљем да се средства у потпуности 
отпишу током њиховог корисног века трајања.  
 
Примењене стопе амортизације за главне категорије основних средстава дате су у 
следећем прегледу: 
 
Основно средство Стопе амортизације
  
Грађевински објекти 1.8% - 10% 
Инвестиционе некретнине 1.8% - 10% 
Опрема 2,5% - 50% 
Рачунарска опрема 25% 
 

3.8. Залихе 
 
Залихе робе мeрe се пo набавнoј врeднoсти, oднoснo нeтo прoдајнoј врeднoсти акo јe oна 
нижа. Набавна врeднoст oбухвата купoвну цeну, увoзнe дажбинe и другe пoрeзe кoји сe нe 
рeфудирају, транспoртнe, манипулативнe и другe трoшкoвe кoји сe мoгу дирeктнo 
приписати стицању залиха, умањeну за тргoвачкe пoпустe, рабатe и другe сличнe ставкe. 
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3.9. Накнаде запосленима 
 
Краткорочне бенефиције запослених - порези и доприноси за обавезно социјално 
осигурање 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да 
уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе 
укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се 
обрачунавају применом законом прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да 
изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун 
изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. 
Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у 
периоду на који се односе.  
 
Дугорочне бенефиције запослених - обавезе по основу отпремнина и јубиларних 
награда 
 
У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да 
исплати отпремнине приликом одласка у пензију у висини 2 бруто месечне зараде коју је 
запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, а 
које при том не могу бити мање од 2 просечне месечне бруто зараде исплаћене у 
Републици Србији у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина.  
 
Поред тога, Друштво може, на предлог синдиката, донети одлуку о исплати јубиларних 
награда. 
 
Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина и јубиларних награда 
извршено је коришћењем метода садашње вредности будућих очекиваних исплата, на 
основу обрачуна актуара. Будући да се ради о дугорочним накнадама запосленима, а не о 
накнадама након престанка радног односа, актуарски добици и губици, као и трошкови 
претходне службе признају се у целини у периоду у коме настану. Друштво нема 
додатних обавеза за накнаде запосленима по овом основу. 
 
Друштво нема сопствене пензионе фондове нити опције за исплате запосленима у виду 
акција и по том основу нема идентификованих обавеза на дан 31. децембра 2015. године. 
 
Краткорочна, плаћена одсуства 
 
Према процени руководства Друштва, износ краткорочних плаћених одсустава на дан 31. 
децембра 2015. године није материјално значајан и сходно томе, Друштво није извршило 
укалкулисавање наведених обавеза на дан биланса стања. 
 

3.10. Капитал 
 
Капитал Друштва обухвата акцијски капитал, откупљене сопствене акције, резерве и 
акумулирани резултат. 
Капитал Друштва образован је из уложених средстава оснивача Друштва у новчаном 
облику. Оснивач не може повлачити средства уложена у основни капитал Друштва. 
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3.11. Прихoди 
 
Приходи од продаје и пружања услуга 
 
Приходи од продаје производа и робе се признају у моменту када се значајни ризици и 
користи који произилазе из власништва над производима и робом пренесу на купца. 
Приходи од продаје производа и робе су исказани по фактурној вредности умањеној за 
одобрене попусте и порез на додату вредност. 
 
Приходи од пружања услуга се признају у обрачунском периоду у коме је услуга пружена 
и исказују по фактурној вредности умањеној за одобрене попусте и порез на додату 
вредност. 
 
Приход од пружања услуга се готово у целости односи на приходе од издавања објеката у 
закуп. 
 
Финансијски приходи 
 
Финансијски приходи обухватају приходе од камата. 
 
Приходи од камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха 
периода на који се односе. 
 
Остали приходи 
 
У оквиру осталих прихода исказани су приходи од смањења обавеза и приходи од 
рефундације судских трошкова. 
 

3.12. 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. 
 
Пословни расходи 
 
Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од продаје и 
укључују набавну вредност продате робе, 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. 
 
Финансијски расходи 
 
Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата. Расходи камате обухватају 
камату обрачунату на примљене кредите, која се евидентира у билансу успеха периода на 
који се односе, а у складу са начелом узрочности. 
 
Остали расходи 
 
У оквиру осталих расхода исказани су губици по основу продаје учешћа у капиталу и 
осталих расхода. 
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3.13. Порез на добитак 
 
Текући порез на добитак 
 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама 
Закона о порезу на добит правних лица Републике Србије. Текући порез на добитак 
представља износ обрачунат применом прописане пореске стопе од 15% на основицу коју 
представља опорезиви добитак. Опорезиви добитак се утврђује у пореском билансу као 
добит пре опорезивања исказана у билансу успеха, након усклађивања прихода и расхода 
на начин прописан пореским законодавством Републике Србије. Износ овако утврђеног 
пореза и исказаног у пореској пријави се умањује по основу пореских кредита и пореских 
подстицаја.  
 
Пореско законодавство Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 
Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу, изузев оних из којих 
произилазе капитални губици и добици, могу се искористити за умањење добити 
утврђене у пореском билансу будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 
 
Одложени порез на добитак 
 
Одложени порески ефекти обрачунавају се за све привремене разлике између пореске 
основе средстава и обавеза и њихове књиговодствене вредности утврђене у складу са 
прописима о рачуноводству Републике Србије. Важеће пореске стопе на дан биланса 
стања или пореске стопе које су након тог дана ступиле на снагу, користе се за 
утврђивање одложеног пореза. Скупштина Републике Србије је дана 15. децембра 2012. 
године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 
који, између осталог, предвиђа повећање пореске стопе са 10% на 15% почев од 1. јануара 
2013. године. Одложене пореске обавезе признају се у целини за све опорезиве 
привремене разлике. Одложена пореска средства признају се за све одбитне привремене 
разлике, као и по основу пореских губитака и пореских кредита који се могу пренети у 
наредне фискалне периоде до степена до којег је извесно да ће постојати опорезива добит 
по основу које се пренети порески губитак и порески кредити могу искористити. 
 
Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето 
добитак периода, изузев износа одложених пореза који је настао по основу 
ревалоризације некретнина, постројења и опреме, као улагања у акције правних лица и 
банака, а који се евидентира преко ревалоризационих резерви. 
 

3.14. Зарада по акцији 
 
Друштво израчунава и обелодањује основну зараду по акцији. Основна зарада по акцији 
обрачунава се дељењем нето добитка који припада акционарима, имаоцима обичних 
акција Друштва, пондерисаним просечним бројем издатих обичних акција у току 
периода. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва 
коришћење најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на 
приказане вредности средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних 
потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и 
расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на 
информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. 
 

4.1. Процена и претпоставке 
 
У наставку су приказане кључне претпоставке и остали извори процењивања 
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик за материјално 
значајне корекције позиција у финансијским извештајима следеће године. 
 

4.2. Амортизација и стопе амортизације 
 
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном 
веку употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном 
годишње Привредно друштво процењује преостали век употребе наведених средстава на 
основу тренутних предвиђања. 
 

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

4.4 Фер вредност 
 
Пословна политика Привредног друштва је да обелодани информације о правичној (фер) 
вредности активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се 
правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији 
не постоји довољно тржишног искуства као ни стабилности и ликвидности код куповине 
и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне 
информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога правичну вредност није могуће 
поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Привредног друштва врши 
процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у 
пословним књигама неће бити реализована, односно надокнадива, врши се исправка. По 
мишљењу руководства Привредног друштва, износи у овим финансијским извештајима 
одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за 
потребе извештавања. 
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5. ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним 
 лицима на на домаћем тржишту 1.602 1.755
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 3.484 858
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
 тржишту  9.039 10.957
  
Укупно 14.125 13.570
 
 

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Приходи од закупнина 120.688 136.295
Приходи по основу префактурисања трошкова у складу са 
 уговорима о закупу 29.823 34.564
  
Укупно 150.511 170.859
 
 

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови осталог материјала 301 355
Трошкови горива и енергије 25.268 26.743
  
Укупно 25.569 27.098
 
 

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И OСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХOДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 12.917 15.468
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 
 на терет послодавца 2.312 2.701
Трошкови накнада по уговорима 305 305
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног 
 одбора 2.418 2.499
Остали лични расходи и накнаде 793 680
  
Укупно 18.745 21.653
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9. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови транспортних услуга 621 528
Трошкови услуга одржавања 5.494 1.669
Трошкови комуналних услуга 5.316 6.473
Трошкови рекламе и пропаганде - 7
Трошкови осталих производних услуга 14 246
Трошкови услуга обезбеђења 4.525 2.139
Трошкови закупнина  2.157 2.471
  
Укупно 18.127 13.533
 
 

10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови амотизације 14.533 15.102
  
Укупно 14.533 15.102
 
 

11. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови репрезентације 1 3
Трошкови премија осигурања 1.135 860
Трошкови адвокатских услуга 1.952 2.146
Трошкови платног промета 314 138
Трошкови индиректних пореза и доприноса 14.750 14.406
Судске таксе и трошкови 1.046 1.151
Остали нематеријални трошкови 6.643 2.304
  
Укупно 25.841 21.008
 
Остали нематеријални трошкови у 2015. години највећим делом се односе на трошкове 
провизија агенцијама за проналажење нових закупаца и консултантске услуге. 
 
 

12. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
 лица - 48.000
Приходи од камата 213 535
Позитивне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле - 67
  
Укупно 213 48.602
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13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Расходи по основу затезне камате обрачунате од стране 
 матичног правног лица 23.474 -
Расходи камата (према трећим лицима) - 40
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
 клаузуле - 9
  
Укупно 23.474 49
 
Расходи по основу затезне камате коју је Друштво исказало у 2014. години у износу oд 
РСД 23.474 хиљада односе се на затезну камату коју је матично правно лице Трећа 
петолетка д.о.о., Београд зарачунало Друштву по основу кашњења у испуњавању обавеза 
по Уговорима о преузимању дуга. Обавеза је затворена у 2015. години. Финансијски 
расходи у 2015. износе РСД 49 хиљада. 
 
