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 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ 
 

Друштво за производњу АД Аутокућа Ракета Севојно (у даљем тексту Друштво) се бави 
одржавањем И оправком моторних возила као претежном делатношћу. Поред тога, Друштво је 
регистровано за продају моторних возила.  
 
Друштво за производњу АД Аутокућа Ракета Севојно (у даљем тексту "Друштво") је било 
организовано као друштвено предузеће основано Одлуком о оснивању број 5-4003 од 21.09.1989. 
У току 2005. године извршена је промена правне форме у акционарско друштво, дана 22.04.2005. 
године под Решењем број БД 7809/2005 . 
 
Седиште друштва је у Севојну, у улици Првомајска 63. 
 
Основна делатност Друштва је продаја моторних возила домаћих и страних произвођача, 
оправка и сервисирање возила, технички преглед и друге услуге. 
 
Друштво (матични број: 07362358) је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за 
привредне регистре по решењу број БД 7809/2005 од 22.04.2005 године. 
 
Број запослених у Друштву на дан 31. децембар 2016. године је 26 радника (у 2015. години: 25 
запослених радника). 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 

 
Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013), као и у складу 
са осталом применљивом подзаконском регулативом. Привредно друштво, као средње правно 
лице, одабрало је да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), 
који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских 
извештаја (“Оквир“), 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 рачуноводствене стандарде (“Одбор“), 
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија.  
 
Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС 
бр. 35 од 27. марта 2014, године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и 
објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних ИФРИЦ 
тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за 
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене 
примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са 
стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни 
део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални 
оквир, МРС, МСФИ, ИФРИЦ и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од 
финансијских 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. 
 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све 
измене МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1. 
јануара 2014. године. Поред наведеног поједина законска и подзаконска регулатива прописује 
рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања која у појединим случајевима 
одступају од захтева МРС/МСФИ и ИФРИЦ Тумачења. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) 

 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу 
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду на основу Решења 
о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени стандарди и тумачења на 
снази у текућем периоду који још увек нису званично преведени и усвојени обелодањени су у 
напомени 2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у 
напомени 2.4. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  

 
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама 
динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  
 

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о 
утврђивању превода 

 

• Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се 
побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године); 
 

• Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 
Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у 
индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 
 

• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, 
МРС 17, МРС 36, МРС 39, ИФРИЦ 16 првенствено са намером отклањања неусаглашености 
и појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена ИФРИЦ на дан или након 1. 
јула 2009. године);  
 

• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јула 2009. године); 
 

• Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције 
плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  

 

• Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски 
инструменти: Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 30. јуна 2009. године); 
 

• ИФРИЦ 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јула 2009. године); 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о 
утврђивању превода (наставак) 

 

• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену 
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава 
са купаца примљених на дан или после септембра 2010. године); 
 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица 
која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јула 2010. године); 
 

• Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за 
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење 
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2011. године); 
 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање 
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
фебруара 2010. године); 
 

• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, 
МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) првенствено са намером отклањања 
неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  
 

• Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за 
финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних за 
финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године); 
 

• ИФРИЦ 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 
 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 
Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године); 

 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских 
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године); 
 

• Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила 
за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2012. године); 
 

• МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 
 

• МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички 
аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној 
примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 
године); 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
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2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о 

утврђивању превода (наставак) 
 

• МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

• МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка улагања“ 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 

 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” – 
Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Нетирање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног 
резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године). 
 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања 
накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 

 

• Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се 
односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС 
34) углавном на отклањању неконзистентности и појашњењесња формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);  
 

• ИФРИЦ 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 
2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 

преведени и усвојени 
 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене 
стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а 
следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног 
финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији: 

 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2014. године); 
 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о 
учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27„Појединачни финансијски извештаји“ – Изузеће 
зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2014. године).  
 

• Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за 
нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2014. године).  
 

• Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак 
рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2014. године). 
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2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 

преведени и усвојени 
 

• ИФРИЦ 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године). 
 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за 
запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 

• Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МРС 16, 
МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 

• Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40) ради 
отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 

 

• Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у зеједничким 
пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 
године. 

 

• МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године. 

 

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” - 
Тумачење прихватљивих метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2016. године). 
 

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” - 
Пољопривреда – индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2016. године). 

 

• Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним 
финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2016. године). 
 

• МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 28 „Инвестициона друштва: Примена изузетака од 
консолидације“. Допуне и измене појашњавају да матично друштво може бити изузето од 
обавезе да саставља консолидоване финансијске извештаје ако је оно истовремено зависно 
лице инвестиционог друштва, чак и ако инвестиционо друштво одмерава улагања у сва своја 
зависна лица по фер вредности у складу са МСФИ 10. Као резултат ових допуна, измењен је 
и МРС 28 у циљу појашњења изузећа од примене метода учешћа (тј. задржавање мерења по 
фер вредности) које важи за инвеститора у придружено лице или заједнички подухват 
уколико је он зависно лице инвестиционог друштва које одмерава сва своја улагања у 
зависна лица по фер вредности. (Допуне и измене се примењују ретроактивно за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године уз дозвољену ранију примену.) 

