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Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP ''JAVNO OSVETLJENJE'' BEOGRAD
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva JKP "JAVNO OSVETLJENJE"
BEOGRAD, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o
ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj
dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu
sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao
neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih
zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima
datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili
greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i
ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
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Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje
našeg revizijskog mišljenja.

Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim
pitanjima, finansijski položaj JKP „JAVNO OSVETLJENJE“ BEOGRAD, na dan 31. decembra 2015. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije.

Beograd,

OVLAŠĆENI REVIZOR

25.04.2016. godine

Vuko Lakčević
100038968-25
01944710090

Vuko Lakčević, mast. ekon.

Digitally signed
by Vuko Lakčević
100038968-2501
944710090
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ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ", БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
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1.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ
Управни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција–
Београд“, Београд је на седници одржаној 19. септембра 2005. године донео Одлуку о
оснивању Привредног друштва за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно
осветљење“ д.о.о., Београд. Решење о давању сагласности на Одлуку о оснивању 05 број 0236019/2005 донела је Влада Републике Србије 30. септембра 2005. године („Службени гласник
РС“ број 83 од 30. септембра 2005. године). Привредно друштво је регистровано у Агенцији за
привредне регистре 3. октобра 2005. године, под бројем БД. 92334/2005.
На основу закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-6902/2005 од 27. октобра 2005.
године, између Јавног предузећа за дистрибуцију електричне енергије „ЕлектродистрибуцијаБеоград“, Београд и Републике Србије, закључен је Уговор о преносу удела у Привредном
друштву за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о. Београд (II Ов.
број 4199/2005 од 2. новембра 2005. године), којим су целокупан удео и сва оснивачка права
пренета на Републику Србију. Дана 29. децембра 2005. године, Влада Републике Србије је
донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Привредног друштва за
одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд 05. број
023/6092/2005-11 („Службени гласник РС“ број 117 од 30. децембра 2005. године).
Влада Републике Србије је 21. октобра 2010. године донела Закључак 05 број: 023-7660/20103 којим је усвојила текст Уговора о преносу оснивачких права у Привредном друштву за
одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд, са Републике
Србије на град Београд. Скупштина града Београда је на седници одржаној 11. новембра 2010.
године донела Закључак број 463-773/10-С којим је прихваћена информација о потреби
преноса оснивачких права у Привредном друштву за одржавање мреже јавног осветљења
„ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд, са Републике Србије на град Београд и прихваћен
текст Уговора о преносу оснивачких права у Привредном друштву за одржавање мреже јавног
осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд. На основу наведених закључака Владе
Републике Србије и Скупштине града Београда, дана 18. новембра 2010. године је потписан
Уговор о преносу оснивачких права у Привредном друштву за одржавање мреже јавног
осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о., Београд са Републике Србије на град Београд (у
даљем тексту: „град Београд“ или „Оснивач“), II Ов. бр. 6344/2010 од 18. новембра 2010.
године.
Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“, Београд (у даљем тексту: ЈКП „Јавно
осветљење“, Београд или „Предузеће“) организовано је Одлуком о промени оснивачког акта
Привредног друштва за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење“ д.о.о.,
Београд и промени облика организовања у Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“,
Београд, број: 3-12/11-С коју је донела Скупштина града Београда, на седници одржаној дана
03. фебруара 2011. године, а која је објављена у „Службеном листу града Београда“, број
2/2011 од 03. фебруара 2011. године.
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Решењем Агенције за привредне регистре број БД 22220/2011 од 28. фебруара 2011. године,
усвојен је захтев Предузећа, као подносиоца регистрационе пријаве и у Регистру привредих
субјеката је регистрована промена података о привредном субјекту уписаном у Регистру
привредних субјеката, којом је уписано Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“,
Београд.
На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012), Скупштина
града Београда је на седници одржаној 22. марта 2013. године донела Одлуку о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење“, Београд.
Привремени орган града Београда је на седници одржаној 22. новембра 2013. године донео
Одлуку о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Јавно
осветљење“, Београд.
Предузће као претежну делатност обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног
осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног
осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене и то: 43.21 –
Постављање електричних инсталација. Предузеће обавља комуналну делатност на подручју
градских општина одређених актима града Београда.
Предузеће обавља комуналну делатност као делтност од општег интереса у смислу одредби
Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање
те делатности.
Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 73а. Предузеће такође послује
и на локацији Теодора Драјзера 42, Београд – Дедиње.
Матични број Предузећа је је 20085797, а порески идентификациони број је 104069240.
Предузеће је на дан 31. децембра 2015. године имало 158 запослених (31. децембра 2014.
године: 167 запослена).
Финансијски извештаји су одобрени од стране Директора Предузећа 26.02.2016.g.
Финансијске извештаје усваја Надзорни одбор предузећа.
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2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1.

Финансијски извештаји
Финансијски извештаји Предузећа укључују биланс стања на дан 31. децембра 2015. године и
одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине и
извештај о променама на капиталу за годину која се завршава на тај дан, као и преглед
значајних рачуноводствених политика, друге напомене уз финансијске извештаје и
статистички извештај.
Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је
прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна
друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).
Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Сл. гласник РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном оквиру).
Предузеће је за састављање финансијских извештаја за 2015.г. прешло на примену МСФИ за
МСП и у складу с тим донело и усвојило нови Правилник о рачуноводству и рачуноводственим
политикама. Састављање финансијских извештаја је вршено у складу са МСФИ за МСП са
стањем на дан 31.12.2015. године, а датум преласка на примену МСФИ за МСП је 01.01.2014.
године, као датум од којег се приказују упоредни подаци у финансијском извештају
састављеном у складу са МСФИ за МСП.
Предузеће је складу са чл. 36 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама
у свом почетном извештају на датум преласка на МСФИ за МСП (односно на почетку најраније
презентованог периода ) извршило процену грађевинског објекта по фер вредности и
процењену фер вредност даље користи као вероватну набавну вреднот у складу са
параграфом 35.10 МСФИ за МСП.
Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време и функционална валута
Предузећа.
Износи су исказани у РСД, заокружени на најближу хиљаду осим ако није другачије назначено.

2.2.

Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја
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"), објављеном у „Сл. гласнику РС", бр.
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62/2013). Предузеће је, у складу са рачуноводственим политикама Оснивача, одабрало да
примењује Међународне стандарде финансијског извештавања за мала и средња предузећа
(„МСФИ за МСП“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и
приказивање финансијских извештаја („Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди
(„МРС“), МСФИ за МСП и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење
рачуноводствених стандарда („IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана
тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде („Одбор“).

2.3.

Прерачунавање страних валута
Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан извештавања прерачунавају
у њихову динарску противвредност применом званичног девизног курса Народне банке Србије
важећег на тај дан. Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту
применом девизних курсева важећих на дан трансакције или вредновања по коме се ставке
поново одмеравају.
Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих трансакција и из
прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама на крају године,
признају се у билансу успеха, као део финансијских прихода, односно финансијских расхода.

2.4.

Упоредни подаци
Предузеће је у 2015.г. пословне књиге водило с применом МСФИ за МСП и према Параграфу
35. Поступак преласка на примену МСФИ за МСП прописан је у Одељку 35 овог стандарда
који носи назив „Прелазак на МСФИ за МСП“. Датум преласка на МСФИ за МСП је почетак
најранијег периода за који је Предузеће презентовало пуне упоредне информације.
Предузеће је свој први годишњи финансијски извештај у складу са МСФИ за МСП саставило
на дан 31.12.2015. године, у којем се приказују упоредни подаци за претходну годину, тако да
је датум преласка на МСФИ за МСП 01.01.2014. године. Предузеће је приликом састављања
финансијских извештаја , у складу са чл. 50 Закона о рачуноводству и у складу са Параграфом
35.10 МСФИ за МСП одабрало да одмери ставку некретнина (пословна зграда) , на датум
преласка на МСФИ за МСП по фер вредности и да ту вредност користи као вероватну набавну
вредност на датум преласка.
Даном преласка на МСФИ за МСП у складу са параграфом 24.4. Одељка 24 – Државна давања
МСФИ за МСП, извршена су прекњижавања и приказана као приход периода када су за то
испуњени услови. Такође и о овом делу су обезбеђени упоредне информације.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1.