 

14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Приходи од продаје ХоВ и удела - 4.361
Приходи од отписа обавеза 568 337
Остали непоменути приходи  1.112 1.293
  
Укупно 1.680 5.991
 
 

15. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Расход по основу продаје дугорочних пласмана 
 (напомена 19) 12.135 -
Трошкови накнаде штете по окончању судског спора 6.827 -
Обезвређење потраживања и датих аванса - 6.867
Остали непоменути расходи - 474
  
Укупно 18.962 7.341
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16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 
а) Компоненте пореза на добитак 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Порески расход периода (2.578) (3.646)
Одложени порески (расходи)/приходи периода 384 508
  
Укупно (2.194) (3.138)
 
б) Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа 

резултата пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Добитак пре опорезивања 18.129 130.625
Капитални добици 12.135 (4.361)
Привремене разлике по основу трошкова амортизације (346) (737)
Приходи од дивиде не улазе у опорезив приход - (48.000)
Расходи који се не признају у пореске сврхе 24.806 3.500
Пореска основица 54.724 81.027
  
Порез на добитак по стопи од 15% 8.209 12.154
Умањење пореза на добитак по основу улагања у 
 основна средства (5.631) (8.508)
  
Порески расход периода 2.578 3.646
 
в) Кретање на одложеним пореским (обавезама)/средствима 
 
Одложена пореска обавезе у износу од РСД 813 хиљада настала су као последица разлике 
између пореске основице појединих средстава и обавеза и износа тих средстава и обавеза 
исказаних у билансу стања. Обрачун одложених пореских обавеза је приказан у следећој 
табели:. 
Промене на одложеним пореским (обавезама)/средствима су следеће:  
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Стање на почетку године  1.705 1.321
(Смањење)/повећање одложених пореских средстава (384) (508)
  
Стање на крају године 1.321 813
 
г) Трансферне цене 
 
У складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица, привредна друштва која 
су реализовала трансакције са повезаним лицима су дужна да припреме документацију о 
трансферним ценама и да исту заједно са пореском пријавом и пореским билансом 
доставе пореским органима до 30. јуна 2016. године.  
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Током 2015. Друштво је реализовало значајне трансакције са повезаним лицима, међутим до дана састављања финансијских извештаја студија о 
трансферним ценама није завршена. На основу прелиминарних резултата студије, не очекују се корекције опорезиве добити до дана подношења 
пореске пријаве. 
 
 

17. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

У хиљадама динара 
Нематеријална 

имовина Земљиште
Грађевински 

објекти
Постројења и 

опрема 
Инвестиционе 

некретнине

Некретнине, 
постројења и 

опрема у 
припреми

Улагања на 
туђим 

некретнинама, 
постројењима 

и опреми Укупнo 
   
НАБАВНА ВРЕДНОСТ   
Стање на дан 31. децембра 2014. 1.304 31.681 83.733 32.917 521.885 3 586 672.109 
Повећања у току године - - - - 18.491 - 18.491 
Преноси - - - 3.097 15.397 (18.494) - - 
Отуђења и расходовања - - - - - - - - 
Стање на дан 31. децембра 2015. 1.304 31.681 83.733 36.014 537.282 0 586 690.600 
   
АКУМУЛИРАНА ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

  

Стање на дан 1. јануара 2014. (842) - (11.165) (26.349) (119.585) - (28) (157.969) 
Амортизација за текућу годину (122) - (1523) (2.600) (10.848) - (10) (15.103) 
Отуђења и расходовања - - - - - - - 
Стање на дан 31. децембра 2015. (964) - (12.688) (28.949) (130.433) (38) (173.072) 
   
Садашња вредност на дан   
 31. децембра 2015. године 340 31.681 71.045 7.065 406.849 - 548 517.528 
   
Садашња вредност на дан   
 31. децембра 2014. године 462 31.681 72.568 6.568 402.299 3 558 514.139 
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18. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 
Привредно друштво је предузело неопходне активности ради регулисања права својине 
на инвестиционим некретнинама. 
 
На дан 31. децембра 2015. године, садашња вредност инвестиционих некретнина Друштва 
над којима је успостављена хипотека као средство обезбеђења отплате кредита одобрених 
од Трећа петолетка доо којем се Друштво јавља као јемац – хипотека у износу од 97.300 
хиљада РСД. 
 
 

19. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 

У хиљадама динара % учешћа 
31. децембар 

2014. 
31. децембар

2015.
   
Учешћа у капиталу зависних правних лица:   
 - АК „Компресор продаја аутомобила“ 
    д.о.о., Београд 100% 88.106 88.106
 - „Неимарски подухвати“ д.о.о. , Београд 75% 79.400 79.400
 - „Компресор аутомобили“ д.о.о. , Београд 100% 51 -
Укупно  167.557 167.506
   
Учешћа у капиталу осталих правних лица и 
 друге хартије од вредности расположиве за 
 продају:   
  - -
 - „Рај банка“ а.д., Београд Безначајно 290 290
 - „Застава аутомобили“ а.д., Крагујевац Безначајно 166 166
Укупно  456 456
   
Исправка вредности:    
 - „Застава аутомобили“ а.д., Крагујевац  (92) (92)
 - Рај банка“ а.д., Београд   (290)
Укупно  (92) (382)
   
Остали дугорочни фин. пласмани  174 -
   
Стaњe на дан 31.децембра  168.095 167.580
 
Дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2015. године у укупном износу од 
РСД 167.580 хиљаде, обухватају учешће у капиталу зависног правног лица Ауто кућа 
„Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд у износу од РСД 88.106 хиљада, које је 
Привредно друштво стекло на основу Уговора о купопродаји удела од 11. децембра 2009. 
године. Према одредбама поменутог Уговора Привредно друштво је купило 100% удела у 
привредном друштву Ауто кућа „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд за 
укупну купопродајну цену од ЕУР 917.549,06 у динарској противвредности по курсу на 
дан уплате (РСД 88.106 хиљада). 
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Учешће у капиталу зависног правног лица „Неимарски подухвати“ д.о.о., Београд, у 
износу од РСД 79.400 хиљада Друштво је стекло на основу два Уговора о купопродаји 
удела закљученим 4. маја 2010. године са физичким лицем и са „Трећом Петолетком“ 
д.о.о., Београд.  
 
Привредно друштво је 18. маја 2010. године донело Одлуку о оснивању Привредног 
друштва „Компресор аутомобили“ д.о.о., Београд са оснивачким капиталом у износу од 
ЕУР 500. Оснивање наведеног привредног друштва је регистровано у Агенцији за 
привредне регистре на основу Решења број 51114/2010 од 25. маја 2010. године. 
 
Друштво је у току 2015. године у целости отуђило уделе Привредног друштва 
„Компресор аутомобили“ д.о.о., Београд . По овом основу остварен је добит од продаје 
удела у износу  РСД 4.361 хиљада.  
 
 

20. ЗАЛИХЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Материјал - -
Роба у промету на велико - -
Дати аванси  3.914 3.853
Укупно 3.914 3.853
  
Исправка вредности датих аванса за залихе и услуге (253) (3.506)
  
Стaњe на дан 31. децембра 3.661 347
 
 

21. ПОТРАЖИВАЊА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Потраживања од купаца матична и зависна правна лица 2.040 6.125
Потраживања од купаца у земљи 35.858 21.557
Остала потраживања из специфичних послова 293 265
Потраживања од запослених 933 933
Потраживање за више плаћен порез на добит 1.379 -
Остала потраживања 1.669 309
Укупно 42.172 29.189
  
Исправка вредности потраживања:  
 - купци у земљи (6.278) (8.798)
 - потраживања од запослених (933) (933)
Укупно (7.211) (9.731)
  
Стaњe на дан 31. децембра 34,961 19.458
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22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Краткорочне позајмице:  
 - Винијум д.о.о., Чачак - 1.244
  
Стaњe на дан 31. децембра - 1.244
 
 

23. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА  
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Текући рачун 280 267
Благајна 8 17
  
Стaњe на дан 31. децембра 288 284
 
 

24. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Порез на додату вредност 292 11
Унапред плаћени трошкови 111 235
  
Стaњe на дан 31. децембра 403 246
 
 

25. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 
 
Акцијски капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2015. године износи РСД 
278.258 хиљада и састоји се од 60.229 акција номиналне вредности 4.620 динара по 
акцији. 
 
Власничка структура учешћа у акцијском капиталу Привредног друштва, према Изводу 
из Централног регистра хартија од вредности на дан 31. децембра 2015. године је следећа: 
 

Акционар Број акција

Износ у 
хиљадама 

динара % 
   
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд  51.233 236.697 85,06 
Откупљене сопствене акције 504 2.328 0,84 
Физичка лица 8.492 39.233 14,10 
   
Укупно 60.229 278.258 100 
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Привредно друштво је 29. септембра 2010. године путем јавне понуде стекло 750 
сопствених акција укупне номиналне вредности у износу од РСД 3.465 хиљада 
(појединачна номинална вредност је 4.620 динара по акцији). Куповина акција је 
реализована за укупну цену од РСД 15.000 хиљада (20.000 динара по акцији). Друштво је 
у току године отуђило 643 сопствене акције које су продате на берзи, па онда откупило 
опет 397 сопствених акција. На 31.12.2015. поседује 504 сопствене акције. Током године 
Друштво је променило политику вредновања акција и почело да вреднује акције по 
номиналној вредности од РСД 4.620  док су до тада вођене по цени од 20.000 динара по 
акцији.  
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Акцијски капитал 278.258 278.258
Емисиона премија 113 113
Откпљене сопствене акције (15.000) (2.328)
Резерве 59.076 46.909
Нереализовани губици по основу ХоВ и других компоненти
 осталог свеобухватног резултата  (21) (310)
Нераспоређени добитак 154.648 282.135
  
Стaњe на дан 31. децембра 477.074 604.777
 
 

26. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 
Основна зарада по акцији: 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Нето добитак (у хиљадама динара) 15.935 127.487
Број акција 59.479 60.229
  
Зарада по акцији (у динарима) 268 2.117
 
 

27. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Обавезе по основу примљених депозита за закуп:  
 - „Ringier“ д.о.о. , Београд 9.081 9.081
 - „Мilano Group“ д.о.о. , Београд 140 140
 - „Tija homa“ д.о.о. , Београд 100 100
  
Стaњe на дан 31. децембра 9.321 9.321
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28. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Краткорочне финансијске обавезе према матичном правном 
лицу „Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд по основу:  
 - уговора о преузимању дуга 92.084 -
 - одобрених позајмица 62.344 -
Укупно 154.428 -
  

Краткорочне финансијске обавезе према осталим правним 
лицима по основу:  
 - уговора о преузимању дуга 4.376 -
 - одобрених позајмица 1.000 6.100
Укупно 5.376 6.100
  
Стaњe на дан 31. децембра 159.804 6.100
 
Краткорочне финансијске обавезе према матичном правном лицу које су на дан 31. 
децембра 2014. године износиле РСД 154.428 хиљаде су измирене у току 2015. године. 
Износ од  РСД 6.100 хиљаде у 2015. години односи се на позајмице од ТП ЗБЕЗДА. 
 