 

• Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ (за период од 2012. до 2014. 
године), која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5, 
МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 
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2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу 
 
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења 
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу (али се подржава њихова ранија примена) 
за годину која се завршава 31. децембра 2016: 
 

• МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39 
„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези с класификацијом и 
одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39 - 
средства која се држе до доспећа, средства расположива за продају и кредити и 
потраживања. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену; 

 
У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене 
категорије приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по 
амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер вредности. 
Финансијско средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два 
критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни модел чији је циљ да се 
наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају основ за наплату на 
одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата главнице и камате на 
преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и 
губици по основу вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се признавати у 
билансу успеха, изузев за улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где МСФИ 
9 допушта, при иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све промене 
фер вредности признају у оквиру осталих добитака и губитака у извештају о укупном 
резултату. Износ који тако буде признат у оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи 
касније да се призна у билансу успеха; 
 

• МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање прихода.  
МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, ИФРИЦ13 „Програми 
лојалности клијената”, ИФРИЦ15 „Споразуми за изградњу некретнина” и ИФРИЦ18 „Преноси 
средстава од купаца”. МСФИ 15 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2017. године, уз дозвољену ранију примену; 
 

• МСФИ 16 „Лизинг“, обезбеђује свеобухватан модел за идентификовање лизинг аранжмана и 
њихов третман у финансијским извештајима како давалаца тако и прималаца лизинга. На 
дан ступања на снагу, 1 јануара 2019. године, овај стандард ће заменити следеће лизинг 
стандарде и тумачења: МРС 17 „Лизинг“, ИФРИЦ 4 „Одређивање да ли неки аранжман 
садржи лизинг“, СИЦ 15 „Оперативни лизинг – потстицај“ и СИЦ 27 „Процена суштине 
трансакције укључујући правни облик закупа“; 

 

• Измене МСФИ 2 „Плаћање акцијама – класификација и мерење трансакција“, на снази за 
годишњи извештајни период који почиње на дан 1 јануара 2018. године или касније, са 
подржаном ранијом применом; 

 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у 
придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између 
инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата. Стандард је 
требало да буде на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 
године, али је у децембру 2015 године ИАСБ одложио примену до будућег датума, а ранија 
примена измењена стандарда је дозвољена; 
 

• Измене МРС 7 – „Иницијатива за обелодањивања“ захтевају од ентитета таква 
обелодањивања која омогућују корисницима финансијских извештаја да процене промене у 
обавезама настале финансијским активностима, укључујући промене настала и од новчаних 
и неновчаних промена. Измене МРС 7 су на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2017. године, уз дозвољену ранију примену; 
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 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу (наставак) 
 

• Измене МРС 12  „Порез на добитак“ која се односи на идентификовање одложених пореских 
средстава за нереализоване губитке, примењују се ретроспективно за годишње периоде који 
почињу на дан 1. децембра 2017 или касније, са подржаном ранијом применом. 
 

2.5. Начело наставка пословања 
 

У пословној 2016. години, Друштво је остварило пословни губитак од 5,880 хиљада динара, 
односно нето губитак у износу од 11,179 хиљада динара (2015. године: пословни губитак  15,068  
хиљада динара, односно нето губитак 34,128 хиљада динара. Укупне краткорочне обавезе 
Друштвa на дан 31. децембра 2016. године су веће од његове обртне имовине  за износ од  
22,363 хиљадa динара (2015 године: 13,882 хиљада динара). Ови фактори указују на постојање 
материјално значајних неизвесности које могу да изазову значајну сумњу у способност Друштва 
да настави пословање по начелу сталности пословања.  
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

3.1. Приходи и расходи 
 

Приходи од продаје признају се када се ризик и корист повезани са правом власништва преносе 
на купца, а то подразумева датум испоруке производа купцу. Приходи од општих услуга се 
признају када се услуга изврши.  
 

Приходи од пружања услуга повезани са одређеним трансакцијама се признају, када се резултат 
трансакције може поуздано измерити и када је вероватан прилив економске користи, према 
степену довршености те трансакције на крају извештајног периода. 
 

Приходи се исказују по правичној вредности средстава која су примљена или ће бити примљена, 
у нето износу након умањења за дате попусте и порез на додату вредност.  
 

Приходи и расходи од камата се књиже у корист, односно на терет обрачунског периода на који 
се односе. Са датумом на који се књиже приходи такође се књиже и одговарајући расходи 
(принцип узрочности прихода и расхода). 

 

3.2. Трошкови позајмљивања 
 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи 
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода 
када су у суштини завршене све активности неопходне да би се средство припремило за 
планирану употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којима је 
обавезно потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану 
употребу.  
 

Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених средстава 
се одузимају од насталих трошкова позајмљивања намењених за финансирање средстава која се 
квалификују. 
 

Сви остали трошкови позајмљивања се признају у рачуну добитка и губитка у периоду на који се 
односе. 
 

3.3. Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по 
званичном средњем курсу, који је важио на дан пословне промене. 
 

Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања 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 добици или губици по 
основу курсних разлика. 



АУТО КУЋА РАКЕТА А.Д., СЕВОЈНО 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2016. године 

25 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.4. Бенефиције за запослене 
 

а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа 
порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална 
сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене на терет 
послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Друштво је, 
такође обавезна да од бруто зараде запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, 
уплати фондовима. Порези и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет 
запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
 
б) Обавезе по основу отпремнина  
 
Друштво је на основу одредби Закона о раду у обавези да исплати запосленима отпремнине, при 
престанку радног односа ради коришћења права на пензију, у висини две просечне зараде 
исплаћене у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике, за укупан радни стаж остварен у Друштву и повезаним 
правним лицима. 

 
3.5. Порези и доприноси 
 
3.5.1. Порез на добит 
 

а) Текући порез на добитак 
 
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске 
стопе од 15% на основицу утврђену пореским билансом, коју представља износ добитка пре 
опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским 
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.  
 
Закон о порезу на добитак 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 могу се користити за умањење 
пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици 
настали пре 1. јануара 2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не 
дужем од десет година. 
 
б) Одложени порез на добитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе 
потраживања и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се 
признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све 
одбитне привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне 
фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се 
одложена пореска средства могу искористити. 
 
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује 
у периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. На дан 31. децембра 
2016. године, одложена пореска средства и обавезе обрачунати су по стопи од 15%. 
 
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на 
позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени 
порез такође распоређује у оквиру капитала. 

 
3.5.2. Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину и друге порезе и 
доприносе који се плаћају према разним републичким и општинским прописима. Остали порези и 
доприноси признају се као расход периода у коме су настали. 
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3.6. Некретнине, постројења и опрема 
 

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 
средстава, врши се по набавној вредности или цени коштања. Накнадни издаци за некретнине, 
постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима побољшава стање 
средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви остали накнадно 
настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
Након почетног признавања, некретнине (земљиште и грађевински објекти) се исказују по 
ревалоризованом износу, који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, 
умањеној за укупан износ исправки вредности по основу амортизације и укупан износ исправки 
вредности по основу губитка због обезвређења. 
 
Поштену вредност некретнина чини њихова тржишна вредност која се утврђује проценом. 
Ревалоризација се врши само када се поштена вредност ревалоризованог средства знатно 
разликује од његове исказане вредности. 
 
Постројења и опрема се након почетног признавања исказују по набавној цени или по цени 
коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због 
обезвређења. 
 
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход или 
расход у билансу успеха. 
 

3.7. Инвестиционе некретнине 
 

Инвестиционе некретнине су некретнине које Друштво, као власник, држи ради остваривања 
зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и једног и 
другог, а не ради употребе за пружање услуга или за потребе административног пословања или 
продаје у оквиру редовног пословања. Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом 
стицања врши се по набавној вредности или цени коштања. Након почетног признавања, 
инвестиционе некретнине се вреднују по фер вредности. Добици и губици настали на основу 
промена у фер вредности инвестиционих некретнина укључују се у добитак или губитак периода у 
којем су настали. 

 
3.8. Амортизација 

 
Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалним методом, током 
процењеног века корисне употребе. Корисни век употребе и стопе амортизације за главне 
Друштва средстава су следеће: 
 
 
Главне Друштва основних средстава 

 
Корисни век 
трајања (у 
годинама) 

  Стопа (%) 

     

Грађевински објекти  77  1,3% 
Производна опрема  6  16,5% 
Теренска и путничка возила  07.06.05  14,3-15,5% 
 
Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради утврђивања оне амортизације која 
одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања на основу преосталог века њиховог 
коришћења. 
 

3.9. Учешћа у капиталу зависних и придружених правних лица  
 

Учешћа у капиталу повезаних и придружених правних лица исказују се по методу набавне 
вредности која се умањује за обезвређења на основу процене руководства ради свођења на 
њихову надокнадиву вредност. 



АУТО КУЋА РАКЕТА А.Д., СЕВОЈНО 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2016. године 

27 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.10. Умањење вредности 

 
На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдила постоје ли назнаке да је дошло до губитака услед умањења вредности 
наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се 
могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви 
износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, 
а којој то средство припада.  
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је 
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују 
се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу 
тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 
 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која 
генерише новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се 
одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као 
инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се губитак 
од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства. 
 
Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства 
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа 
тога средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност 
која би била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству 
(јединици која генерише новац) услед умањења вредности.  
 
Поништење губитка од умањења вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно 
средство не исказује по процењеној вредности, у којем случају се поништење губитка од 
умањења вредности исказује као повећање услед ревалоризације. 
 