Исправка грешака из претходних периода

-

Грешке из претходних периода су пропусти и погрешна исказивања у финансијским
извештајима за један или више претходних периода који настају услед некоришћења или
погрешног коришћења, поузданих информација које:
су биле доступне када су финансијски извештаји за те периоде били одобрени за
објављивање, и
би било разумно очекивати да су могле бити прибављене и узете у обзир у састављању и
презентацији тих финансијских извештаја.
Када грешка из ранијег периода није материјално значајна, корекција се врши преко
одговарајућих ставки текућег периода.
У случају утврђивања материјално значајних грешака из ранијег периода корекција се врши
преко почетног стања имовине, обавеза И капитала за најранији презентовани период И у
финанисјким извештајима текуће године преправљено се дају упоредне информације из
претходних периода извештавања.
Праг материјалности грешке из ранијих периода дефинисан је на нивоу од 5% пословних
прихода обрачунског периода (пословне године) на коју се грешка односи.
У случају када је утврђено постојање више грешака из неког ранијег периода, утврђивање
износа материјалности врши се узимајући у обзир кумулативни износ, тј. збир свих грешака.
Дефинисани праг материјалности грешака из ранијих периода примењује се за потребе
утврђивања значајности ефеката промена рачуноводствених политика.

3.2.

Догађаји након датума биланса стања
Догађаји након датума биланса стања представљају догађаје настале у период између датума
биланса стања и датума када су финансијски извештаји одобрени за обелодањивање.
Финансијски извештаји су одобрени за обелодањивање када их усвоји Надзорни одбор.
За ефекте пословних догађаја који настају у период од датума биланса стања до датума
обелодањивања финанисјких извештаја, који се односе на околности које нису постојале на
датум биланса стања, не врши се прилагођавање износа признатих на датум биланса стања,
већ се у напоменама уз финансијске извештаје врши обелодањивање природе догађаја и
процене њихових финансијских ефеката, а уколико те процене нису изводљиве, у напоменама
се даје информација о неизводљивости.

3.3.

Нематеријална имовина
Нематеријална имовина је немонетарно средство, без физичке суштине, које се може
идентификовати. Такво средство се може идентификовати када је:
одвојиво, тј. могуће га је одвојити од предузећа и продати, изнајмити или разменити;
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настало по основу уговорних или других законских права, без обзира да ли су та права
преносива или одвојива од предузећа или других права и обавеза.
Нематеријална имовина се почетно мери по својој набавној вредности или цени коштања, а
након почетног признавања вреднује се по својој набавној вредности, односно цени коштања
умањеној за кумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране губитке по основу
обезвређења на начин прописан у Одељку 18-Нематеријална имовина осим гудвила и Одељку
19-Пословне комбинације и гудвил.
Амортизација нематеријалне имовине врши се путем пропорционалног метода и то применом
стопе утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна
вредност.
Ако није могућа поуздана процена корисног века трајања нематеријалне имовине, она се
амортизује у периоду од 10 година.
Преиспитивање усвојеног метода амортизације, као и корисног века трајања, се врши на крају
обрачунског периода (пословне године) уколико постоје наговештаји да је дошло до значајне
промене у односу на претходни период.
Улагања у развој се исказују као расход периода.

3.4.

Некретнине постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема (дугорочна материјална имовина, у даљем тексту: НПО),
која испуњава услове за признавање као основно средство, почетно се мери по набавној
вредности, односно цени коштања, а након почетног признавања се мери по набавној
вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне
акумулиране губитке по основу обезвређења , на начин прописан у Одељку 17-Некретнине,
постројења и опрема.
У набавну вредност НПО се укључују сви трошкови набавке увећани за зависне трошкове
набавке.
Сопствене услуге код набавке НПО се признају у набавну вредност највише по тржишној цени
(нпр.: трошкови превоза и опреме и сл.), док се неуобичајено високи трошкови исказују на
терет расхода периода у коме су настали.
Да би средство било признато као стално средство и подлегло обрачуну амортизације, треба
да испуњава два услова:
Да је његов корисни век трајања дужи од годину дана
Да је његова набавна вредност/цена коштања (која може поуздано да се измери) у
моменту стицања/изградње, већа од 50.000,00 динара (алтернатива: у висини просечне
месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици према последњем објављеном
податку Републичког завода за статистику).
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Уколико један материјално значајан део НПО има исти корисни век и метод амортизације као
и други материјално значајан део тог средства приликом утврђивања трошкова амортизације,
такви делови се групишу. У противном, сваки део средства се амортизује засебно.
Накнадни издаци се укључују у набавну вредност уколико испуњавању критеријуме
дефинисане параграфом 17 тачка 10 МСФИ за МСП.
Накнадни издаци који не испуњавају наведени критеријум, односно који служе свакодневном
или редовном сервисирању или одржавању НПО не улазе у вредност НПО, већ се исказују на
терет расхода периода у коме су настали.
У зависности од датих околности накнадни издаци који испуњавају критеријуме да буду
признати као средство, исказују се као засебно средство које се амортизује одвојено од
остатка постојећег средства у вези са којим је извршен накнадни издатак, уколико је:
Вредност накнадног издатка значајна у односу на постојеће средство, а што се процењује у
моменту настанка издатка уз уважавање свих релевантних околности, и
Када је процењени век трајања улагања битно различит од остатка средства.
Амортизација НПО врши се путем пропорционалног метода, и то применом стопе, утврђене
на основу процењеног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност/цена коштања.
За обрачун амортизације постројења и опреме примењује се корисни век трајања и стопе
амортизације утврђене приликом стављања у употребу сваке ставке постројења И опреме.
Стопа за обрачун амортизације се утврђује на основу процењеног века трајања , тако што се
број 100 подели процењеним веком трајања.
Обрачун амортизације почиње од првог дана у односу на месец у којем је основно средство
стављено у употребу, односно од када је расположиво за коришћење.
Обрачун амортизације престаје када средство престаје да се признаје, односно када је већ у
потпуности отписано, расходовано или на било који начин отуђено.
За потребе обрачуна амортизације НПО у следећој табели дати су претпостављени оквирни
корисни век трајања и распон стопа амортизација у зависности од врсте НПО.
У зависности од специфичности конкретне НПО утврђује се процењени корисни век и
одговарајућа стопа амортизације.
Не постоји обавеза рекласификације НПО за која постоји намера руководства да буду отуђена
у року од 12 месеци на стална средства намењена продаји, нити постоји обавеза
обустављања обрачуна амортизације за стална средства намењена продаји од тог датума.
3.5.

Алат , ситан инвентор И ХТЗ опрема
Средства алата, ситног инвентара И ХТЗ опреме за које овим правилником није прописана
стопа амортизације, исказују се као опрема на посебном аналитичком рачуну. Ако је њихова
појединачна набавна вредност мања од 50.000,00 динара (алтернатива: у висини просечне
месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици према последњем објављеном
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податку Републичког завода за статистику) отписују се по годишњој стопи од 100 % (у
целости).
Средства алата и инвентара који не задовољавају услове из става 1 овог члана, исказују се
као обртна средства (залихе), уколико се стављају на залихе , а уколико се стављају у
употребу воде се на аналитичком конту средстава алата, ситног инвентара И ХТЗ опреме у
употреби и исказују се као трошак периода.
3.6

Резервни делови
Као основно средство признају се резервни делови који задовољавају услове из овог
Правилника за признавање основног средства.
Такви резервни делови, по уградњи, увећавају књиговодствену вредност средства у који су
уграђени. Ако друштво у књиговодствену вредност НПО призна трошкове замене неког дела,
онда се искњижава и књиговодствена вредност тог замењеног дела, без обзира на то да ли је
замењени део амортизован одвојено. Ако за правно лице није прикладно да утврђује
књиговодствену вредност замењеног дела, оно може користити трошкове замене као
информацију о томе колики су били трошкови замењеног дела у време његове набавке или
изградње.
Резервни делови који не задовољавају услове из става 1. овог члана, приликом уградње,
исказују се као трошак пословања.

3.7.

Инвестиционе некретнине
Инвестиционе некретнине представљају некретнине (земљиште или зграда - или део зграде,
или оба) које власник држи ради остваривања прихода од издавања у закуп или ради увећања
вредности капитала или ради једног и другог. Под инвестиционим некретнинама не
подразумевају се некретнине које се држе ради коришћења у производњи или набавци добара
или услуга или у административне сврхе, као и некретнине које се држе ради продаје у
редовном процесу пословања.
Инвестиционе некретнине се након почетног признавања вреднују по фер вредности, која
представља вредност на отвореном тржишту коју годишње утврђују проценитељи. Фер
вредност се заснива на ценама понуде на активном тржишту коригованим, уколико је
неопходно, за било коју промену у природи, локацији или стању специфичног средства.
Уколико Друштво процени да процена фер вредности није доступна без прекомерних
трошкова тада ће се Инвестициона некретнина обухватити као остала некретнина у складу са
МСФИ за МСП, све док не постане доступно одмеравање по фер вредности.
Када инвестициону некретнину започне да користи њен власник, она се рекласификује на
некретнине, постројења и опрему, и њена књиговодствена вредност на дан рекласификације
постаје њена затечена вредност која ће се надаље амортизовати.
Приликом почетног признавања инвестициона некретнина вреднује се по набавној вредности,
односно цени коштања.
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Фер вредност проверава се на сваки датум извештавања, а промене фер вредности признају
се као добитак или губитак у билансу успеха.
Све друге инвестиционе некретнине (код којих се фер вредност не може поуздано утврдити
без прекомерних трошкова и напора) вреднују се по набавној вредности умањеној за
акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења.
3.8.