 

29. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Обавезе према добављачима матична и зависна 13 -
Обавезе према добављачима у земљи 13.659 12.063
Примљени аванси, депозити и кауције 12.027 8.482
Обавезе према матичном предузећу за купљене уделе - -
Остале обавезе на основу Уговора о испуњењу са 
 суброгацијом 40.093 60.990
  
Стaњe на дан 31. децембра 65.792 81.535
 
Остале обевезе на основу Уговора о испуњењу са суброгацијом брoj 665 од 17.09.2012. 
године и  Уговора о суброгацији бр. 68 од 14.05.2015.г са привредним друштвом Хлеб и 
кифле доо из Београда, Трећом Петолетком д.о.о.- Београд као повериоцем и АК 
Компресор ад –Београд. исказане су у укупном износу на дан 31. децембар 2014. године у 
износу од РСД 40.093 хиљаде  односно 31.12.2015.г РСД 60.990  хиљаде. 
Хлеб и кифле су преузеле и испуниле обавезу дужника АК Компресор према Трећој 
Петолетци у уговореном року а, Привредно друштво АК КОМПРЕСОР није испунило 
своју обавезу у уговореном року према привредном друштву ХЛЕБ И КИФЛЕ доо 
Београд. 
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30. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Обавезе по основу зарада и накнада зарада 1.392 1.833
Обавезе за учешће у добити 5.741 225
Остале обавезе - 27
  
Стaњe на дан 31. децембра 7.133 2.085
 
 

31. OБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ, ПАСИВНА 
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.

  
Обавезе за порез на додату вредност 975 2.016
Обавезе за порез из резултата - -
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине, 
 пасивна временска разграничења 127 40
  
Стaњe на дан 31. децембра 1.102 2.056
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32. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 
У свом редовном пословању Друштво остварује пословне трансакције са повезаним 
лицима. Друштво пружа услуге повезаним правним лицима и истовремено је корисник 
њихових услуга. Односи између Друштва и његових повезаних правних лица регулисани 
су на уговорној основи и по тржишним условима. 
 
Трансакције са повезаним лицима приказане су у следећој табели: 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
БИЛАНС СТАЊА  
  
Актива  
  
Обртна имовина  
  
АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд  550 266
„Компресор аутомобили“ д.о.о. Београд 436 4.849
„Неимарски подухвати“ д.о.о., Београд 688 735
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 366 275
Потраживања од купаца 2.040 6.125
  
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд - 3
„АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд 90 -
Остала потраживања 90 3
  
Укупно актива 2.130 6.128
  
Пасива  
  
Краткорочне обавезе  
  
„Неимарски подухвати“ д.о.о., Београд - -
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 154.428 -
Краткорочне финансијске обавезе (напомена 28.) 154.428 -
  
АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд 13 -
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд - -
Обавезе из пословања (напомена 29.) 13 -
  
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 5.516 -
Остале краткорочне обавезе 5.516 -
  
Укупно пасива 159.957 
  
ОБАВЕЗЕ, НЕТО (157.827) 6.128
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У хиљадама динара 2014. 2015.
  
БИЛАНС УСПЕХА  
  
Приходи  
  
АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд 1.602 -
Пословни приходи 1.602 -
  
„Неимарски подухвати“ д.о.о., Београд 37 37
АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд 28.644 29.569
Kompresor automobili 264 5844
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 263 256
Остали пословни приходи 29.208 35.706
  
Укупно приходи 30.810 35.706
  
РАСХОДИ  
  
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 23.438 -
Финансијски расходи (напомена 12.) 23.438 -
  
Укупно расходи 23.438 -
  
Приходи/(Расходи) нето 7.372 35.706
 
У току 2015. године исплаћене су зараде кључном руководству (одбору директора) у 
износу од РСД 2.499 хиљада (2014. године РСД 2.418 хиљада). 
 
 

33. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ 
 
Финансијски ризици укључују: тржишни ризик (девизни и каматни) и кредитни ризик. 
Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају 
умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не 
користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на 
пословање због тога што такви финансијски инструменти нису у широј употреби, нити 
постоји организовано тржиште тих инструмената у Републици Србији.  
 

33.1 Тржишни ризик 
У свом пословању Привредно друштво је изложено тржишном ризику који се јавља као 
девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. 
 
Девизни ризик 
 
Привредно друштво је изложено девизном ризику углавном преко готовинских 
еквивалената и готовине у страној валути. Привредно друштво не користи посебне 
финансијске инструменте за заштиту од девизног ризика, односно ризика промене 
курсева страних валута обзиром да ти инструменти нису у широј употреби у Републици 
Србији. 
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У наредној табели је приказана изложеност Друштва девизном ризику на дан 31. 
децембар 2014. године: 
 
У хиљадама РСД ЦХФ УСД ЕУР РСД Укупно
  
Готовина и готовински еквиваленти - - - 288 288
Потраживања од купаца - - - 32.999 32.999
Краткорочни финансијски пласмани - - - - -
Дугорочни финансијски пласмани - - - 174 174
Учешћа у капиталу - - - 167.921 167.921
Остала потраживања - - - 2.365 2.365
Укупно - - - 203.747 203.747
  
Краткорочне финансијске обавезе - - - 159.804 159.804
Примљени аванси - - - 12.027 12.027
Обавезе из пословања - - - 53.765 53.765
Дугорочне обавезе - - - 9.321 9.321
Остале обавезе - - - 8.235 8.235
Укупно - - - 243.152 243.152
  
Нето девизна позиција 
 на дан 31. децембар 2014. - - - (39.405) (39.405)
 
У наредној табели је приказана изложеност Друштва девизном ризику на дан 31. 
децембар 2015. године: 
 
У хиљадама РСД ЦХФ УСД ЕУР РСД Укупно
  
Готовина и готовински еквиваленти - - - 284 284
Потраживања од купаца - - - 18.884 18.884
Краткорочни финансијски пласмани - - - 1.244 1.244
Дугорочни финансијски пласмани - - - 74 74
Учешћа у капиталу - - - 167.580 167.580
Остала потраживања - - - 820 820
Укупно - - - 188.886 188.886
  
Краткорочне финансијске обавезе - - - 6.100 6.100
Примљени аванси - - - 8.482 8.482
Обавезе из пословања - - - 73.053 73.053
Дугорочне обавезе - - - 9.321 9.321
Остале обавезе - - - 4.141 4.141
Укупно - - - 101.097 101.097
  
Нето девизна позиција 
 на дан 31. децембар 2015. - - - 87.789 87.789
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Ризик од промене каматних стопа 
 
Друштво је изложено разним ризицима који кроз ефекте промена висине тржишних 
каматних стопа делују на његов финансијски положај и токове готовине. Пословање 
Друштва је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматоносна 
средства (укључујући инвестиције) и каматоносне обавезе доспевају за наплату у 
различито време или у различитим износима. 
У следећој табели је приказана изложеност Друштва ризику промене каматних стопа: 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Инструменти са варијабилном каматном стопом  
Финансијска средства  - -
Финансијске обавезе 92.084 -
  
Стaњe на дан 31. децембра 92.084 -
 
С обзиром да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход Друштва и токови 
готовине у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа. Ризик 
Друштва од промена фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по 
основу примљених краткорочних позајмица од матичног лица и обавеза по основу 
преузимања дуга. На наведене обавезе обрачунава се законска затезна камата. 
 
Друштво врши анализу изложености ризику од промене каматних стопа на динамичкој 
основи узимајући у обзир алтернативне изворе финансирања и рефинансирање, пре свега 
за дугорочне обавезе будући да оне представљају најзначајнију каматоносну позицију. 
Активности управљања ризицима имају за циљ да оптимизирају нето расход од камата, уз 
услов да су тржишне каматне стопе на нивоу коју је у складу са пословном стратегијом 
Друштва. 
 

33.2 Ризик ликвидности 
 
Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства 
одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик 
немогућности да се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском 
оквиру.  
 
Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду 
расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Друштво непрекидно 
процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима 
финансирања потребним за испуњење пословних циљева Друштва, а у складу са 
пословном стратегијом Друштва.  
 
Друштво има приступ разноликим изворима финансирања. Средства се прикупљају 
путем: 
 
 Краткорочних и дугорочних кредита и позајмица, 
 Депозита и 
 Акцијског капитала. 
 
Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према преосталом року 
доспећа, на дан 31. децембра 2014. године: 
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У хиљадама динара 
До

3 месеца

3 месеца
до

1 године
1 до 5 
година

Преко 5 
година Укупно

  
Готовина и готовински еквиваленти 288 - - - 288
Потраживaња од купаца 32.999 - - - 32.999
Краткорочни финансијски пласмани - - - - -
Дугорочни финансијски пласмани - - - 174 174
Учешћа у капиталу - - 167.921 167.921
Остала потраживања 2.365 - - - 2.365
Укупно 35.652 - - 168.095 203.747
  
Краткорочне финансијске обавезе 159.804 - - - 159.804
Примљени аванси 12.027 - - - 12.027
Обавезе из пословања 53.765 - - - 53.765
Дугорочне обавезе - - - 9.321 9.321
Остале обавезе 8.235 - - - 8.235
Укупно 233.831 - - 9.321 243.152
  
Рочна неусклађеност 
 на дан 31. децембар 2014. (198.179) - - 158.774 (39.405)
 
Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према преосталом року 
доспећа, на дан 31. децембра 2015. године: 
 

У хиљадама динара 
До

3 месеца

3 месеца
до

1 године
1 до 5 
година

Преко 5 
година Укупно

  
Готовина и готовински еквиваленти 284 - - - 284
Потраживања од купаца 18.884 - - - 18.884
Краткорочни финансијски пласмани 1244 - - - 1244
Дугорочни финансијски пласмани - - - 167.580 167.580
Учешћа у капиталу - - - 74 74
Остала потраживања 820 - - - 820
Укупно 21.232 - - 167.654 188.886
  
Краткорочне финансијске обавезе 6.100 - - - 6.100
Примљени аванси 8.482 - - - 8.482
Обавезе из пословања 73.053 - - - 73.053
Дугорочне обавезе - - - 9.321 9.321
Остале обавезе 4.141 - - - 4.141
Укупно 91.776 - 9.321 101.097
  
Рочна неусклађеност 
 на дан 31. децембар 2015. (70.544) - - 158.333 87.789
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33.3 Кредитни ризик 
 
Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници 
неће бити у могућности да измире у целости и на време своја дуговања према 
Привредном друштву, што би по овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. 
Изложеност Привредног друштва кредитном ризику ограничена је углавном на 
потраживања од купаца.  
 