На дан 31. децембра 2016. године, на основу процене руководства Друштва, не постоје 
индикације да је вредност некретнина, постројења и опреме обезвређена. 
 

3.11. Залихе 
 

Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности која је нижа. 
Нето очекивана продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним 
условима пословања након умањења цене за трошкове продаје. 
 
Вредност залиха материјала и резервних делова се утврђује на основу метода просечне набавне 
цене. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне 
трошкове.  
 
Вредност недовршене производње и готових производа укључује све директне трошкове 
производње као и аликвотни део трошкова погонске режије, која кореспондира фер вредности 
умањеној за трошкове продаје у моменту убирања. Поред тога, тако утврђена вредност одражава 
приближну фер вредност недовршене производње обзиром да није дошло до знатне биолошке 
трансформације од почетног настанка трошкова. 
 
Залихе робе у магацину евидентирају се по набавним ценама, а залихе робе у малопродаји по 
малопродајним ценама. На крају обрачунског периода врши се свођење вредности залиха на 
набавну вредност алокацијом разлике у цени, израчунате на просечној основи, између набавне 
вредности продате робе и робе на стању на крају године. 
 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да 
је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност (укључујући залихе са 
успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и залихе које по квалитету не 
одговарају стандардима се отписују. 
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3.12. Финансијски инструменти 
 

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од 
момента када се Друштво уговорним одредбама везала за инструмент. Куповина или продаја 
финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум поравнања, односно датум 
када је средство испоручено другој страни. 
 
Финансијска средства престају да се признају када 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 је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла. 
 
а) Учешћа у капиталу 
 
Учешћа у капиталу банака и других правних лица која се котирају на берзи се почетно одмеравају 
по набавној вредности. Накнадно одмеравање се врши, на сваки датум биланса стања, ради 
усклађивања њихове вредности са тржишном вредношћу. Добитак или губитак од финансијског 
средства расположивог за продају признаје се у оквиру нереализованих добитака/губитака по 
основу хартија од вредности, осим за трошкове од умањења вредности и девизне добитке и 
губитке, док финансијско средство не престане да се признаје. По престанку признавања 
финансијског средства акумулирани добитак или губитак претходно признат у нереализованим 
добицима/губицима по основу хартија од вредности рекласификује се из капитала у биланс 
успеха, као рекласификација услед кориговања. 
 
Учешћа у капиталу осталих правних лица која се не котирају на берзи исказују се по методу 
набавне вредности која се умањује за обезвређења на основу процене руководства ради 
свођења на њихову надокнадиву вредност. 
 
б) Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања 
 
Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања исказују се по 
номиналној вредности, умањеној за исправке вредности извршене на основу процене њихове 
наплативости од стране руководства.  

 
в) Готовина и готовински еквиваленти 

 
Под готовином и готовинским еквивалентима у финансијским извештајима Друштва исказују се 
готовина у благајни и стања на текућим рачунима и остала новчана средства расположива до три 
месеца.   
 
г) Финансијске обавезе  

 
Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби. 
Финансијске обавезе се почетно признају по фер вредности, умањеној за трансакцијске трошкове. 
Кредити и остале финансијске обавезе су накнадно мерене по амортизираној вредности 
користећи уговорену каматну стопу која кореспондира ефективној каматној стопи. 

 
Друштво престаје да признаје финансијску обавезу када, и само када, су обавезе Друштва 
престале, отказане или истичу. 

 
д) Обавезе из пословања  
 
Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања се процењују по вредности 
примљених средстава. 

 
ђ) Остале финансијске обавезе 

 
Остале финансијске обавезе, укључујући и обавезе по кредитима и обавезе према добављачима, 
се почетно признају по фер вредности, умањеној за трансакцијске трошкове. Кредити и остале 
финансијске обавезе су накнадно мерене по амортизираном трошку користећи уговорену каматну 
стопу која кореспондира ефективној каматној стопи. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.13. Обелодањивање односа са повезаним правним лицима 
 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно 
правно лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на 
финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 „Обелодањивање 
односа са повезаним правним лицима“.  
 
Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Друштво сматра правна лица 
у којима има учешће у капиталу, односно правна лица са учешћем у капиталу Друштва. 
 
Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и 
трансакције са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим 
износима у односу на исте трансакције са неповезаним правним лицима.  

 
Друштво пружа услуге повезаним лицима и истовремено је корисник њихових услуга. Односи 
између Друштва и повезаних лица регулисани су на уговорној основи и по тржишним условима. 
 
Друштво је у приложеним финансијским извештајима извршило обелодањивање свих трансакција 
са повезаним правним лицима, како се то захтева према МРС 24 „Обелодањивања повезаних 
страна“. 

 
 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване вредности 
средстава и обавеза као и 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.  
 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања 
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за материјалне 
корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
 

4.2. Амортизација и стопе амортизације 
 
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Друштво процењује економски век на основу 
тренутних предвиђања. 