Финансијски инструменти
Финансијски инструмент је сваки уговор на основу којег настаје финансијска имовина једног
пословног субјекта и финансијска обавеза или власнички инструмент другог пословног
субјекта.
Финансијска имовина обухвата уделе и акције код повезаних субјеката, зајмове повезаних
субјеката, улагања у придружене субјекте, улагања у хартије од вредности, дате кредите и
депозите, осталу финансијску имовину.
Финансијска имовина процењује се у складу са Одељком 11 – Основни финансијски
инструменти и Одељком 12 – Питања везана за остале финансијске инструменте.

3.9.

Основни финансијски инструменти

•
•
•
•
•
•

Основни финансијски инструменти су они који испуњавају услове из параграфа 11.8 МСФИ за
МСП, који обухватају:
Готовину;
Депозите по видјењу и депозите са фиксним роком када је субјект депонент, на пример
банковне рачуне;
Комерцијалне папире и менице које се држе;
Рачуне потраживања и обавеза, потраживања и обавеза по основу меница и зајмова;
Обвезнице и сличне дужничке инструменте;
Инвестиција у неконвертибилне преференционалне акције и преференционалне и обичне
акције без обавезе поновног откупа од стране емитента.
При почетном признавању финансијског средства и финансијске обавезе, правно лице их
одмерава по цени трансакције (укључујући трошкове трансакције осим код почетног
одмеравања финансијског средства или финансијске обавезе који се одмеравају по фер
вредности кроз Биланс успеха), осим уколико аранжман у ствари представља финансијску
трансакцију. Финансијска трансакција може настати у вези са продајом робе или услуга, на
пример, ако се плаћање одлаже ван уобичајених пословних услова или се финансира по
каматној стопи која није тржишна стопа. Ако аранжман представља финансијску трансакцију,
правно лице одмерава финансијско средство или финансијску обавезу по садашњој
вредности будућих плаћања дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички
инструмент.
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На крају сваког извештајног периода, правно лице треба да одмерава финансијске
инструменте на следећи начин, без икаквог умањења за трошкове трансакције које може да
има током продаје или другог отуђења:
Дужнички инструменти који испуњавању услове из параграфа 11.8. (б) треба да се одмеравају
по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне камате. У параграфима 11.15 –
11.20 се дају упутства за одређивање амортизоване вредности коришћења методе ефективне
камате. Дужнички инструменти класификовани као краткорочна средства или краткорочне
обавезе треба да се одмеравају по недисконтованом износу готовине или друге накнаде за
коју се очекује да буде плаћена или примљена (односно, нето од умањења вредности – видети
параграфе 11.21 – 11.26) осим ако аранжман у ствари представља финансијску трансакцију
(видети параграф 11.13). Ако аранжман представља финансијску трансакцију, правно лице
треба да одмери дужнички инструмент по садашњој вредности будућих плаћања
дисконтованих по тржишној каматној стопи за сличан дужнички инструмент;
Обавезе за добијање зајма који испуњава услове из параграфа 11.8 (ц) треба да се одмеравају
по набавној вредности (која је по некад 0) од које се одузима умањење вреднсоти;
Инвестиције у неконвертибилне преференцијалне акције и обичне акције без обавезе
поновног откупа од стране емитента које испуњавају услове из параграфа 11.8 (д) треба да се
одмеравају на следећи начин (у параграфима 11.27 – 11.33 се дају упутства о фер вредности):
Ако се акцијама јавно тргује или се њихова фер вредност може поуздано одмерити на други
начин, инвестиција треба да се одмерава по фер вредности са променама фер вредности које
се признају у добитак или губитак;
Све друге такве инвестиције треба да се одмеравају по набавној вредности од које се одузима
умањење вредности.
Умањење вредности или ненанплативост морају да се оцењују за финансијске инструменте
наведене под (а), (б), и (ц) (2) у претходном тексту.
Ако је надокнадиви износ финансијског средства мањи од његове књиговодствене вредности,
правно лице треба да смањи књиговодствену вредност на надокнадиви износ. То смањење
представља губитак због умањења вреднсоти. Правно лице треба одмах да призна губитак
због умањења вредности финансијског средства у добитак или губитак.
Процењивања краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају обрачунског периода
на основу ризика наплативости. Потраживања која нису наплаћена до краја обрачунског
периода процењују се на следећи начин:
Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода
периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од
рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.
Индикатори вероватне ненаплативости потраживања су: кашњење купаца у измиривању своје
обавезе, блокада рачуна купца, над купцем је покренут поступак ликвидације или стечаја,
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приликом ускладјивања потраживања или обавеза, купац не признаје исказано потраживање
итд.
Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши под следећим
условима:
Да се несумњиво докаже да су та потраживања претходно била укључена у приходе
предузећа;
Да је за та потраживања у књигама предузећа извршена исправка вредности;
Да су потраживања утужена, односно да је покренут извршни поступак ради наплате
потраживања Или да су потраживања пријављена у ликидационом или стечајном поступку над
дужником И да је судски или извршни поступак правоснажно окончан или да је купац брисан
из надлежног регистра.
Приликом утврђивања индиректног и директног отписа потраживања узимају се у обзир
одредбе Одељка 32 – Догађаји после извештајног периода.
Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко
рачуна исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних
пласмана доноси се кроз Елаборате о попису , на основу чега директор доноси одлуку, а
Елаборат о попису усваја Надзорни одбор.
Одлуку о директом отпису потраживања од купаца на предлог комисије за попис потраживања
и краткорочних пласмана доноси директор ,на коју Надзорни одбор друштва даје сагласност.
3.10.

Финансијске обавезе
Финансијска обавеза је свака обавеза која је:
• Уговорна обавеза;
• Достављања готовине или другог финансијског средства другом ентитету; или
• Размењивање финанијских средстава или финансијских обавеза с другим ентитетом
према условима који су потенцијално неповољни за ентитет или
• Уговор који ће бити или може бити измирен инструментима сопственог капитала
ентитета.
У финанансијске обавезе улазе обавезе по кредитима, обавезе по основу лизинга, обавезе из
пословања И остале краткорочне обавезе. После почетног признавања, финансијске обавезе
се одмеравају по амортизованој вредности користећи метод ефектиовне камате.
Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих
трансакционих трошкова.
Накнаде плаћене при прибављању кредита се у моменту исплате разграничавају на цео
период коришћења кредита И признају у билансу успеха по методу ефективне каматне стопе
током периода коришћења кредита.
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Након почетног признавања краткорочне обавезе по кредитима се одмеравају по
недисконтованом износу готовине или друге накнаде за коју се очекује да ће бити плаћена за
измиривање обавезе.
3.11.

Залихе
Залихе се мере по набавној цени, односно цени коштања.
Процењивање залиха материјала, резервних делова, ситног инвантара и робе, врши се на
начин прописан у Одељку 13 – Залихе.
У набавну вредност залиха укључују се сви трошкови набавке и други трошкови који су настали
довођењем залиха на садашњу локацију и у садашње стање.
Сопствене услуге код набавке залиха се признају у набавну вредност највише по тржишној
цени (нпр. : трошкови утовара и истовара у сопственој режији, превоз и сл.), док се
неуобичајено високи трошкови исказују на терет расхода периода у коме су настали.
Утврђивање вредности сопствених услуга, као и начин утврђивања тржишне вредности ових
услуга биће уређени на следећи начин: на пример, вредност извршене услуге превоза залиха
сопственим камионом приликом набавке утврђује се на основу, за ове потребе састављене
спецификације трошкова у којој су садржани подаци о трошковима рада, горива, амортизације.
Тржишна вредност услуга превоза утврђује се по званичном ценовнику превозника или на
основу добијене понуде превозника. На исти начин ће се вредновати и све остале сопствене
услуге.

3.12.

Материјал и резервни делови
Обрачун излаза односно утрошака залиха материјала и резервних делова врши се по
просечној набавној цени.
У току обрачунског периода залихе материјала и резервних делова воде се по просечним
набавним ценама.

3.13.