Потраживања од купаца 
 
Максимална изложеност Друштва по основу кредитног ризика за потраживања од купаца 
по географским регионима дата је у следећој табели: 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Купци у земљи 32.999 18.884
Купци у иностранству - -
  
Укупно 32.999 18.884
 
Максимална изложеност Друштва по основу кредитног ризика за потраживања од купаца 
по типу уговорне стране дата је у следећој табели: 
 
Исправка вредности 
 
Старосна структура потраживања од купаца дата је у наредној табели: 
 
 

Бруто
Исправка 
вредности

 
Бруто 

Исправка 
вредности

У хиљадама динара 2014. 2014. 2015. 2015.
  
Недоспела потраживања 1.293 -  3.443 -
Доцња од 0 до 30 дана 9.143 -  4.432 -
Доцња од 31 до 60 дана 2.333 -  1.753 -
Доцња од 61 до 90 дана 7.874 -  1.274 -
Доцња од 91 до 120 дана 1.243 -  1.420 -
Доцња од 121 до 360 дана 4.822 -  2.771 -
Доцња преко 360 дана 12.569 (6.278) 12.589 (8.798)
  
Укупно 39.277 (6.278) 27.682 (8.798)
 
Промене на исправци вредности потраживања од купаца дате су у наредној табели 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Стање 1. јануара (6.278) (6.278)
Повећања - (3.361)
Смањења - 841
Отписи - -
  
Стaњe на дан 31. децембра (6.278) (8.798)
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33.4. Управљање ризиком капитала 
 
Друштво се определило за финансијски концепт капитала и његово очување према коме 
је капитал дефинисан на основу номиналних новчаних јединица.  
 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим 
пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало 
оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а акционарима 
обезбедило дивиденде. Да би очувало односно кориговало структуру капитала, Друштво 
може да размотри следеће опције: корекција исплата дивиденди акционарима, враћање 
капитала акционарима, издавање нових акција или продаја средстава како би се смањила 
дуговања. 
 
Друштво прати капитал на основу коефицијента задужености, који се израчунава као 
однос нето дуговања Друштва и његовог укупног капитала. 
 
На дан 31. децембра 2014. и 2015. године, коефицијент задужености Друштва био је као 
што следи: 
 
 2014. 2015.
  
Укупно обавезе (без капитала) 244.473 101.910
Минус - Готовински еквиваленти и готовина (288) (284)
Нето дуговање 244.185 101.626
  
Укупан капитал 477.074 604.777
  
Коефицијент задужености 0,51 0,17
 
 

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

35. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Хипотеке на имовину 173.878 97.300
  
Укупно 173.878 97.300
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Izveštaj nezavisnog revizora 
 
 
AKCIONARIMA 
 
AUTO KUĆA „KOMPRESOR“ A.D., BEOGRAD 
 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva Auto Kuća 
„Kompresor“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od bilansa 
stanja na dan 31. decembra 2015. godine, bilansa uspeha, izveštaja o ostalom 
rezultatu, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za 
godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled 
osnovnih računovodstvenih politika i ostalih obelodanjivanja. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i pošteno prikazivanje ovih finansijskih 
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za 
uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za 
pripremu finansijskih izveštaja, koji ne sadrže materijalno značajne greške, 
nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o 
priloženim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o 
reviziji Republike Srbije i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi 
zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na 
način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uveravanja da finansijski 
izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške. 
 
Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o 
iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi 
od naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u 
finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U 
proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su relevantne za sastavljanje 
i istinito i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja 
odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o 
efektivnosti primenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocenu 
adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih 
procenjivanja, koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije 
finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da 
pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom. 
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Osnove za mišljenje sa rezervom 
 
Kao što je obelodanjeno u napomenama 17. i 18. uz finansijske izveštaje 
nekretnine, postrojenja i oprema i investicione nekretninе nа dan 31. decembra 
2015. godine iznose ukupno RSD 517.188 hiljada (31. decembra 2014. godine – 
RSD 513.677 hiljada). Vrednost navedenih osnovnih sredstava je zasnovana na 
primeni računovodstvenih propisa Republike Srbije zaključno sa 31. decembrom 
2003. godine, koji su propisivali revalorizaciju nabavne vrednosti i ispravke 
vrednosti osnovnih sredstava primenom indeksa rasta cena na malo. S obzirom 
da osnovna sredstva nisu bila predmet procene od strane nezavisnog 
procenitelja na datum bilansa, odnosno na datum prve primene Međunarodnih 
standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) na osnovu raspoloživih informacija 
nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekte odstupanja na priložene finansijske 
izveštaje. Takođe, Društvo je obelodanilo u napomeni 18. uz finansijske izveštaje 
investicione nekretninе nа dan 31. decembra 2015. godine u ukupnom iznosu od 
RSD 406.849 hiljada (31. decembra 2013. godine – RSD 402.299 hiljada) s 
obzirom da Društvo primenjuje računovodstvenu politiku vrednovanja 
investicionih nekretnina po nabavnoj vrednost umanjenoj za akumuliranu 
amortizaciju, Društvo nije postupilo u skladu sa zahtevima Međunarodnog 
računovodstvenog standarda 40 - Investicione nekretnine, i obelodanilo fer 
vrednost investicionih nekretnina u finansijskim izveštajima na dan 31. decembra 
2015. godine. Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo potencijalne efekte ovog 
pitanja na finansijske izveštaje na dan 31. decembra 2015. godine. 
 
Mišljenje sa rezervom 
 
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja koje je navedeno u Osnovama za 
mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled, 
finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultate 
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i 
sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima  
 
Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo 
Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o 
poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu 
kapitala (Službeni glasnik RS broj 62/2013 i 31/2011). Naša odgovornost je da 
izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim 
izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su 
ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija 
sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim 
izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali 
pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje 
proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. 
 
Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem 
izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa 
finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 
2015. godine. 
 
Beograd, 26. april 2016. godine  KPMG d.o.o. Beograd 
   
   
 (M.P.)  
   
  Đorđe Dimić 
  Ovlašćeni revizor 
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1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 
 
Акционарско друштво Ауто кућа „Компресор“ сервис, ремонт и промет, Београд 
(„Привредно друштво“) основано је 19. фебруара 1948. године Решењем Владе бивше 
СФРЈ број 480 под називом Војно ремонтно предузеће „Компресор“ у Београду. Од тада 
до данас Привредно друштво је прошло кроз бројне трансформације и пререгистрације, 
да би данас пословало под именом Акционарско друштво Ауто кућа „Компресор“ сервис, 
ремонт и промет, Београд, скраћено име: АД Ауто кућа „Компресор“, Београд. 
 
Привредно друштво је уписано у судски регистар Привредног суда у Београду под бројем 
регистарског улошка 1-1358-00. 
 
Основне делатност Привредног друштва су производне услуге, одржавање и поправка 
моторних возила, сервисирање, ремонт и промет возила.  
 
Седиште Привредног друштва је у Београду, улица Жоржа Клемансоа број 19. Матични 
број Привредног друштва је 07008899, а порески идентификациони број је 100041883. 
 
На дан 31. децембра 2014. године Друштво јe ималo 22 запoслeна радника а 31. децембра 
2015. године – 34 радника.  
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
Изјава о усклађености 
 
Друштво води евиденцију и саставља редовне финансијске извештаје у складу са 
важећим Законом о рачуноводству (Службени гласник РС 62/2013) и осталом 
применљивом законском и подзаконском регулативом у Републици Србији. За 
признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 
извештајима Друштво је, као мало правно лице, у обавези да примењује Међународне 
стандарде финансијског извештавања („МСФИ“) који у смислу Закона о рачуноводству 
подразумевају следеће: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја, 
Међународни рачуноводствени стандарди („МРС“), Међународни стандарди 
финансијског извештавања („МСФИ“), и са њима повезана тумачења, издата од Комитета 
за тумачење рачуноводствених стандарда („ИФРИЦ“), накнадне измене тих стандарда и 
са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствен 
стандарде („Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за 
послове финансија („Министарство“). 
 
Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине основни текстови МРС, 
односно МСФИ, издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и 
тумачења издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем 
су издати и који не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, 
коментаре, супротна мишљења, разрађене примере и други допунски објашњавајући 
материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако 
се изричито не наводи да је он саставни део стандарда, односно тумачења. Превод МСФИ 
утврђен је Решењем Министра финансија о утврђивању превода Концептуалног оквира за 
финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених 
стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања број 401-00-
896/2014-16 од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 
од 27. марта 2014. године. Наведени превод МСФИ примењује се од финансијских 
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извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измењени или издати 
МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума, нису преведени и објављени, па стога 
нису ни примењени приликом састављања приложених финансијских извештаја.  
 
С обзиром на напред наведено и на то да поједина законска и подзаконска регулатива 
прописује рачуноводствене поступке који у појединим случајевима одступају од захтева 
МСФИ као и то да је Законом о рачуноводству динар утврђен као званична валута 
извештавања, рачуноводствени прописи Републике Србије могу одступати од захтева 
МСФИ што може имати утицај на реалност и објективност приложених финансијских 
извештаја. Сходно томе, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у потпуној сагласности са МСФИ на начин како 
је то дефинисано одредбама МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“. 
 
Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са начелом историјског 
трошка, осим ако другачије није наведено у рачуноводственим политикама које су 
наведене у даљем тексту. Ови финансијски извештаји одобрени су од стране Директора 
дана 22. априла 2016. године. 
 
Коришћење процењивања 
 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење 
најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране 
вредности средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на 
дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног 
периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на 
дан састављања финансијских извештаја. Међутим, стварни резултати могу одступати од 
ових процена. 
 

3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА 
 
Друштво применује МСФИ за МСП у приложеним финансијским извештајима. МСФИ за 
МСП се примењују на финансијске извештаје од прошле године. 
 