 
4.3. Исправка вредности потраживања и краткорочних пласмана 

 
Друштво врши обезвређење сумњивих потраживања од купаца и других дужника на основу 
процењених губитака који настају, ако дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени 
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Друштво се ослања на 
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и променама у условима 
плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће 
наплате. Међутим, значајан део потраживања Друштва се односи на потраживања од зависних 
правних лица код којих је, на основу процена и досадашњих искустава, укупна садашња вредност 
потраживања наплатива.   

 
4.4. Одложена пореска средства 

 
Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске кредите по основу 
улагања у некретнине и опрему до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих 
опорезивих добитака довољан да се неискоришћени порески кредити могу искористити. Значајна 
процена од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених 
пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих 
опорезивих добитака и стратегије планирања пореске политике. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 
4.5. Резервисања по основу отпремнина 
 

Трошкови утврђених накнада запосленима након одласка у пензију након испуњених законских 
услова и јубиларних награда утврђују се применом актуарске процене. Актуарска процена 
укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе морталитета и будућих 
повећања накнаде по одласку у пензију. Због дугорочне природе ових планова, значајне 
неизвесности утичу на исход процене.  
 

4.6. Резервисање по основу судских спорова 
 
Друштво је укључено у већи број судских спорова који проистичу из његовог свакодневног 
пословања и односе се на комерцијална питања, као и питања која се тичу радних односа, а која 
се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Друштво редовно процењује 
вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена 
губитака. Потребно резервисање се може променити у будућности због нових догађаја или 
добијања нових информација.  

 
Питања која су или потенцијалне обавезе или не задовољавају критеријуме за резервисање се 
обелодањују, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома 
мала.  

 
4.7. Фер вредност 

 
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној 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 Друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност 
по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. 
По мишљењу руководства Друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају 
вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 

 
Процена фер вредности земљишта и грађевинских објеката  

 
Фер вредности земљишта и грађевниских објеката приказаних у некретнинама, постројењима и 
опреми, се процењује од стране квалификованих проценитеља. У недостатку текућих цена на 
активном тржишту за сличне некретнине, Друштво разматра информације из различитих извора, 
укључујући:  

 
(а)  текуће цене на активном тржишту за некретнине другачије природе, стања или локације, 

прилагођену тако да одражава те разлике; и 
 
(б)  недавне цене сличних некретнина на мање активним тржиштима, кориговане тако да 

одражавају промене у економским условима од датума трансакције које су настале по тим 
ценама. 

 
(в)  пројекције дисконтованих токова готовине, које су засноване на поузданим проценама 

будућих токова готовине, поткрепљене условима из постојећег уговора о лизингу и које су (по 
могућности) засноване на спољним доказима, као што су цене закупа које тренутно важе на 
тржишту за сличне некретнине, које се налазе на истој локацији и у истом стању и које се 
добијене применом дисконтних стопа које одражавају тренутне тржишне процене 
неизвесности у вези са износима и динамиком токова готовине. 

 
Руководство Друштва сматра да нето књиговодствена вредност одговара фер вредности тих 
некретнина. 
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2016.  2015. 

    
Приход од продаје робе:    
 - Повезана правна лица (напомена 41) 1,668  2,611 
 - Остала правна лица у земљи 13,191  22,470 

 14,859  25,081 
Приход од продаје производа и услуга:    
   Приход од продаје услуга:    

 - Повезана правна лица (напомена 41) 3,201  1,300 
 - Остала правна лица у земљи 3,379  4,516 

 6,580  5,816 

    
    
  21,439  30,897 

 
Приходи од продаје услуга према повезаним правним лицима исказани, у пословној 2016. години, 
у износу од 3.201 хиљада динара. 
 
 

6. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА  
 

 У хиљадама динара 

 

Година која се завршава  
31. децембра 

 2016.  2015. 

    
Приходи од премија и субвенција 107  1 

    
  107  1 

 
 
7. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 

Година која се завршава  
31. децембра 

 2016.  2015. 

Приходи по основу закупа:    
 - покретне и непокретне имовине повезана правна лица  
     (напомена 41) 1,000  600 
 - покретне и непокретне имовине остала лица у земљи 1,532  - 

 2,532  600 

Остали пословни приходи 327  - 

   
2,859  600 
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8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ И ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2016.  2015. 

    
Набавна вредност продате робе 9,685  2,731 
    

Трошкови материјала за израду 25  - 
Трошкови осталог материјала (режијског) 137  1,897 

 162  1,897 

Трошкови горива и енергије 1,049  2,120 

    
 10,896  6,748 

 
 
9.  ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

  У хиљадама динара 
  За годину која се завршава 
 31. децембра 
  2016.   2015. 

    
Трошкови гаса  180  872 
Трошкови горива  869  1,248 
     

  1,049  2,120 

 
10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2016.  2015. 