Умањење вредности залиха
Правно лице треба да оцени на сваки датум извештавања да ли је залихама умањена
вредност. Правно лице треба да изврши ову процену поређењем књиговодствене вредности
залиха са тржишном вредношћу за залихе за које постоје индиције да им је пала вредност.
Умањење вредности залиха уређено је параграфом 13.9 И параграфима 27.2-27.4 МСФИ за
МСП.

3.14.

Резервисања
Процењивање резервисања врши се на начин Одељком 21 – Резервисања, потенцијалне
обавезе и потенцијална имовина.
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Резервисања ће бити призната када:
a)
правно лице има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја;
b)
је вероватно да ће се од правног лица захтевати да пренесе економске користи
приликом измирења;
c)
износ обавезе се може поуздано проценити.

•
•
•
•

Правно лице треба да призна резервисање као обавезу у извештају о финансијској позицији и
треба да призна износ резервисања као расход, осим ако други Одељак МСФИ за МСП не
захтева да се трошак призна као део набавне вредности средстава као што су залихе или
некретнине, постројења и опрема.
Правно лице треба да одмерава резервисање по најбољој процени износа потребног за
измирење те обавезе на датум извештавања. Најбоља процена је износ који би неки субјект
разумно платио да измири обавезу на крају извештајног периода или да је на тај датум
пренесе трећој страни.
Правно лице књижи на терет резервисања само оне издатке за које је резервисање првобитно
признато.
Правно лице треба да проверава износе на сваки датум извештавања и да их коригује како би
одражавале тренутну најбољу процену износа који би се захтевао за измирење обавезе на
датум извештавања. Свако кориговање претходно признатих износа треба да се признају у
добитак или губитак, осим уколико резервисање није првобитно признато као део набавне
вредности средства (видети параграф 21.5). Када се резервисање одмерава по садашњој
вредности износа за који се очекује да се захтева за измирење обавеза, реализација дисконта
треба да се призна као финансијски расход у добитку или губитку у периоду у којем настане.
Резервисање на терет расхода периода може се вршити по следећим основама:
Резервисања за трошкове у гарантном року;
Резервисања за судске спорове;
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених;
Друга резервисања у складу са Одељком 21 МСФИ за МСП на основу одлуке надлежног
органа.
Резервисања за трошкове у гарантном року се утврђују на основу релевантне техничке,
књиговодствене и остале документације и досадашњег искуства и будућих очекивања, а само
по основу издатих гарнција (банкарске гарнције, менице и сл.) за конкретне објекте.
Резервисања за судске спорове се врше на основу података из правне службе на основу
Одлуке директора.
Резервисања за јубиларне награде неће се вршити јер немају значајну вредност.
Правно лице врши резервисање у свим оним случајевима када вредност тих резервисања није
безначајна и када процени да треба да врши резервисање.
Резервисања треба да се користе само за издатке за које су резервисања почетно призната.
Резервисања се морају преиспитати на дан сваког биланса стања и то тако да одражавају
најбољу садашњу процену. Након преиспитивања евентуално се врши корекција износа
резервисања према новој процени. Свако кориговање претходно признатих износа се признаје
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на терет расхода, односно у корист прихода, осим уколико резервисање није првобитно
признато као део набавне вредности средства. Ако се утврди да резервисање више не
задовољава услове за признавање, оно се укида у корист прихода.
3.15.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Одложени порески ефекти
Одложена пореска средства и обавезе, односно одложени порески приходи и расходи исказују
се у складу са Одељком 29 МСФИ за МСП.
Одложена пореска средства утврђују се по основу:
Више обрачунате амортизације по рачуноводственим прописима у односу на амортизацију
обрачунату по пореским прописима, што се исказује као позитивна разлика измедју пореске и
рачуноводствене основице;
Дугорочних резервисања за отпремнине услед одласка у пензију;
Дугорочних резервисања за издате гаранције и друга јемства;
Обезвређивање залиха робе и материјала;
Обезвређивање инвестиционих некретнина које се процењују по фер вредности;
Обезвређивање ХОВ којима се тргује;
Обрачунатих јавних дажбина које нису плаћене у текућем периоду;
Губитака ранијих година који су исказани у Пореском билансу и за које се процени да се у
будућим пореским периодима могу искористити за смањење пореза на добит;
Неискоришћених пореских кредита исказаних на обрасцу ПК, односно обрасцу ПК1, за које се
проценом утврди да ће у будућим пореским периодима моћи да се искористе за смањење
пореза на добит;
Неискоришћеног кредита за плаћени порез на добит и порез по одбитку на дивиденде које је
нерезидентна филијала исплатила резидентном правном лицу.
Одложене пореске обавезе се утврђују:
- По основу више обрачунате амортизације по пореским прописима у односу на амортизацију
по рачуноводственим прописима, што се исказује као позитивна разлика између
рачуноводствене и и пореске основице.

3.16.

Приходи и расходи (пословни, финансијски и остали)
Процењивање позиција биланса успеха односно позиција прихода и расхода (пословних,
финансијских и осталих) врши се на начин прописан у Одељку 5 – Извештај о укупном
резултату и Билансу успеха и Одељку 23 – Приходи.
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4.

Корективна књижења због преласка на МСФИ за МСП и отклањање грешака

4.1.

Исправка вредности постројења и опреме
На АОП позицији 0013 - Постројења и опрема, урађена је корекција у износу од 9 хиљада
динара, јер је у обрачуну амортизације за 2014. годину уочена грешка.

4.2.

Одложена пореска средства
Корекција књижења одложених пореских средстава на АОП позицији 0042 износи 1.717
хиљада динара и односи се на корекцију по основу ефеката примене МСФИ за МСП, која
утиче на промену вредности осложених пореских средстава по онснову неискоришћеног
пореског кредита који на дан 31.12.2014. г. по обрачуну износи 3.677 хиљада динара. На
одложеним пореским средстима по основу резервисања у складу са МРС 19 није било
корекције. Укинуто је одложено пореско средство по основу пренетих пореских губитака јер
је коришћено у ранијој години.

4.3.

Ревалоризационе резерве
(Промене на АОП позицији 0414) У 2014. години је вршена процена фер вредности, када су
ефекти процене у износу од 225.520 хиљада динара књижени на 330 – Ревалоризационе
резерве. На дан 01.01.2015. приликом преласка на примену МСФИ за МСП, ефекат извршене
процене по фер вредности књижен је на терет 330- Ревалоризационе резерве, а у корист
рачуна 340.

4.4.

Резервисања за трошкове у гарантном року и резервисања за јубиларне награде
(Промене на АОП позицији 0426) У 2014.години су вршена резервисања за трошкове у
гарантном року у износу од 3.133 хиљаде динара. Новим рачуноводственим политикама
дефинисано је да се резервисање за трошкове у гарантном року утврђују на основу
релевантне техничке, књиговодствене и остале документације и досадашњег искуства и
будућих очекивања, а само по основу издатих гаранција за конкретне објекте, тако да су
наведена резервисања 01.01.2015. године књижена на терет рачуна 400 – резервисања за
трошкове у гарантном року, а у корист рачуна 341 – Нераспоређени добитак текуће године.
(Промене на АОП позицији 0429) У 2014. години вршено је резервисање за јубиларне награде
у износу од 2.085 хиљада динара, а новим рачуноводственим политикама приликом преласка
на МСФИ за МСП укинуто је резервисање за јубиларне награде, тако да је 01.01.2015. године
књижено на терет рачуна 4042 – Резервисање за јубиларне награде, а у корист рачуна 341 Нераспоређени добитак текуће године.
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4.5.

Одложене пореске обавезе
Приликом примене нових рачуноводствених политика, које су рађене на бази МСФИ за МСП
рађен је нови обрачун одложених пореских обавеза, услед чега је дошло до књижења
повећања одложених пореских обавеза у износу од 561 хиљаду динара.( АОП позиција 0441)

4.6.

Примљене донације за инвестиције у нематеријална улагања и основна средства
(Промене на АОП позицији 0462) По Извештају о ревизији финансијских извештаја и
правилности пословања ЈКП „Јавно осветљење“ Београд за 2014. годину, наложено је да се
одложени приходи и примљене донације исказани у износу од 22.917 хиљада динара , а у
складу са параграфом 24.4. Одељка 24 – Државна давања МСФИ за МСП , признају у периоду
када су испуњени услови који су повезани са тим давањем. У вези са изнетим 01.01.2015.г.
наведени износ је књижен на терет рачуна 495 - Примљене донације за инвестиције у
нематеријална улагања и основна средства, а у корист рачуна 341 - Нераспоређени добитак
текуће године.
Повезано са овим књижењем у упоредним подацима кроз образац Билан успеха на АОП
позизији 1016 у колони је приказан мањи износ за 2.887 хиљада динара.( АОП позиција 1016
колона 6).

4.7.