3.1. Консолидација 
 
Приложени финансијски извештаји представљају појединачне финансијске извештаје 
Друштва, у којима нису консолидовани финансијски извештаји следећих зависних и 
повезаних правних лица, у којима Друштво има следећи проценат власништва: 
- АК Компресор продаја аутомобила д.о.о. Београд – 100%; 
- Неимарски подухвати д.о.о. Београд – 75%; и 
- Компресор аутомобили д.о.о. Београд – 100%. 
 
Детаљнији приказ финансијског положаја Друштва се може добити увидом у 
консолидоване финансијске извештаје, које саставља матични ентитет Друштва, а које је 
у складу са Законом о рачуноводству, Матични ентитет Друштва обавезно да састави до 
краја јула 2016. године. 
 

3.2. Начело сталности пословања 
 
Финансијски извештаји су припремљени у складу са начелом сталности пословања 
(“going concern” концептом), који подразумева да ће Друштво наставити да послује у 
догледној будућности.  
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На дан 31. децембра 2015. године текуће обавезе премашују обртну имовину Друштва за 
износ од РСД 70.197  хиљаде.  
 
Руководство процењује да ће Друштво бити у могућности да оствари довољно новчаних 
прилива из оперативних активности, како би измирило своје уговорне обавезе у 2014/15. 
години, а које се највећим делом односе на зависна и повезана правна лица.  
 

3.3. Прерачунавање девизних износа 
 
Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан 
пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на 
тај дан. 
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у 
страним средствима плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у 
страним средствима плаћања књижене су у корист или на терет биланса успеха, као 
курсне разлике. 
 
Званични дeвизни курсeви за валуте кoјe су сe кoристиле за прeрачун дeвизних пoзиција 
биланса стања у динарe били су слeдeћи: 
 
Вaлутa 2014. 2015.
  
CHF 100,5472 112,5230
USD 99,4641 111,2468
EUR 120,9583 121,6261
 

3.4. Финансијски инструменти 
 
Финансијска средства и обавезе се eвидeнтирају у билансу стања, од момента од када је 
Привредно друштво уговорним одредбама везано за инструмент. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Привредно друштво изгуби контролу 
над уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када су права 
коришћења инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска 
обавеза престаје да се признаје када Привредно друштво не испуни обавезу или када је 
обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 
 
Учешће у капиталу 
 
Учешће у капиталу зависних правних лица исказују се по набавној вредности. 
 
Учешће у капиталу осталих правних лица, као мањинско учешће, првобитно се исказује 
по набавној вредности. Након класификације учешћа у капиталу у хартије од вредности 
намењене продаји исказују се по фер вредности на крају обрачунског периода, односно 
године. Промене фер вредности у односу на набавну вредност или претходно исказану 
фер вредност исказују се у оквиру капитала као нереализовани добици или губици по 
основу хартија од вредности расположивих за продају. 
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Пoтраживања од купаца 
 
Пoтраживања oд купаца приказана су пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти. Уколико 
постоји вероватноћа да Привредно друштво неће бити у стању да наплати све доспеле 
износе, а на основу процене наплативости од стране руководства, Привредно друштво 
врши исправку вредности потраживања и пласмана у земљи на терет расхода у билансу 
успеха. Наплаћена отписана потраживања се књиже у корист осталих прихода у билансу 
успеха.  
 
Готовински еквиваленти и готовина 
 
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни, 
средства на текућим и девизним рачунима и остала новчана средства. 
 
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе 
 
Финансијске обавезе се иницијално признају у висини набавне вредности која представља 
поштену вредност примљене надокнаде. Након иницијалног признавања, финансијске 
обавезе се исказују по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне 
стопе, осим финансијских обавеза по фер вредности кроз биланс успеха. Амортизована 
вредност финансијске обавезе је износ по коме се обавезе иницијално вреднују, умањен 
за отплате главнице, а увећан или умањен за акумулирану амортизацију коришћењем 
метода ефективне каматне стопе. 
 
Финансијске обавезе укључују обавезе по основу позајмица од повезаних лица и обавезе 
п основу преузимања дуга. Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у 
редовном току пословног циклуса Друштва односно која доспева у периоду до 12 месеци 
након датума биланса стања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне. 
 
Примљени кредити са уговореном валутном клаузулом се обрачунавају у динарској 
противвредности девизног износа неотплаћеног дела кредита. Приходи и расходи настали 
по основу примене валутне клаузуле евидентирају се у оквиру биланса успеха као 
финансијски приходи, односно финансијски расходи, односно као остали приходи и 
расходи за ефекте ревалоризације применом стопе раста цена на мало. 
 
Друштво врши искњижење обавезе када је обавеза измирена, укинута или када је пренета 
на другога. 
 
Обавезе из пословања  
 
Обавезе према добављачима и друге обавезе из пословања исказују се по номиналној 
вредности. 
 

3.5. Некретнине, постројења и опрема  
 
Некретнине, постројења и опрема су на дан 1. јануара 2004. године приликом прве 
примене МСФИ призната у износима базираним на ранијим рачуноводственим 
прописима Републике Србије који су прописивали ревалоризацију набавне вредности и 
исправке вредности основних средстава применом општег индекса раста цена на мало и 
примену прописаних стопа амортизације. Основна средства су на дан 31. децембра 2004. 
године призната по поменутој вредности умањеној за исправку вредности. 
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Вредност основних средстава на дан 31. децембра 2004. године преузета је као почетно 
стање основних средстава на дан 1. јануара 2005. године. Некретнине, постројења и 
опрема се од 1. јануара 2005. године исказују по набавној вредности. 
 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове 
набавке или изградње и трошкове довођења средства у стање функционалне 
приправности, умањена за било које попусте и рабате. 
 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када 
се тим издацима побољшава стање средстава изнад његовог првобитног стандардног 
учинка (продужење корисног века трајања, повећање капацитета и др.). Трошкови 
сервисирања, техничког одржавања, мање поправке, не повећавају вредност средства, већ 
представљају расход периода. 
 

3.6. Инвестиционе нeкрeтнинe 
 
Инвестиционим некретнинама сматрају се некретнине које власник држи ради 
остваривања зараде од издавања у закуп или ради увећања вредности капитала или ради 
једног и другог. Почетно мерење инвестиционих некретнина врши се по набавној 
вредности или цени коштања, изузев некретнина, односно инвестиционих некретнина 
које су са стањем на дан 1. јануара 2004. године приликом прве примене МСФИ признате 
у износима базираним на ранијим рачуноводственим прописима Републике Србије 
(напомена 3.4.). Накнадно мерење инвестиционих некретнина врши се по трошковном 
методу у складу са МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“.  
 

3.7. Амoртизација 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне 
методе, односно применом годишњих стопа, с циљем да се средства у потпуности 
отпишу током њиховог корисног века трајања.  
 
Примењене стопе амортизације за главне категорије основних средстава дате су у 
следећем прегледу: 
 
Основно средство Стопе амортизације
  
Грађевински објекти 1.8% - 10% 
Инвестиционе некретнине 1.8% - 10% 
Опрема 2,5% - 50% 
Рачунарска опрема 25% 
 

3.8. Залихе 
 
Залихе робе мeрe се пo набавнoј врeднoсти, oднoснo нeтo прoдајнoј врeднoсти акo јe oна 
нижа. Набавна врeднoст oбухвата купoвну цeну, увoзнe дажбинe и другe пoрeзe кoји сe нe 
рeфудирају, транспoртнe, манипулативнe и другe трoшкoвe кoји сe мoгу дирeктнo 
приписати стицању залиха, умањeну за тргoвачкe пoпустe, рабатe и другe сличнe ставкe. 
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3.9. Накнаде запосленима 
 
Краткорочне бенефиције запослених - порези и доприноси за обавезно социјално 
осигурање 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да 
уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе 
укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се 
обрачунавају применом законом прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да 
изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун 
изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. 
Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у 
периоду на који се односе.  
 
Дугорочне бенефиције запослених - обавезе по основу отпремнина и јубиларних 
награда 
 
У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да 
исплати отпремнине приликом одласка у пензију у висини 2 бруто месечне зараде коју је 
запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, а 
које при том не могу бити мање од 2 просечне месечне бруто зараде исплаћене у 
Републици Србији у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина.  
 
Поред тога, Друштво може, на предлог синдиката, донети одлуку о исплати јубиларних 
награда. 
 
Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина и јубиларних награда 
извршено је коришћењем метода садашње вредности будућих очекиваних исплата, на 
основу обрачуна актуара. Будући да се ради о дугорочним накнадама запосленима, а не о 
накнадама након престанка радног односа, актуарски добици и губици, као и трошкови 
претходне службе признају се у целини у периоду у коме настану. Друштво нема 
додатних обавеза за накнаде запосленима по овом основу. 
 
Друштво нема сопствене пензионе фондове нити опције за исплате запосленима у виду 
акција и по том основу нема идентификованих обавеза на дан 31. децембра 2015. године. 
 
Краткорочна, плаћена одсуства 
 
Према процени руководства Друштва, износ краткорочних плаћених одсустава на дан 31. 
децембра 2015. године није материјално значајан и сходно томе, Друштво није извршило 
укалкулисавање наведених обавеза на дан биланса стања. 
 

3.10. Капитал 
 
Капитал Друштва обухвата акцијски капитал, откупљене сопствене акције, резерве и 
акумулирани резултат. 
Капитал Друштва образован је из уложених средстава оснивача Друштва у новчаном 
облику. Оснивач не може повлачити средства уложена у основни капитал Друштва. 
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3.11. Прихoди 
 
Приходи од продаје и пружања услуга 
 
Приходи од продаје производа и робе се признају у моменту када се значајни ризици и 
користи који произилазе из власништва над производима и робом пренесу на купца. 
Приходи од продаје производа и робе су исказани по фактурној вредности умањеној за 
одобрене попусте и порез на додату вредност. 
 
Приходи од пружања услуга се признају у обрачунском периоду у коме је услуга пружена 
и исказују по фактурној вредности умањеној за одобрене попусте и порез на додату 
вредност. 
 
Приход од пружања услуга се готово у целости односи на приходе од издавања објеката у 
закуп. 
 
Финансијски приходи 
 
Финансијски приходи обухватају приходе од камата. 
 
Приходи од камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха 
периода на који се односе. 
 