    
Трошкови бруто зарада  9,883  10,473 
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца  1,784  2,758 
Накнада трошкова запосленима на службеним путовањима  1  - 
Остали лични расходи и накнаде 145  160 

    
 11,813  13,391 

 
 
11.  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2016.  2015. 

    
Трошкови услуга на изради учинака 276  646 
Трошкови транспортних услуга  54  161 
Трошкови ПТТ услуга  372  502 
Трошкови услуга одржавања  128  44 
Трошкови комуналних услуга  580  557 
Трошкови осталих производних услуга  -  25 
Трошкови рекламе и пропаганде 5  - 

  
 1,415  1,935 
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12.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2016.  2015. 

    
Трошкови ревизије финансијских известаја 206  204 
Трошкови ИС/ИТ услуга  287  362 
Трошкови репрезентације  51  262 
Трошкови премија осигурања  469  784 
Трошкови платног промета  120  269 
Трошкови накнада за загађење животне средине  170  170 
Трошкови пореза на имовину  447  970 
Таксе  337  202 
Трошкови осталих пореза  116  365 
Остали нематеријални трошкови  1,573  427 

 
3,776  4,015 

 
 
13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

 

Година која се завршава  
31. децембра 

 2016.  2015. 

Приходи од камата:    
 - од трећих лица 238  - 

 238  - 
Остали финансијски приходи :    
 - из односа са  повезаним правним лицима (напомена 41) 231  1,175 
 - из односа са трећим лицима   7 

 231  1,182 
Приходи по основу позитивних курсних разлика:    
 - из односа са трећим лицима -  25 

  
 469  1,207 

  
 
14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 

Година која се завршава  
31. децембра 

 2016.  2015. 

Расходи по основу камата: 
 - из односа са повезаним правним лицима 1,885  1,190 
 -  из односа са трећим лицима 221  553 

    
Расходи по основу негативних курсних разлика:    
 - из односа са трећим лицима -  11 
    

 2,106  1,754 
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15. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2016.  2015. 

    
Остали ванредни приходи 19  - 
Наплаћена отписана потраживања 429  - 
Приходи по основу отписаних осталих обавеза 23  - 
Приходи од наплате штета 561  - 
Приходи по основу накнадно примљених рабата 12   
Приходи од уговорене ревалоризације -  316 
Остали приходи  -  105 

 1,044  421 

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се 
исказује по фер вредности кроз биланс успеха 1,028  - 

 
 2,062  421 

 
 
16.   ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 

Година која се завршава  
31. децембра 

 2016.  2015. 

    
Расходи материјала и ситног инвентара 5  3,693 
Отпис обртних средстава осим учинака -  826 
Трошкови спорова 296  - 
Накнадно одобрени попусти по основу продаје 44  - 
Остали непословни и ванредни расходи -  2,679 

 345  7,198 

Расходи од уклађивања вредности остале имовине која се 
исказује по фер вредности кроз биланс успеха 5,055  11,736 

  
5,400  18,934 

 
 
17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

а)  Компоненте пореза на добитак 

 У хиљадама динара  

 31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

 
Текући порез – порески расход периода      
Одложени порез – одложени порески расход 334   

    
 334   
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17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 

б)  Усаглашавање износа пореза на добитак у билансу успеха и производа добити пре 
опорезивања и прописане пореске стопе 

 У хиљадама динара  

 31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

 
Добитак пре опорезивања      

    
Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%    
Порески ефекти расхода који се не признају у пореском  
   билансу   771   
Порески ефекти прихода који се не признају у пореском  
   билансу      
Порески кредити по основу улагања у основна средства   
Остало    

    

Ефективна пореска стопа    

 
в)  Одложена пореска средства/(обавезе) 
 
Одложене пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2016. године у износу од 334 хиљада 
динара (2015 године: у износу од 0 хиљада динара) се односе на привремену разлику по којој се 
некретнине, опрема и нематеријална улагања признају у пореском билансу и износа по којима су 
ова средства исказана у финансијским извештајима. Одложена пореска средства представљају 
признате пореске кредите и губитке који ће бити коришћени у наредним пословним годинама. 
 
г)  Одложена пореска средства/(обавезе)-наставак 
 
Кретања на рачуну одложених пореских средстава/(обавеза) исказаних у нето износу са стањем 
на дан 31. децембар 2016. и 2015. године приказана су у следећој табели: 
 

 У хиљадама динара 
  2016.  2015. 