Кумулативни ефекти корективних књижења и обезбеђених упоредних прегледа због
преласка на МСФИ за МСП и нове рачуноводствене политике
Кумулативни ефекат корективних књижења спроведених на дан 01.01.2015. године, који су
резултат преласка на прву примену МСФИ за МСП су повећање активе и пасиве за 1.709
хиљада. ( АОП позиције 0071 и АОП 0464). У упоредним подацима у обрасцу Билан успеха у
колони 6 за претходну годину на АОП позицији 1054 Добитак из редовног пословања пре
опорезивања као ефекат прве примене МСФИ за МСП резултирало је смањењем за износ од
6.661 хиљаду динара; на АОП позицији 1060 у колони 6 порески расход периода повећан је за
4.286 хиљаде динара; на АОП позицији 1062 одложени порески приход периода књижен је
износ 9.604 хиљаде динара, а на АОП позицији 1061 Одложени расход периода смањење за
832 хиљаде динара. На АОП позицији 1064 - Нето добитак је смањен за 511 хиљада динара.

5.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Земљиште
Набавна вредност
Стање 1. јануара 2014. године
Набавке у току године
Пренос

2,971
-

Грађевинс
ки објекти

587.791
-

Опрема

Основна
средства у
припреми

280.650
5.072
-

59.030
2.968
(39.302)

У хиљадама динара
НематериУкупно
јална
улагања

930.442
8.040
(39.302)

20.874
1.100
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Отуђења и расходовања

-

-

(16.415)

(58)

(16.473)

2,971

587.791

269.307

22.638

882.707

-

-

71.732

24.612
(27.580)
-

96.344
(27.580)
(199)

2,971

587,791

340.840

19.670

951.272

21,974

Исправка вредности
Стање 1. јануара 2014. године
Амортизација
Процена вредности
Обевређење
Отуђења и расходовања
Остало

-

43.839
198.504
-

168.654
24.693
(15.254)
-

-

212.493
24.693
198.504
(15.254)
-

8.452
4.232
-

Стање 31. децембра 2014. године

-

242.343

178.093

-

420.436

12.684

Амортизација
Процена вредности
Обевређење
Отуђења и расходовања

-

13.036

-

36.962

4.062
-

Стање 31. децембра 2015. године

-

255.379

201.848

-

457.227

16.746

Садашња вредност
- 31. децембра 2015. године

2,971

332.412

138.992

19.670

494.045

5.228

- 31. децембра 2014. године

2,971

345.448

91.214

22.638

462.271

9.290

Стање 31. децембра 2014. године

Набавке у току године
Процена вредности
Пренос
Отуђења и расходовања
Остало
Стање 31. децембра 2015. године

-

-

(199)

23.926
(171)

(171)

У 2015. години била су вршена улагања у туђи пословни простор у износу од 2.370 хиљада
динара, тако да садашња вредност на крају 2015. године износи 496.415 хиљаде динара.
а)

Земљиште
Земљиште укупне површине од 43.62 ара је уписано у лист непокретности број 3763,
кат.парцела 20647/2, на катастарској општини Савски венац. У књигама предузећа
евидентирано је земљиште површине од 21.11 ари, добијено у размени са КБЦ "Др Драгиша
Мишовић" Дедиње (бивша Железничка болница). На преосталом делу земљишта постоји
право јавне својине града Београда.

21.974
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б)

Грађевински објекти
У оквиру грађевинских објеката евидентирани су следећи објекти:

Набавна
вредност
Пословна зграда, Теодора Драјзера 42
Киоск - портирница
Мрежа јавног осветљења

У хиљадама динара
Исправка
Садашња
вредности
вредност

557,553
312
29,926

245.839
312
9.227

311.714
0
20.699

587,791

255.378

332.413

Пословна зграда
Предузеће има право коришћења на пословном објекту у Ул. Теодора Драјзера бр. 42 у
Београду (Дедиње), површине 1,365.87 м2. Предузећу је ово право пренето приликом
оснивања Предузећа од стране ПД "Електродистрибуција Београд", Београд ("ЕДБ").
Са стањем на дан 31. децембра 2014. године по први пут је извршена процена вредности
пословног објекта на Дедињу, од стране независног проценитеља. Вредност објекта је
процењена у износу од ЕУР 2,660,000. По том основу, дошло је до следећих промена:

Промена је књижена у финансијској 2014.г. на следећи начин
- повећање набавне вредности објекта
- повећање исправке вредности објекта
- повећање ревалоризационих резерви (Напомена 13)
- умањење ревалоризационих резерви по основу ефеката одложених
пореза (Напомена 13 и 32)
- умањење одложених пореских средстава формираних по основу
рачуноводствене и пореске основице основних средстава (Напомена 32)
- повећање одложених пореских обавеза (Напомена 32)
- повећање одложених пореских прихода (Напомена 32)

Износ у
РСД 000
459,764
194,446
265,317

39,797
415
37,894
1,488

Предузеће је са стањем на дан 31. децембра 2014. године извршило активирање основних
средстава у припреми, односно увећање вредности пословног објекта на Дедињу, по основу
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плаћене накнаде за уређивање грађевинског землљишта и радове извршене на том објекту у
ранијим годинама у износу од РСД 39,302 хиљаде.

•
•
•
•
•

Променом рачуноводствених политика и прве примене
МСФИ за МСП 01.01.2015.г. урађен је сторно горе наведених промена
и књижење са ефектима на први дан упоредних прегледа
Повећање набавне вредности на дан 31.12.2013.г.
Повећање исправке вредности на дан 31.12.2013.г.
Ефекти процене књижени на нераспоређену добит
Разлика амортизације за послову зграду на терет нераспоређене д.
Разлика амортизације на повећање исправке вредности

Износ у
РСД 000
499.066
176.479
322.586
8.983
8.983

Мрежа јавног осветљења
Приликом оснивања Предузећа, није сачињен деобни биланс између ЕДБ и Предузећа. Мрежа
јавног осветљења је делом у власништву ЕДБ, а делом у власништву града Београда.
Предузеће у свом власништву има само мрежу јавног осветљења изграђену 2012. године из
средстава донације добијених од тадашњег Фонда за заштиту животне средине. Мрежа се
налази на три локације: ОШ "Свети Сава", Умка, стаза у насељу Др Ивана Рибара, Београд и
шеталиште Ада Хуја, Београд.
в)

Опрема АОП 0013

Набавна
вредност
340.840

У хиљадама динара
Исправка
Садашња
вредности
вредност
201.848

138.992

Нове набавке опреме у 2015. години се односе на опрему за свечано божићно и новогодишње
оветљење у износу од 53.584 хиљаде динара, камион у износу од 11.956 хиљада динара,
рачунара и рачунарске опреме у изнсозу од 2.530 хиљада динара , а 3.662 представља разну
опрему.
Смањење опреме износи 199 хиљада динара и односи се на расход дотрајале опреме.
г)

Основна средства у припреми
Основна средства у припреми односе се на следеће:
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-

д)

дозволе плаћене ради планиране надоградње пословног објекта на Дедињу у износу
од РСД 8,636 хиљада
улагања у припреми на туђим основним средствима у износу од РСД 11,034 хиљаде.
Уговор о закупу осталог грађевинског земљишта закључен је са ЈП Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево, 2007. године, на период од 99
година. У пословним књигама није признато право дугорочног закупа, из разлога
постојања уговорних ограничења. У пословним књигама су евидентирана улагања и
извршени радови на том земљишту.

Нематеријална улагања АОП 0005
Нематеријална улагања се односе на софтвере и лиценце набављене од трећих лица.
У хиљадама динара

Набавна вредност

Исправка вредности

Садашња вредност

21.974

16.745

5.227

На основним средствима Предузећа нема успостављених хипотека, нити других терета.
ђ)

Улагања на туђим некретнинама, постројењу и опреми АОП 0017
Предузеће је у 2015.г. променило седиште и извршило пресељење на адрасу Устаничка 64, у
пословни објекат чији је власник Град Београд. Градоначелинк града Београда донео је
Решење бр. 361-2574/13 – Г од 07.06.2013.г. којим се ЈКП-у „Јавно осветљење“ Београд даје
на коришћење без накнаде пословни простор у ул. Устаничка 64 у укупној површини од 624
м2. У пословни објекат је извршено улагање како би се могли уселити у исти. Улагање је
књижено у укупној вредности од 2.370 хиљада динара.

6.

ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара

Материјал, рез. делови, алат и ситан инв. АОП 0045
Дати аванси АОП 0050

31. децембар
2015.

31. децембар
2014.