Остали приходи 
 
У оквиру осталих прихода исказани су приходи од смањења обавеза и приходи од 
рефундације судских трошкова. 
 

3.12. 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. 
 
Пословни расходи 
 
Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од продаје и 
укључују набавну вредност продате робе, 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. 
 
Финансијски расходи 
 
Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата. Расходи камате обухватају 
камату обрачунату на примљене кредите, која се евидентира у билансу успеха периода на 
који се односе, а у складу са начелом узрочности. 
 
Остали расходи 
 
У оквиру осталих расхода исказани су губици по основу продаје учешћа у капиталу и 
осталих расхода. 
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3.13. Порез на добитак 
 
Текући порез на добитак 
 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама 
Закона о порезу на добит правних лица Републике Србије. Текући порез на добитак 
представља износ обрачунат применом прописане пореске стопе од 15% на основицу коју 
представља опорезиви добитак. Опорезиви добитак се утврђује у пореском билансу као 
добит пре опорезивања исказана у билансу успеха, након усклађивања прихода и расхода 
на начин прописан пореским законодавством Републике Србије. Износ овако утврђеног 
пореза и исказаног у пореској пријави се умањује по основу пореских кредита и пореских 
подстицаја.  
 
Пореско законодавство Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 
Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу, изузев оних из којих 
произилазе капитални губици и добици, могу се искористити за умањење добити 
утврђене у пореском билансу будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 
 
Одложени порез на добитак 
 
Одложени порески ефекти обрачунавају се за све привремене разлике између пореске 
основе средстава и обавеза и њихове књиговодствене вредности утврђене у складу са 
прописима о рачуноводству Републике Србије. Важеће пореске стопе на дан биланса 
стања или пореске стопе које су након тог дана ступиле на снагу, користе се за 
утврђивање одложеног пореза. Скупштина Републике Србије је дана 15. децембра 2012. 
године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 
који, између осталог, предвиђа повећање пореске стопе са 10% на 15% почев од 1. јануара 
2013. године. Одложене пореске обавезе признају се у целини за све опорезиве 
привремене разлике. Одложена пореска средства признају се за све одбитне привремене 
разлике, као и по основу пореских губитака и пореских кредита који се могу пренети у 
наредне фискалне периоде до степена до којег је извесно да ће постојати опорезива добит 
по основу које се пренети порески губитак и порески кредити могу искористити. 
 
Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето 
добитак периода, изузев износа одложених пореза који је настао по основу 
ревалоризације некретнина, постројења и опреме, као улагања у акције правних лица и 
банака, а који се евидентира преко ревалоризационих резерви. 
 

3.14. Зарада по акцији 
 
Друштво израчунава и обелодањује основну зараду по акцији. Основна зарада по акцији 
обрачунава се дељењем нето добитка који припада акционарима, имаоцима обичних 
акција Друштва, пондерисаним просечним бројем издатих обичних акција у току 
периода. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва 
коришћење најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на 
приказане вредности средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних 
потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и 
расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на 
информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. 
 

4.1. Процена и претпоставке 
 
У наставку су приказане кључне претпоставке и остали извори процењивања 
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик за материјално 
значајне корекције позиција у финансијским извештајима следеће године. 
 

4.2. Амортизација и стопе амортизације 
 
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном 
веку употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном 
годишње Привредно друштво процењује преостали век употребе наведених средстава на 
основу тренутних предвиђања. 
 

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

4.4 Фер вредност 
 
Пословна политика Привредног друштва је да обелодани информације о правичној (фер) 
вредности активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се 
правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији 
не постоји довољно тржишног искуства као ни стабилности и ликвидности код куповине 
и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне 
информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога правичну вредност није могуће 
поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Привредног друштва врши 
процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у 
пословним књигама неће бити реализована, односно надокнадива, врши се исправка. По 
мишљењу руководства Привредног друштва, износи у овим финансијским извештајима 
одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за 
потребе извештавања. 
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5. ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним 
 лицима на на домаћем тржишту 1.602 1.755
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 3.484 858
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
 тржишту  9.039 10.957
  
Укупно 14.125 13.570
 
 

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Приходи од закупнина 120.688 136.295
Приходи по основу префактурисања трошкова у складу са 
 уговорима о закупу 29.823 34.564
  
Укупно 150.511 170.859
 
 

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови осталог материјала 301 355
Трошкови горива и енергије 25.268 26.743
  
Укупно 25.569 27.098
 
 

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И OСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХOДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 12.917 15.468
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 
 на терет послодавца 2.312 2.701
Трошкови накнада по уговорима 305 305
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног 
 одбора 2.418 2.499
Остали лични расходи и накнаде 793 680
  
Укупно 18.745 21.653
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9. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови транспортних услуга 621 528
Трошкови услуга одржавања 5.494 1.669
Трошкови комуналних услуга 5.316 6.473
Трошкови рекламе и пропаганде - 7
Трошкови осталих производних услуга 14 246
Трошкови услуга обезбеђења 4.525 2.139
Трошкови закупнина  2.157 2.471
  
Укупно 18.127 13.533
 
 

10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови амотизације 14.533 15.102
  
Укупно 14.533 15.102
 
 

11. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Трошкови репрезентације 1 3
Трошкови премија осигурања 1.135 860
Трошкови адвокатских услуга 1.952 2.146
Трошкови платног промета 314 138
Трошкови индиректних пореза и доприноса 14.750 14.406
Судске таксе и трошкови 1.046 1.151
Остали нематеријални трошкови 6.643 2.304
  
Укупно 25.841 21.008
 
Остали нематеријални трошкови у 2015. години највећим делом се односе на трошкове 
провизија агенцијама за проналажење нових закупаца и консултантске услуге. 
 
 

12. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
 лица - 48.000
Приходи од камата 213 535
Позитивне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле - 67
  
Укупно 213 48.602
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13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Расходи по основу затезне камате обрачунате од стране 
 матичног правног лица 23.474 -
Расходи камата (према трећим лицима) - 40
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
 клаузуле - 9
  
Укупно 23.474 49
 
Расходи по основу затезне камате коју је Друштво исказало у 2014. години у износу oд 
РСД 23.474 хиљада односе се на затезну камату коју је матично правно лице Трећа 
петолетка д.о.о., Београд зарачунало Друштву по основу кашњења у испуњавању обавеза 
по Уговорима о преузимању дуга. Обавеза је затворена у 2015. години. Финансијски 
расходи у 2015. износе РСД 49 хиљада. 
 
 

14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Приходи од продаје ХоВ и удела - 4.361
Приходи од отписа обавеза 568 337
Остали непоменути приходи  1.112 1.293
  
Укупно 1.680 5.991
 
 

15. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Расход по основу продаје дугорочних пласмана 
 (напомена 19) 12.135 -
Трошкови накнаде штете по окончању судског спора 6.827 -
Обезвређење потраживања и датих аванса - 6.867
Остали непоменути расходи - 474
  
Укупно 18.962 7.341
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16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 
а) Компоненте пореза на добитак 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Порески расход периода (2.578) (3.646)
Одложени порески (расходи)/приходи периода 384 508
  
Укупно (2.194) (3.138)
 
б) Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа 

резултата пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Добитак пре опорезивања 18.129 130.625
Капитални добици 12.135 (4.361)
Привремене разлике по основу трошкова амортизације (346) (737)
Приходи од дивиде не улазе у опорезив приход - (48.000)
Расходи који се не признају у пореске сврхе 24.806 3.500
Пореска основица 54.724 81.027
  
Порез на добитак по стопи од 15% 8.209 12.154
Умањење пореза на добитак по основу улагања у 
 основна средства (5.631) (8.508)
  
Порески расход периода 2.578 3.646
 
в) Кретање на одложеним пореским (обавезама)/средствима 
 
Одложена пореска обавезе у износу од РСД 813 хиљада настала су као последица разлике 
између пореске основице појединих средстава и обавеза и износа тих средстава и обавеза 
исказаних у билансу стања. Обрачун одложених пореских обавеза је приказан у следећој 
табели:. 
Промене на одложеним пореским (обавезама)/средствима су следеће:  
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Стање на почетку године  1.705 1.321
(Смањење)/повећање одложених пореских средстава (384) (508)
  
Стање на крају године 1.321 813
 
г) Трансферне цене 
 
У складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица, привредна друштва која 
су реализовала трансакције са повезаним лицима су дужна да припреме документацију о 
трансферним ценама и да исту заједно са пореском пријавом и пореским билансом 
доставе пореским органима до 30. јуна 2016. године.  
 



А.Д., АУТО КУЋА „КОМПРЕСОР“, БЕОГРАД 
 
НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
На дан 31. дeцeмбар 2015. гoдинe 
 
 

14 

Током 2015. Друштво је реализовало значајне трансакције са повезаним лицима, међутим до дана састављања финансијских извештаја студија о 
трансферним ценама није завршена. На основу прелиминарних резултата студије, не очекују се корекције опорезиве добити до дана подношења 
пореске пријаве. 
 
 

17. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

У хиљадама динара 
Нематеријална 

имовина Земљиште
Грађевински 

објекти
Постројења и 

опрема 
Инвестиционе 

некретнине

Некретнине, 
постројења и 

опрема у 
припреми

Улагања на 
туђим 

некретнинама, 
постројењима 

и опреми Укупнo 
   
НАБАВНА ВРЕДНОСТ   
Стање на дан 31. децембра 2014. 1.304 31.681 83.733 32.917 521.885 3 586 672.109 
Повећања у току године - - - - 18.491 - 18.491 
Преноси - - - 3.097 15.397 (18.494) - - 
Отуђења и расходовања - - - - - - - - 
Стање на дан 31. децембра 2015. 1.304 31.681 83.733 36.014 537.282 0 586 690.600 
   
АКУМУЛИРАНА ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

  

Стање на дан 1. јануара 2014. (842) - (11.165) (26.349) (119.585) - (28) (157.969) 
Амортизација за текућу годину (122) - (1523) (2.600) (10.848) - (10) (15.103) 
Отуђења и расходовања - - - - - - - 
Стање на дан 31. децембра 2015. (964) - (12.688) (28.949) (130.433) (38) (173.072) 
   
Садашња вредност на дан   
 31. децембра 2015. године 340 31.681 71.045 7.065 406.849 - 548 517.528 
   
Садашња вредност на дан   
 31. децембра 2014. године 462 31.681 72.568 6.568 402.299 3 558 514.139 
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18. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 
Привредно друштво је предузело неопходне активности ради регулисања права својине 
на инвестиционим некретнинама. 
 