 
Стање 1. Јануара 589  589 
Одложени порески  расходи периода над средствима која  
   подлежу амортизацији 334  - 

    
 923  589 
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18. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

     У хиљадама динара 

  Земљиште  
Грађевински 

објекти  
Постројења и 

опрема  
 

Укупно 

Набавна вредност 7,978  133,742  52,761   194,481
Стање, 1. јануара 2015. године         
Набавке у току године  -  -  478   478 
Активирања и преноси  -  - -  - 
Расходовања    (166) (6,890)  (7056)
Ефекти процене  -  -  -   - 

Стање, 31. децембра 2015. године 
 

7,978  133,576  46,349   187,903 

         
Стање, 1. јануара 2016. године 7,978  133,576  46,349   187,903 
Набавке у току године  -  -  -   - 
Активирања и преноси  -  -  -   - 
Расходовања  -  -  -   - 
Продаја   -  -  -   - 

Стање, 31. децембра 2016. године 7,978  133,576  46,349   187,903 
 

Исправка вредности         
Стање, 1. јануара 2015. године -  98,082  46,018   144,100 
Амортизација за текућу годину  -  1,345  2,746   4,091 
Расходовања  -  (166)  (4592)   (4758)

Стање, 31. децембра 2015. године 
 

-  99,261  44,172   143,433 

         

Стање, 1. јануара 2016. године -  99,261  44,172   143,433 
Амортизација за текућу годину  -  1,393  992   2,385 
Расходовања  -  -  -   - 
Продаја  -  -  -   - 

Стање, 31. децембра 2016. године   100,654  45,164   145,818 
 

Садашња вредност 31. децембра  
   2016. године 7,978  32,922  1,185   32,085 
 

Садашња вредност 31. децембра  
   2015. године 7,978  34,315  2,177   44,470 

 
 
19. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

a) Учешћа у капиталу 
  У хиљадама динара 

  
% Учешћа 

 31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

Учешће у капиталу осталих правних лица 
   Застава аутомобили а.д. Крагујевац(595  
   акција номиналне вредности 450,00 рсд  
   по акцији) 

 
 
 

безначајан 

  
 
 

268  

 
 
 

268 

Учешће у капиталу зависних правних лица   54  54 

      

   
312  312 
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19. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак) 
 
б) Остали дугорочни пласмани 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2016. 
 31. децембар 

2015. 

 
Продати станови на дугорочну отплату  

 
1,008 

  
1,040 

Остала удружена средства 275  275 

    
 1,283  1,315 

 
 
20. ЗАЛИХЕ 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

 

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 4,056  5,633 

    
Исправка вредности (3,135) (4,707)

 921  926 

     

Роба     

 - у сопственом складишту  11,415  12,849  

 11,415  12,849  

Дати аванси     

 - за робу у земљи трећим лицима 114  166  

   

 12,450  13,941  

 
 
21.  ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

 Потраживања по основу продаје:     

  - повезана лица у земљи 7,049  38 

  - купци у земљи  14,850  26,677 

 21,899  26,715 

Исправка вредности потраживања од купаца (20,619)  (17,021) 

 

 
1,280  9,694 

 
 
22. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

   У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

Потраживања од запослених 19  18 

Потраживања од државних органа и фондова 1,237  1,203 

 

 1,256  1,221 
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23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

    

Остали краткорични кредити и зајмови у земљи 654  654 
    

Исправка вредности краткорочних финасијских пласмана (654)  (654) 

 -  - 

 
 

24. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

    

Текући рачун у динарима 262  269 

  
262  269 

 
 
25. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

    

Остала активна временска разграничења -  1 

 

 
-  1 

 
 
26. КАПИТАЛ 

 
Основни капитал 
 
Основни капитал исказан, са стањем на дан 31. децембар 2016. године, у износу од 66.207 
хиљада динара представља уделе у друштву са ограниченом одговорношћу са власништвом 
друштва МПП јединство а.д. Севојно у висини од 70% удела.  

 
Остали основни капитал 

 
Остали основни капитал исказан, на дан 31. децембар 2016. године, у износу од 637 хиљада 

динара. 

Неспоређени добитак 
 
На основу одлука о исплати добити Друштва од дана xx. xxx 2016. године и xx. xxxxxx 2015. 
године извршена је расподела добити из претходних периода у износу од xxxxxx хиљада динара. 
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26. КАПИТАЛ (наставак) 
 
Промене на капитали су приказане у табели која следи: 
         

Удели  

Остали 
основни 
капитал  Резерве  Губитак   Укупно 

           
Стање, 1. јануара 2015. године 66,207  637  1,687  (3,242)  65,289 

           
Губитак текуће године -  -  -  (34,128)  (34,128)

 

Стање, 31. децембар 2015. године 66,207  637  1,687  (37,369)  31,161 

          
Губитак текуће године -  -  -  (11,179)  (11,179)

           
Стање, 31. децембар 2016. године 66,207  637  1,687  (48,548)  19,983 

 
 
27. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

    

Резервисања за отпремнине  421  421 

  
421  421 

 
 
28. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

    

Дугорочни кредити у земљи -  54 
    

 -  54 

 
 
29. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

Текућа доспећа обавезе по основу краткорочних позајмица од 
   повезаних правних лица за ликвидност 19,665  15,948 
  

19,665  15,948 

 
 
30. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2016. 
 31. децембар 

2015. 

    

Примљени аванси од осталих правних лица 286  287 

  
286  287 
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31. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2016. 
 31. децембар 

2015. 