69.957

117.770

518

266
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АОП 0044

70.475

118.036

Највећи део материјала који предузеће набавља за вршење основне делатности односи се
на следеће:
- сијалице
- светиљке
- стубове (металне и бетонске)
- каблове
- разводне ормане.
7.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ АОП 0051
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Потраживања од купаца повезаних лица
Потраживања од купаца у земљи - основна делатност
Потраживања од купаца у земљи - споредне делатности

Исправка вредности потраживања од купаца

166
141
80
387

24,719
2,303
156
27,178

298

(24,198)

89

2,980

Најзначајнији купци су Град Београд - Секретаријат за енергетику и „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“
Београд.
8.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА АОП 0060
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Потраживања од запослених
Потраживања за више плаћен порез на добит
Потраживања за преплаћене остале порезе и доприносе
Потраживања по основу накнада које се рефундирају
Остала непоменута потраживања

568
893

1.461

7
299
105
411
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9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА АОП 0068
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Текући рачун
Девизни рачун
Управа за трезор
Благајна

160.247
4
160.251

145,995
2,771
62
148.828

Предузеће највећи део својих пословних трансакција обавља преко рачуна код „UniCredit Bank
Srbija“ a.д., Београд. Стање на рачуну код ове банке износило је РСД 160.092 хиљада.
Предузеће такође има отворене рачуне и код следећих банака: "Findomestic banka" а.д.,
Београд, "Банка Поштанска штедионица" а.д., Београд, "Societe Generale banka Srbija" а.д.,
Београд и "Erste Bank" а.д., Нови Сад.
Предузеће је са „UniCredit Bank Srbija“ a.д., Београд закључило уговор о преконоћном
орочавању средстава на текућем рачуну (overnight депозит) и Уговор о дозвољеном
прекорачењу до 20 милиона динара.
10.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА АОП 0070
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Унапред плаћени трошкови
Потраживања за нефактурисан приход
Остала активна временска разграничења

100
12.683
-

778
-

12.783

778

Потраживања за нефактурисан приход на дан 31. децембра 2015. године у износу од РСД
12.683 хиљада односила су се на извршене, а нефактуисане услуге за потребе „ЕПС
Дистрибуција“ Београд.
11.

КАПИТАЛ

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

а)

Основни капитал АОП 0402
Основни капитал предузећа износи РСД 230,272 хиљаде динара, и то:
-

новчани капитал у износу од РСД 139,661 хиљаду динара, уписан у одговарајући регистар
Агенције за привредне регистре и уплаћен у целости;
неновчани капитал у износу од РСД 90,611 хиљада динара, уписан у одговарајући
регистар Агенције за привредне регистре и унет у целости.

У току 2014. године извршено је повећање основног капитала у износу од РСД 12,290 хиљада
динара, по основу усклађивања књиговодственог стања са уписаним капиталом у регистру
Агенције за привредне регистре.
б)

Резерве
Са стањем на дан 31. децембра 2014. године извршена је процена вредности некретнина пословног објекта на Дедињу, од стране независног проценитеља (Напомена 5), на основу
које су формиране ревалоризационе резерве у нето износу од РСД 225,520 хиљада, односно
у бруто износу од РСД 265,317 хиљада (Напомена 5), умањено за ефекте одложених пореза
у износу од РСД 39,797 хиљада (Напомена 5 и 32).
Наведени износи су били књижени у 2014.години, али због прве примене МСФИ за МСП у
2015.години и измени рачуноводствених политика, урађено је корективно књижење на дан
01.01.2015.године. Ради обезбеђивања упорених података корективним књижењем ефекти
процене су прекњижени са ревалоризационих резерви на нераспоређени добитак ранијих
година.

в)

Нераспоређени добитак АОП 0417
Нераспоређени добитак ранијих година у изноосу од 380.983 хиљаде на дан 31. децембра
2015. године састоји се из нераспоређеног добитка претходних година у износу од РСД
316.622 хиљаде и нераспоређеног добитка текуће године у износу од РСД 64.361 хиљада.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Предузећа у складу са годишњим
програмом пословања, уз сагласност Оснивача. Одлуком се део средстава по основу добити
усмерава Оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.
У 2015. г. на основу обавезе за пренос 85% нето добитка из 2014.г. књижена је обавеза у
износу од 43.078 хиљада динара, од чега је у 2015.г. плаћен износ од 32.308 хиљада динара,
а разлика је уплаћена у фебруару 2016. године.
Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор Предузећа, у складу са законом, уз
сагласност Оснивача.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

12.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА АОП 0425
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Резервисања за трошкове у гарантном року
Резервисања за отпремнине запослених
Резервисања за јубиларне награде
Резервисања за судске спорове

0
6.216
0
6.701

0
3,305
0
6,701

12.917

10.006

Приликом преласка на примену МСФИ за МСП измењене су рачуноводствене политике и њима се
укида резервисање за откалањање грешака у гарантном року, за сва резервисања која нису по основу
издатих гаранција или меница везане за конкретан објекат, што је проузрокувало укидање
резервисања у износу од 3,133 динара. Такође, новим рачуноводственим политикама укинуто је
резервисање за јубиларне награде у износу од 2.085 динара. Сторно је урађен кроз корективно
књижење 01.01.2015. године, а у билансу стања обезбеђен је упоредни податак за претходну годину.
а)

Резервисања за отпремнине
Предузеће је користило следеће претпоставке за обрачун резервисања за отпремнине, на дан
31. децембра 2015. године:
- две просечне месечне бруто I зараде у Београду према подацима званичне статистике за
децембар 2015. године
- дисконтна стопа од 4,5%
- стопа раста зарада од 1%
- стопа флуктуације запослених од 2%.

в)

Резервисања за судске спорове
Предузеће је у 2014. години формирало резервисања по основву два судска спора за које се
очекује негативан исход за Предузеће.
Како судски поступци нису окончани у 2015.години резервисања и даље остаје у истом износу.

13.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ АОП 0443
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

Део дугорочних обавеза које доспевају до једне године
Прекорачење по текућем рачуну

0
0

25,952
-

0

25,952

Део дугорочних обавеза које доспевају до једне године односе се на робни кредит за набавку
камиона од „Застава камиони" д.о.о., Крагујевац - у реструктурирању. Предузеће „Застава
камиони" је своја потраживања уступило „Banca Intesa“ а.д., Београд. Кредит је одобрен у
децембру 2012. године у укупном износу од EUR 725,344, са роком отплате у 34 месечне рате
до октобра 2015. године и каматном стопом од 9.5% годишње. Кредит је уредно измирен са
поселдњом ратом у октобру 2015. године.
Предузеће има одобрено прекорачење од стране „UniCredit Bank Srbija“ а.д., Београд, у
укупном износу од РСД 20,000 динара, са роком до 25. новембра 2016. године.
14.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА АОП 0451
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Добављачи - повезана правна лица
Добављачи у земљи

15.

2.269
56.157

2,766
53,890

58.426

56,656

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ АОП 0459
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2014.
2014.
Обавезе према запосленима и другим лицима по основу
зарада и накнада зарада

16.

20.396

9,793

20.396

9,793

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ АОП 0461
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Обавезе по основу пореза на добит

9.203

6.456

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.
Обавезе по основу привременог умањења зарада
Обавезе по основу доприноса на накнаде Надзорном
одбору

17.

-

1,245

353
9.556

43
7.744

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА АОП 0462
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Примљене донације
Обрачунати трошкови који нису фактурисани

0
300

0
0

300

0

Примљене донације на дан 31. децембра 2014. године у износу од РСД 22,917 хиљада динара
(31. децембра 2013. године: РСД 25,804 хиљаде динара) односе се на донације од бившег
Фонда за заштиту животне средине Републике Србије ради изградње мреже јавног
осветљења. Примњене донације се амортизују у року од 10 година, у складу са процењеним
веком трајања мреже јавног осветљења за чију су изградњу добијене.
Обзиром да је предузеће прешло на примену МСФИ за МСП према којим се приходи од
донација признају у периоду када су испуњени услови који су повезани са тим давањем, на
дан 01.01.2015.г. урађено је корективно књижење те су одложени приходи од донација
књижени у корист нераспоређеног добитка из ранијих година, а у билансу стања и билансу
успеха је обезбеђен упоредни податак за претходну годину.
18.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Приходи од извршених услуга повезаним лицима
Приходи од извршених услуга купцима у земљи

592.294

544,736

107.438

190,155

699.732

734,891

Пословни приходи се остварују највећим делом по основу вршења услуга по захтеву града
Београда, по основу Програма I - Одржавање јавног (функционалног и декоративног)