На дан 31. децембра 2015. године, садашња вредност инвестиционих некретнина Друштва 
над којима је успостављена хипотека као средство обезбеђења отплате кредита одобрених 
од Трећа петолетка доо којем се Друштво јавља као јемац – хипотека у износу од 97.300 
хиљада РСД. 
 
 

19. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 

У хиљадама динара % учешћа 
31. децембар 

2014. 
31. децембар

2015.
   
Учешћа у капиталу зависних правних лица:   
 - АК „Компресор продаја аутомобила“ 
    д.о.о., Београд 100% 88.106 88.106
 - „Неимарски подухвати“ д.о.о. , Београд 75% 79.400 79.400
 - „Компресор аутомобили“ д.о.о. , Београд 100% 51 -
Укупно  167.557 167.506
   
Учешћа у капиталу осталих правних лица и 
 друге хартије од вредности расположиве за 
 продају:   
  - -
 - „Рај банка“ а.д., Београд Безначајно 290 290
 - „Застава аутомобили“ а.д., Крагујевац Безначајно 166 166
Укупно  456 456
   
Исправка вредности:    
 - „Застава аутомобили“ а.д., Крагујевац  (92) (92)
 - Рај банка“ а.д., Београд   (290)
Укупно  (92) (382)
   
Остали дугорочни фин. пласмани  174 -
   
Стaњe на дан 31.децембра  168.095 167.580
 
Дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2015. године у укупном износу од 
РСД 167.580 хиљаде, обухватају учешће у капиталу зависног правног лица Ауто кућа 
„Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд у износу од РСД 88.106 хиљада, које је 
Привредно друштво стекло на основу Уговора о купопродаји удела од 11. децембра 2009. 
године. Према одредбама поменутог Уговора Привредно друштво је купило 100% удела у 
привредном друштву Ауто кућа „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд за 
укупну купопродајну цену од ЕУР 917.549,06 у динарској противвредности по курсу на 
дан уплате (РСД 88.106 хиљада). 
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Учешће у капиталу зависног правног лица „Неимарски подухвати“ д.о.о., Београд, у 
износу од РСД 79.400 хиљада Друштво је стекло на основу два Уговора о купопродаји 
удела закљученим 4. маја 2010. године са физичким лицем и са „Трећом Петолетком“ 
д.о.о., Београд.  
 
Привредно друштво је 18. маја 2010. године донело Одлуку о оснивању Привредног 
друштва „Компресор аутомобили“ д.о.о., Београд са оснивачким капиталом у износу од 
ЕУР 500. Оснивање наведеног привредног друштва је регистровано у Агенцији за 
привредне регистре на основу Решења број 51114/2010 од 25. маја 2010. године. 
 
Друштво је у току 2015. године у целости отуђило уделе Привредног друштва 
„Компресор аутомобили“ д.о.о., Београд . По овом основу остварен је добит од продаје 
удела у износу  РСД 4.361 хиљада.  
 
 

20. ЗАЛИХЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Материјал - -
Роба у промету на велико - -
Дати аванси  3.914 3.853
Укупно 3.914 3.853
  
Исправка вредности датих аванса за залихе и услуге (253) (3.506)
  
Стaњe на дан 31. децембра 3.661 347
 
 

21. ПОТРАЖИВАЊА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Потраживања од купаца матична и зависна правна лица 2.040 6.125
Потраживања од купаца у земљи 35.858 21.557
Остала потраживања из специфичних послова 293 265
Потраживања од запослених 933 933
Потраживање за више плаћен порез на добит 1.379 -
Остала потраживања 1.669 309
Укупно 42.172 29.189
  
Исправка вредности потраживања:  
 - купци у земљи (6.278) (8.798)
 - потраживања од запослених (933) (933)
Укупно (7.211) (9.731)
  
Стaњe на дан 31. децембра 34,961 19.458
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22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Краткорочне позајмице:  
 - Винијум д.о.о., Чачак - 1.244
  
Стaњe на дан 31. децембра - 1.244
 
 

23. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА  
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Текући рачун 280 267
Благајна 8 17
  
Стaњe на дан 31. децембра 288 284
 
 

24. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Порез на додату вредност 292 11
Унапред плаћени трошкови 111 235
  
Стaњe на дан 31. децембра 403 246
 
 

25. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 
 
Акцијски капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2015. године износи РСД 
278.258 хиљада и састоји се од 60.229 акција номиналне вредности 4.620 динара по 
акцији. 
 
Власничка структура учешћа у акцијском капиталу Привредног друштва, према Изводу 
из Централног регистра хартија од вредности на дан 31. децембра 2015. године је следећа: 
 

Акционар Број акција

Износ у 
хиљадама 

динара % 
   
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд  51.233 236.697 85,06 
Откупљене сопствене акције 504 2.328 0,84 
Физичка лица 8.492 39.233 14,10 
   
Укупно 60.229 278.258 100 
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Привредно друштво је 29. септембра 2010. године путем јавне понуде стекло 750 
сопствених акција укупне номиналне вредности у износу од РСД 3.465 хиљада 
(појединачна номинална вредност је 4.620 динара по акцији). Куповина акција је 
реализована за укупну цену од РСД 15.000 хиљада (20.000 динара по акцији). Друштво је 
у току године отуђило 643 сопствене акције које су продате на берзи, па онда откупило 
опет 397 сопствених акција. На 31.12.2015. поседује 504 сопствене акције. Током године 
Друштво је променило политику вредновања акција и почело да вреднује акције по 
номиналној вредности од РСД 4.620  док су до тада вођене по цени од 20.000 динара по 
акцији.  
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Акцијски капитал 278.258 278.258
Емисиона премија 113 113
Откпљене сопствене акције (15.000) (2.328)
Резерве 59.076 46.909
Нереализовани губици по основу ХоВ и других компоненти
 осталог свеобухватног резултата  (21) (310)
Нераспоређени добитак 154.648 282.135
  
Стaњe на дан 31. децембра 477.074 604.777
 
 

26. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 
Основна зарада по акцији: 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Нето добитак (у хиљадама динара) 15.935 127.487
Број акција 59.479 60.229
  
Зарада по акцији (у динарима) 268 2.117
 
 

27. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Обавезе по основу примљених депозита за закуп:  
 - „Ringier“ д.о.о. , Београд 9.081 9.081
 - „Мilano Group“ д.о.о. , Београд 140 140
 - „Tija homa“ д.о.о. , Београд 100 100
  
Стaњe на дан 31. децембра 9.321 9.321
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28. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Краткорочне финансијске обавезе према матичном правном 
лицу „Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд по основу:  
 - уговора о преузимању дуга 92.084 -
 - одобрених позајмица 62.344 -
Укупно 154.428 -
  

Краткорочне финансијске обавезе према осталим правним 
лицима по основу:  
 - уговора о преузимању дуга 4.376 -
 - одобрених позајмица 1.000 6.100
Укупно 5.376 6.100
  
Стaњe на дан 31. децембра 159.804 6.100
 
Краткорочне финансијске обавезе према матичном правном лицу које су на дан 31. 
децембра 2014. године износиле РСД 154.428 хиљаде су измирене у току 2015. године. 
Износ од  РСД 6.100 хиљаде у 2015. години односи се на позајмице од ТП ЗБЕЗДА. 
 
 

29. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Обавезе према добављачима матична и зависна 13 -
Обавезе према добављачима у земљи 13.659 12.063
Примљени аванси, депозити и кауције 12.027 8.482
Обавезе према матичном предузећу за купљене уделе - -
Остале обавезе на основу Уговора о испуњењу са 
 суброгацијом 40.093 60.990
  
Стaњe на дан 31. децембра 65.792 81.535
 
Остале обевезе на основу Уговора о испуњењу са суброгацијом брoj 665 од 17.09.2012. 
године и  Уговора о суброгацији бр. 68 од 14.05.2015.г са привредним друштвом Хлеб и 
кифле доо из Београда, Трећом Петолетком д.о.о.- Београд као повериоцем и АК 
Компресор ад –Београд. исказане су у укупном износу на дан 31. децембар 2014. године у 
износу од РСД 40.093 хиљаде  односно 31.12.2015.г РСД 60.990  хиљаде. 
Хлеб и кифле су преузеле и испуниле обавезу дужника АК Компресор према Трећој 
Петолетци у уговореном року а, Привредно друштво АК КОМПРЕСОР није испунило 
своју обавезу у уговореном року према привредном друштву ХЛЕБ И КИФЛЕ доо 
Београд. 
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30. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Обавезе по основу зарада и накнада зарада 1.392 1.833
Обавезе за учешће у добити 5.741 225
Остале обавезе - 27
  
Стaњe на дан 31. децембра 7.133 2.085
 
 

31. OБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ, ПАСИВНА 
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.

  
Обавезе за порез на додату вредност 975 2.016
Обавезе за порез из резултата - -
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине, 
 пасивна временска разграничења 127 40
  
Стaњe на дан 31. децембра 1.102 2.056
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32. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 
У свом редовном пословању Друштво остварује пословне трансакције са повезаним 
лицима. Друштво пружа услуге повезаним правним лицима и истовремено је корисник 
њихових услуга. Односи између Друштва и његових повезаних правних лица регулисани 
су на уговорној основи и по тржишним условима. 
 
Трансакције са повезаним лицима приказане су у следећој табели: 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
БИЛАНС СТАЊА  
  
Актива  
  
Обртна имовина  
  
АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд  550 266
„Компресор аутомобили“ д.о.о. Београд 436 4.849
„Неимарски подухвати“ д.о.о., Београд 688 735
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 366 275
Потраживања од купаца 2.040 6.125
  
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд - 3
„АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд 90 -
Остала потраживања 90 3
  
Укупно актива 2.130 6.128
  
Пасива  
  
Краткорочне обавезе  
  
„Неимарски подухвати“ д.о.о., Београд - -
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 154.428 -
Краткорочне финансијске обавезе (напомена 28.) 154.428 -
  
АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд 13 -
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд - -
Обавезе из пословања (напомена 29.) 13 -
  
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 5.516 -
Остале краткорочне обавезе 5.516 -
  
Укупно пасива 159.957 
  
ОБАВЕЗЕ, НЕТО (157.827) 6.128



А.Д., АУТО КУЋА „КОМПРЕСОР“, БЕОГРАД 
 
НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
На дан 31. дeцeмбар 2015. гoдинe 
 
 

22 

 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
БИЛАНС УСПЕХА  
  
Приходи  
  
АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд 1.602 -
Пословни приходи 1.602 -
  
„Неимарски подухвати“ д.о.о., Београд 37 37
АК „Компресор продаја аутомобила“ д.о.о., Београд 28.644 29.569
Kompresor automobili 264 5844
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 263 256
Остали пословни приходи 29.208 35.706
  
Укупно приходи 30.810 35.706
  
РАСХОДИ  
  
„Трећа Петолетка“ д.о.о., Београд 23.438 -
Финансијски расходи (напомена 12.) 23.438 -
  
Укупно расходи 23.438 -
  
Приходи/(Расходи) нето 7.372 35.706
 
У току 2015. године исплаћене су зараде кључном руководству (одбору директора) у 
износу од РСД 2.499 хиљада (2014. године РСД 2.418 хиљада). 
 