Обавезе према добављачима:    

 - матична и зависна правна лица у земљи 5,077  3,052 

Добављачи у земљи 8,712  13,839 

  
13,789  16,891 

 
 
32. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

 
Обавезе за зараде  1,636  2,511 

    

  
1636  2511 

 
 
33. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

 

Порез на додату вредност у издатим фактурама 106  1,516 

  
106  1,516 

 
 
34. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

    

Туђа роба на складишту  36  36 

  
36  36 

 
Дате гаранције и јемства 

 
Друштво је извршило процену својих потенцијалних обавеза и извршило потребна 
укалкулисавања и не очекује се да ће услед потенцијалних обавеза доћи до материјално 
значајних финансијских обавеза. У току редовног пословања, Друшво је издало и јемства другог, 
трећег и нижег реда у корист трећих лица у износу од xxxxxxx хиљада динара, али се не очекује 
да ће по овом основу имати додатних обавеза. 
 
Остале потенцијалне обавезе 
 

Друштво не очекује да ће имати додатних трошкова по основу пореза. 





 

 

 

 

 

 

 

 

A    . .,  
 

  
31.  2016.   
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

Акционарима и руководству Ауто кућа Ракета акционарског друштва, Севојно 
 

Aнгажовани смо да обавимо ревизију приложених финансијских извештаја Aуто кућа Ракета  акционарског 
друштва, Севојно (у даљем тексту “Друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2016. године 
и одговарајући биланс успеха, извештај  о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о 
токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика 
и напомене уз финансијске извештаје. 
 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 
Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за интерне контроле које руководство сматра неопходним 
за састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, 
настале услед криминалне радње или грешке. 
 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу обављене 
ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и ревизији Републике 
Србије. Међутим, због питања наведеног у пасусу Основа за уздржавајуће мишљење, нисмо били у 
могућности да прибавимо ревизорске доказе који би били довољни и одговарајући да обезбеде солидну 
основу за изражавање нашег мишљења. 
 

Основе за уздржавајуће мишљење 

 

Као што је обелодањено у финансијским извештајима, у пословној 2016. години, Друштво је остварило 
пословни губитак од 5,880 хиљада динара, односно нето губитак у износу од 11,179 хиљада динара (2015. 
године: пословни губитак  15,068  хиљада динара, односно нето губитак 34,128 хиљада динара. Укупне 
краткорочне обавезе Друштвa на дан 31. децембра 2016. године су веће од његове обртне имовине  за износ 
од  22,363 хиљадa динара (2015 године: 13,882 хиљада динара). Ови фактори указују на постојање 
материјално значајних неизвесности које могу да изазову значајну сумњу у способност Друштва да настави 
пословање по начелу сталности пословања. Имајући у виду поменуте неизвесности, нисмо се могли уверити 
да су испуњени услови за припрему финансијских извештаја Друштва по начелу сталности пословања, као и 
да, сходно томе, идентификујемо евентуалне корекције које би могле произаћи из разрешења ових 
неизвесности. Поред тога, друштво у приложеним финансијским извештајима није извршило сва минимално 
захтевана обелодањивања у складу са захтевима MРС 1 „Презентација финансијских извештаја“, као и 
захтевима МРС 12 „Порези на добитак“, МРС 24 „Обелодањивања повезаних страна“, МСФИ 7 "Финансијски 
инструменти: Обелодањивање" и МРС 19 „Примања запослених“. Узимајући у обзир напред наведено, 
евентуални ефекти одступања од напред наведнеих стандарда на приложене финансијске извештаје нису 
могли бити идентификовани у току обављања ревизије. 
  

Уздржавајуће мишљење 

 

Због значаја питања исказаних у Основама за уздржавајуће мишљење, не изражавамо мишљење о 
финансијским извештајима Друштва на дан 31. децембра 2016. године и за годину која се завршава на тај 
дан. 
 

Скретање пажње 

 

Друштво у току редовног пословања ступа у пословне односе са зависним и повезаним правним лицима у 
земљи и иностранству. Приликом састављања приложених финансијских извештаја, Друштво није исказало 
ефекте трансферних цена на обрачунати порез на добитак, сматрајући да трансакције са зависним и 
повезаним правним лицима у земљи и иностранству обављају на тржишним основама. При томе, у складу са 
пореским законима Републике Србије, Друштво је у обавези да достави порески биланс за 2016. годину и 
другу пратећу документацију, укључујући извештај о трансферним ценама (израда извештаја о трансферним 
ценама за 2016. годину је у току), Пореској управи Републике Србије до 30. јуна 2017. године. Поред тога 
тумачења пореских закона од стране пореских и других власти у односу на трансакције и активности Друштва, 
могу се разликовати од тумачења руководства Друштва. Постоји неизвесност да ли су тумачења руководства 
Друштва и пратећа документација довољне и да ли одговарају захтевима и тумачењима пореских и других 
органа. Руководство Друштва сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних 
последица по финансијске извештаје Друштва. 

   (наставља се) 
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