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.
осветљења и Програма II - Адаптација и унапређење јавног функционалног и декоративног
осветљења. Следећи значајан извор прихода је вршење услуга по основу извођења радова
на одржавању јавног осветљења по конзорционом уговору за ПД „ ЕПС Дистрибуција“
д.о.о.,Београд д.о.о.
Под одржавањем објеката и инсталација јавног осветљења подразумева се периодична и
појединачна замена сијалица и других елемената светиљки, периодично чишћење оптичких
делова светиљки, одржавање стубова, уређаја и инсталација јавног осветљења, као и
контрола укључења и искључења јавног осветљења, као и други радови којима се обезбеђује
јавно осветљење на безбедан, несметан и континуиран начин. Такође, у одржавање спада и
дневна контрола функционисања команди укључења и искључења и исправности инсталација
јавног осветљења, као и ручно укључење/искључење сијалица у случају квара на систему
(отказивање сигнала за укључење/искључење инсталације), ревизија елемената инсталације
и рад контролно – комадног центра (центар за пријем рекламација и пријава кварова
телефонским путем од стране грађана).
Под адаптацијом објеката и инсталација јавног осветљења подразумева се замена дотрајалих
или енергетски неефикасних, као и технички или естетски неприхватљивих светиљки, новим
квалитетним светиљкама, затим замена дотрајалих или естетски неприхватљивих стубова
новим квалитетним стубовима, као и замена дотрајалих или технички неприхватљивих уређаја
и инсталација јавног осветљења новим технички прихватљивим уређајима и инсталацијама.
Под унапређењем обезбеђивања јавног осветљења подразумева се побољшање квалитета
јавног осветљења поштујући препоруке о енергетској ефикасности, заштити животне средине
(смањење светлосног загађења, смањење емисије CO2 и елиминација опасних материја као
што је жива, из опреме за осветљење), постављање нове инсталације и објеката јавног
осветљења, на местима на којима оне не постоје (додавање објеката и инсталација на
неосветљеним деловима осветљених саобраћајница, зелених површина, итд,. и постављање
објеката и инсталација на неосветљеним саобраћајницама, зеленим површинама, итд.),
постављање опреме за управљање и мониторинг инсталација јавног осветљења као и
истовремено даљинско праћење функционисања инсталације из једног пункта у граду а све
кроз реконструкцију и модернизацију јавног осветљења.
У оквиру Програма I изводе се следеће активности:
1. одржавање јавног функционалног осветљења - редовно одржавање инсталација
функционалног осветљења
2. одржавање јавног декоративног осветљења - одржавање јавног декоративног
осветљења фасада и осталих декоративно осветљених објеката
3. постављање и демонтажа свечаног осветљења града за Нову годину и Божић
4. лагеровање опреме за свечано осветљење и демонтиране опреме (Напомена 22).

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

У оквиру Програма II изводе се следеће активности:
1. адаптација и унапређење јавног функционалног осветљењa по захтевима грађана –
Програм обухвата адаптацију и унапређење јавног осветљења по захтевима месних
заједница, општина, самих грађана, као и социјалних, образовних и здравствених
установа и јавних комуналних предузећа. На појединим локацијама у граду је неопходно
извршити адаптацију и унапређење инсталације јавног осветљења, које могу иницирати
грађани, обраћајући се градској управи града Београда - Секретаријату за енегретику.
Такође, услед дотрајалости и механичких оштећења, поједине елементе инсталације,
као што су светиљке, стубови, лире итд. је потребно заменити новим. На појединим
местима је неопходно побољшање светлотехничких карактеристика, па је нужна замена
светиљки са сијалицама.
2. адаптација и унапређење јавног декоративног осветљењa по захтевима града Унапређење и адаптација јавног декоративног осветљења обухвата комплетну замену
постојеће дотрајале инсталације јавног декоративног осветљења и постављање нових,
савремених, модерних и енергетски ефикаснијих светиљки, у складу са најновијим
трендовима у декоративном осветљавању значајних објеката..
19.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ АОП 1017
(у 000 динара)
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Приходи од закупа - повезана лица
Приходи од закупа - остала лица
Остали пословни приходи

7.698
724
15

11,547
465
-

8.437

12,012

Саставнни део уговора за Програм I - Одржавање јавног (функционалног и декоративног)
осветљења је лагеровање опреме за свечано осветљење и демонтиране опреме. По том
основу, Предузеће врши префактурисавање граду Београду трошкова по основу закупа
магацина за лагеровање наведене опреме, као и префактурисавање трошкова везаних за
магацинско пословање - ангажовање стручне и физичке радне снаге, као и ангажовања
транспортних средстава на пријему и издавању, тј. пословима вођења магацина.
20.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА АОП 1023
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.
Трошкови основног материјала за израду
Трошкови помоћног материјала
Трошкови осталог материјала за израду
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови ауто-гума
Трошкови ситног инвентара
Трошкови резервних делова
Трошкови материјала за текуће и инвестиционо одр.

250.755
199
2.234
558
1.370
6.399
642
299

227,511
214
14
515
1,645
4,592
52
0

262.456

234,543

Највећи део трошкова материјала за вршење основне делатности односи се на следеће:
- сијалице
- светиљке
- стубове (металне и бетонске)
- каблове
- разводне ормане.
21.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Трошкови нето зарада
Привремено умањење нето зарада
Трошкови пореза на зараде
Трошкови доприноса из зарада на терет запосленог
Трошкови доприноса из зарада на терет послодавца
Трошкови ПИО за бенефицирани радни стаж
Трошкови накнада по уговору о привременим и пов.п.
Трошкови накнада члановима Надзорног одбора
Трошкови волонтера
Трошкови отпремнина
Трошкови по основу добровољног пензијског осигурања
Трошкови превоза на посао и са посла
Трошкови службеног пута
Помоћ запосленима
Трошкови јубиларних награда
Остали лични расходи

105.359
14.068
12.570
29.298
26.354
1.954
2.369
990
161
2.050
7.095
252
1.167
1.884
69

123,140
2,475
15,030
34,419
30,960
2,365
2,189
886
8,525
7,589
692
1,672

205.640

230,063

121

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

22.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспорта
Трошкови ПТТ услуга
Трошкови одржавања основних средстава
Трошкови закупа
Трошкови рекламе
Трошкови комуналних услуга
Трошкови заштите на раду
Трошкови обезбеђења
Трошкови осталих производних услуга

84.475
1.590
2.766
13.620
8.812
985
827
1.476
-

99,887
1,842
4,020
8,869
5,561
857
934
759
16

114.551

122,745

Трошкови услуга на изради учинака односе се на трошкове услуга подизвођача по основу
извођења радова по Програму II за град Београд и по основу уговора са ЕДБ.
23.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ АОП 1027
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања
Трошкови амортизације некретнина
Трошкови амортизације опреме

4.062
13.035
22.078
39.175

4,231
13.042
23,997
41.270

Приликом прве примене МСФИ за МСП због обавезе обезбеђивања упоредних података,
урђено је корективно књижење са ефектима процене на најранији могући датум, што је
имало за ефекте пораст амортизације у 2014. години за 8.992 хиљаде динара.
24.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Трошкови резервисања
- гарантни рок
- отпремнине
- јубиларне награде
- судски спорови

6.216
6.701

3.305
6.701

12.917

10.006

У 2015. години, као што је већ поменуто усвајањем нових рачуноводствених политика
укинута су резервисања за гарантни рок и јубиларне награде, а нових резервисања за судске
спорове није било.
25.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ АОП 1029
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Трошкови ревизије
Трошкови интелектуалних услуга
Трошкови здравствене заштите запослених
Трошкови стручног усавршавања запослених
Трошкови накнада за права интелектуалне и
индустријске својине - софтвери и лиценце
Трошкови чишћења пословних просторија
Трошкови осталих непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза на имовину
Трошкови такси
Судски трошкови, казне, накнада штете
Трошкови стручних публикација
Трошкови донација
Трошкови ПДВ-а без права на одбитак
Остали нематеријални трошкови

193
1.418
1.658
1.111

217
1,075
1,139
669

1.791

2,874

3.591
978
581
1.155
1.129
468
2.578
873
21
441
1.236
2.429
21.651

4,535
829
2,156
1,052
1,319
581
2,643
752
246
279
1,665
1,054
23.085

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

26.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Финансијски приходи
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Остали финансијски приходи

2.197
22
203
2.422

2,930
143
90
3,163

Финансијски расходи
Расходи по основу затезних камата од повезаних лица

(6 )
Расходи камата по кредитима и зајмовима
Расходи камата по купопродајним односима
Расходи по основу затезних камата од осталих лица
Негативне курсне разлике
Негативне курсне разлике

(4.356)
(36)
(30)
(77)
(4.505)
(2.083)

(22)
(534)
(5,079)
(50)
(100)
(2,642)
(8,427)
(5,264)

Расходи камата по купопродајним односима односе се на робни кредит за набавку камиона
од "Застава камиони" д.о.о., Крагујевац - у реструктурирању. Предузеће "Застава камиони" је
своја потраживања уступило Banca Intesa а.д., Београд.
27.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Остали приходи
Добици по основу продаје опреме
Вишкови материјала
Приходи по основу отписаних обавеза
Приходи по основу укидања дугорочних резервисања
Приходи по основу наплаћених казни, штета, пенала
Накнадно одобрени рабати
Остали приходи
Остали расходи
Губици по основу расходовања основних средстава

133
12
145

1,028
5,272
186
107
6,593

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

Губици по основу продаје опреме
Мањкови материјала
Мањкови основних средстава
Расходи по основу обезвређења залиха материјала
Остали расходи

28.