 

33. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ 
 
Финансијски ризици укључују: тржишни ризик (девизни и каматни) и кредитни ризик. 
Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају 
умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не 
користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на 
пословање због тога што такви финансијски инструменти нису у широј употреби, нити 
постоји организовано тржиште тих инструмената у Републици Србији.  
 

33.1 Тржишни ризик 
У свом пословању Привредно друштво је изложено тржишном ризику који се јавља као 
девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. 
 
Девизни ризик 
 
Привредно друштво је изложено девизном ризику углавном преко готовинских 
еквивалената и готовине у страној валути. Привредно друштво не користи посебне 
финансијске инструменте за заштиту од девизног ризика, односно ризика промене 
курсева страних валута обзиром да ти инструменти нису у широј употреби у Републици 
Србији. 
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У наредној табели је приказана изложеност Друштва девизном ризику на дан 31. 
децембар 2014. године: 
 
У хиљадама РСД ЦХФ УСД ЕУР РСД Укупно
  
Готовина и готовински еквиваленти - - - 288 288
Потраживања од купаца - - - 32.999 32.999
Краткорочни финансијски пласмани - - - - -
Дугорочни финансијски пласмани - - - 174 174
Учешћа у капиталу - - - 167.921 167.921
Остала потраживања - - - 2.365 2.365
Укупно - - - 203.747 203.747
  
Краткорочне финансијске обавезе - - - 159.804 159.804
Примљени аванси - - - 12.027 12.027
Обавезе из пословања - - - 53.765 53.765
Дугорочне обавезе - - - 9.321 9.321
Остале обавезе - - - 8.235 8.235
Укупно - - - 243.152 243.152
  
Нето девизна позиција 
 на дан 31. децембар 2014. - - - (39.405) (39.405)
 
У наредној табели је приказана изложеност Друштва девизном ризику на дан 31. 
децембар 2015. године: 
 
У хиљадама РСД ЦХФ УСД ЕУР РСД Укупно
  
Готовина и готовински еквиваленти - - - 284 284
Потраживања од купаца - - - 18.884 18.884
Краткорочни финансијски пласмани - - - 1.244 1.244
Дугорочни финансијски пласмани - - - 74 74
Учешћа у капиталу - - - 167.580 167.580
Остала потраживања - - - 820 820
Укупно - - - 188.886 188.886
  
Краткорочне финансијске обавезе - - - 6.100 6.100
Примљени аванси - - - 8.482 8.482
Обавезе из пословања - - - 73.053 73.053
Дугорочне обавезе - - - 9.321 9.321
Остале обавезе - - - 4.141 4.141
Укупно - - - 101.097 101.097
  
Нето девизна позиција 
 на дан 31. децембар 2015. - - - 87.789 87.789
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Ризик од промене каматних стопа 
 
Друштво је изложено разним ризицима који кроз ефекте промена висине тржишних 
каматних стопа делују на његов финансијски положај и токове готовине. Пословање 
Друштва је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматоносна 
средства (укључујући инвестиције) и каматоносне обавезе доспевају за наплату у 
различито време или у различитим износима. 
У следећој табели је приказана изложеност Друштва ризику промене каматних стопа: 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Инструменти са варијабилном каматном стопом  
Финансијска средства  - -
Финансијске обавезе 92.084 -
  
Стaњe на дан 31. децембра 92.084 -
 
С обзиром да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход Друштва и токови 
готовине у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа. Ризик 
Друштва од промена фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по 
основу примљених краткорочних позајмица од матичног лица и обавеза по основу 
преузимања дуга. На наведене обавезе обрачунава се законска затезна камата. 
 
Друштво врши анализу изложености ризику од промене каматних стопа на динамичкој 
основи узимајући у обзир алтернативне изворе финансирања и рефинансирање, пре свега 
за дугорочне обавезе будући да оне представљају најзначајнију каматоносну позицију. 
Активности управљања ризицима имају за циљ да оптимизирају нето расход од камата, уз 
услов да су тржишне каматне стопе на нивоу коју је у складу са пословном стратегијом 
Друштва. 
 

33.2 Ризик ликвидности 
 
Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства 
одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик 
немогућности да се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском 
оквиру.  
 
Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду 
расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Друштво непрекидно 
процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима 
финансирања потребним за испуњење пословних циљева Друштва, а у складу са 
пословном стратегијом Друштва.  
 
Друштво има приступ разноликим изворима финансирања. Средства се прикупљају 
путем: 
 
 Краткорочних и дугорочних кредита и позајмица, 
 Депозита и 
 Акцијског капитала. 
 
Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према преосталом року 
доспећа, на дан 31. децембра 2014. године: 
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У хиљадама динара 
До

3 месеца

3 месеца
до

1 године
1 до 5 
година

Преко 5 
година Укупно

  
Готовина и готовински еквиваленти 288 - - - 288
Потраживaња од купаца 32.999 - - - 32.999
Краткорочни финансијски пласмани - - - - -
Дугорочни финансијски пласмани - - - 174 174
Учешћа у капиталу - - 167.921 167.921
Остала потраживања 2.365 - - - 2.365
Укупно 35.652 - - 168.095 203.747
  
Краткорочне финансијске обавезе 159.804 - - - 159.804
Примљени аванси 12.027 - - - 12.027
Обавезе из пословања 53.765 - - - 53.765
Дугорочне обавезе - - - 9.321 9.321
Остале обавезе 8.235 - - - 8.235
Укупно 233.831 - - 9.321 243.152
  
Рочна неусклађеност 
 на дан 31. децембар 2014. (198.179) - - 158.774 (39.405)
 
Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према преосталом року 
доспећа, на дан 31. децембра 2015. године: 
 

У хиљадама динара 
До

3 месеца

3 месеца
до

1 године
1 до 5 
година

Преко 5 
година Укупно

  
Готовина и готовински еквиваленти 284 - - - 284
Потраживања од купаца 18.884 - - - 18.884
Краткорочни финансијски пласмани 1244 - - - 1244
Дугорочни финансијски пласмани - - - 167.580 167.580
Учешћа у капиталу - - - 74 74
Остала потраживања 820 - - - 820
Укупно 21.232 - - 167.654 188.886
  
Краткорочне финансијске обавезе 6.100 - - - 6.100
Примљени аванси 8.482 - - - 8.482
Обавезе из пословања 73.053 - - - 73.053
Дугорочне обавезе - - - 9.321 9.321
Остале обавезе 4.141 - - - 4.141
Укупно 91.776 - 9.321 101.097
  
Рочна неусклађеност 
 на дан 31. децембар 2015. (70.544) - - 158.333 87.789
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33.3 Кредитни ризик 
 
Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници 
неће бити у могућности да измире у целости и на време своја дуговања према 
Привредном друштву, што би по овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. 
Изложеност Привредног друштва кредитном ризику ограничена је углавном на 
потраживања од купаца.  
 
Потраживања од купаца 
 
Максимална изложеност Друштва по основу кредитног ризика за потраживања од купаца 
по географским регионима дата је у следећој табели: 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Купци у земљи 32.999 18.884
Купци у иностранству - -
  
Укупно 32.999 18.884
 
Максимална изложеност Друштва по основу кредитног ризика за потраживања од купаца 
по типу уговорне стране дата је у следећој табели: 
 
Исправка вредности 
 
Старосна структура потраживања од купаца дата је у наредној табели: 
 
 

Бруто
Исправка 
вредности

 
Бруто 

Исправка 
вредности

У хиљадама динара 2014. 2014. 2015. 2015.
  
Недоспела потраживања 1.293 -  3.443 -
Доцња од 0 до 30 дана 9.143 -  4.432 -
Доцња од 31 до 60 дана 2.333 -  1.753 -
Доцња од 61 до 90 дана 7.874 -  1.274 -
Доцња од 91 до 120 дана 1.243 -  1.420 -
Доцња од 121 до 360 дана 4.822 -  2.771 -
Доцња преко 360 дана 12.569 (6.278) 12.589 (8.798)
  
Укупно 39.277 (6.278) 27.682 (8.798)
 
Промене на исправци вредности потраживања од купаца дате су у наредној табели 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Стање 1. јануара (6.278) (6.278)
Повећања - (3.361)
Смањења - 841
Отписи - -
  
Стaњe на дан 31. децембра (6.278) (8.798)
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33.4. Управљање ризиком капитала 
 
Друштво се определило за финансијски концепт капитала и његово очување према коме 
је капитал дефинисан на основу номиналних новчаних јединица.  
 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим 
пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало 
оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а акционарима 
обезбедило дивиденде. Да би очувало односно кориговало структуру капитала, Друштво 
може да размотри следеће опције: корекција исплата дивиденди акционарима, враћање 
капитала акционарима, издавање нових акција или продаја средстава како би се смањила 
дуговања. 
 
Друштво прати капитал на основу коефицијента задужености, који се израчунава као 
однос нето дуговања Друштва и његовог укупног капитала. 
 
На дан 31. децембра 2014. и 2015. године, коефицијент задужености Друштва био је као 
што следи: 
 
 2014. 2015.
  
Укупно обавезе (без капитала) 244.473 101.910
Минус - Готовински еквиваленти и готовина (288) (284)
Нето дуговање 244.185 101.626
  
Укупан капитал 477.074 604.777
  
Коефицијент задужености 0,51 0,17
 
 

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

35. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 
 
У хиљадама динара 2014. 2015.
  
Хипотеке на имовину 173.878 97.300
  
Укупно 173.878 97.300
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