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а)

Компоненте пореза

(503)
(1.575)

(1,072)
(641)
(1,781)
(2,656)
(7,897)

(1.430)

(1,303)

(1.072)

У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Текући порез на добит
Одложени порески (расход)/приход

(7.949)
3.001

(7.032)
9.604

4.948

2.572

Због корективних књижења која су имала ефекат на финансијски извештај за 2014.г.
обрачунат је нови порез на добит у износу од 7.032 хиљаде динара.
б)

Усаглашавање укупног износа пореза на добит исказаног у билансу успеха и
производа губитка пре опорезивања и прописане пореске стопе
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Добитак пре опорезивања

69.309

47.597

Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%
Одложени порески приход

(7.949)
3.001

(7.032)
9.604

Нето добитак

64.361

50.169

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

в)

Одложена пореска средства и обавезе
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Одложена пореска средства
Порески кредити по основу улагања у основна средства
Порески кредити по основу пореских губитака
Привремена разлика основних средстава и
нематеријалних улагања у пореском билансу и у
финансијским извештајима
Привремена разлика по основу резервисања за
отпремнине

1.838

1.838
-

726

8.170

437

(404)

3.001

9.604

Одложенa порескa средства обрачуната су по ефективној стопи од 15%, чија се примена
очекује у периоду када ће се обавеза измирити.
д)

Преглед пореских кредита по основу улагања у основна средства
Износ
неискоришћеног
пореског
кредита из ПК

Износ
искоришћеног
пореског
кредита

Преостали
пренети
порески
кредит

31.12.2013.г.
31.12.2014.г.

12.651
12.256

395
3.464

12.256
8.792

31.12.2015.г.

8.792

3.915

4.877

Изменама Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 108/13),
престао је да важи члан 48. којим су били дефинисани порески подстицаји, односно право на
оставривање пореских кредита по основу улагања у основна средства. Порески обвезник који
је до 31. децембра 2013. године остварио право на порески подстицај из члана 48. Закона о
порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03,
84/04, 18/10, 101/11, 119/12 и 47/13) и исказао податке у пореском билансу и пореској пријави
за 2013. годину, може то право да користи до истека рока и на начин прописан тим законом.
Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих
обрачунских периода, највише до лимита од 33%, односно 70% обрачунатог пореза у том
пореском периоду, али не дуже од десет година.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

29.

ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
У редовном току пословања Предузећа ступа у односе са повезаним лицима. Повезана лица
обухватају Оснивача – град Београд – Градска управа, градске општине и предузећа у
власништву града Београда и градских општина.
Биланс стања
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2015.
2014.
Готовина
Упарва за трезор
Потраживања по основу продаје
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Град
Београд
ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка, Гроцка
Секретаријат за енергетику
Дирекција за грађевинско земљиште
ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд
ЈКП Београд пут, Београд
ЈКП Градско зеленило, Београд
ЈП Градско саобраћајно предузеће, Београд
Потраживања за нефактурисан приход
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Град
Београд
Потраживања укупно
Добављачи
Електроизградња д.о.о., Београд
Дирекција за развој и изградњу општине Барајево, Барајево
ЈКП Градска чистоћа, Београд
ЈКП Београдске електране, Београд
ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд
Град Београд - Градска управа
ЈКП Градско зеленило, Београд
Обавезе укупно
Нето потраживања / (обавезе)

4

62

16
150
166

2,000
21,496
607
316
300
24,719

-

-

166

24,781

2.178
53
30
7
2.268

2,370
235
109
48
3
2,765

(2.102)

22,016

У хиљадама динара

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

Година која се завршава
31. децембра
2015.
2014.
Приходи од продаје АОП 1012
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Град
Београд
Секретаријат за енергетику
Јавно предузеће за изградњу Обреновца, Обреновац
ЈКП Градске пијаце, Београд
Дирекција за грађевинско земљиште
Дирекција за развој и изградњу општине Барајево,
Барајево
Секретаријат за саобраћај, Град Београд
ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд
ЈКП Београд пут, Београд
ЈП Градско саобраћајно предузеће, Београд
ЈКП Београдске електране, Београд
ЈКП Паркинг сервис, Београд
ЈКП Ада циганлија, Београд
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште
Београд на води
Агенција за инвестиције
Приходи од закупа
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Град
Београд
Секретаријат за енергетику

Укупни приходи

30.1.

576.244

222,858
315,906
2,326
1,182
814

7.083
1.914
78
6.909
13
53
592.294

393
333
296
250
206
119
40
13
-

544,736

7.698
7.698

4,811
6,736
11,547

599.992

556,283

Управљање ризиком капитала
У посупку је успостављање система финансијског управљања и контроле у складу са
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање
и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Руководство
разматра капитални ризик, на основама захтева Оснивача за одржавањем квалитета
комуналних услуга, истовремено максимизирајући повећање профита, првенствено кроз
рационализацију трошкова пословања.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

Показатељи ликвидности
А) убрзана ликвидност
Новчана средства
-----------------------------Краткорочне обавезе

2015.г.

=

160.251
............... = 1,7429
91.945

2014.г.
148.828
................. = 1,3542
109.902

Б) тренутна ликвидност
Кратко.потра. + готовина +кра. Пласмани
..........................................................................
Краткорочне обавезе

160.500
= ................ = 1,7456
91.945

151.854
.................. = 1,3817
109.902

245.756
= .................. = 2,6729
91.945

272.374
.................. = 2,4783
109.902

В) текућа ликвидност
Укупна обртна имовина
..........................................
Краткорочне обавезе

30.2.

Управљање финансијским ризицима
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима. Ови ризици укључују:
кредитни ризик, ризик ликвидности и тржишни ризик (каматни и девизни ризик). Друштво не
користи деривативне финансијске инструменте нити друге облике обезбеђења од ових ризика
како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти
нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у
Републици Србији.

30.3.

Категорије финансијских инструмената
Максимална изложеност ризику (бруто)
Бруто финансијски инструменти (средства и обавезе) Предузећа на дан 31. децембра 2015.
године приказани су у наредној табели:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2015.
2014.
Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани
236
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Потраживања од купаца
Краткорочни финансијски пласмани
Потраживања за нефактурисан приход
Готовински еквиваленти и готовина
Финансијске обавезе
Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе према добављачима
Нето финансијска имовина/(обавезе)

30.4.

386
471
12.683
160.251
173.791

27,178
359
148,828
176,601

0
58.426
58.426

25,952
56,656
82,608

115.365

93,993

Кредитни ризик
Кредитни ризик се односи на ризик да друга уговорна страна не изврши своје уговорене
обавезе, што би као резултат имало губитак за Предузеће.
Потраживања Предузећа од купаца нису обезбеђена банкарским гаранцијама или другим
инструментима обезбеђења.
Максимална изложеност кредитном ризику
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2015.
2014.
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Краткорочни финансијски пласмани
Потраживања за нефактурисан приход
Готовински еквиваленти и готовина

386
471
12.683
160.251

236
27,178
359
148,828

Укупна изложеност кредитном ризику

173.791

176,601

Обзиром да је Предузећу најзначајнији купац Секретаријат за енергетику Београд, а следећи
по значају „ЕПС Електродистибуција“ Београд, треба истаћи да се уговори закључују по
одобрењу средстава за ту намену и да је наплата потраживања уредна.
Како се ради о потраживањима од купаца у износу мањег значаја није потребна додатна
анализа.
Потраживања за нефактурисане приходе у износу од 12.683 хиљаде динара се односи на
услуге које су извршене за потребе „ЕПС Електродистрибуција“ Београд.
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30.5.

Ризик ликвидности
Руководство Предузећа је одговорно за управљање финансијским средствима и ризиком
ликвидности. Предузеће управља ликвидношћу тако што одржава потребан ниво новчаних
резерви и осталих ангажованих средстава, праћењем планираних и остварених токова
готовине и рокова доспећа финансијских средстава и обавеза.
Прилив средстава од наплате пораживања Предузећа у највећој мери зависи од расположивог
буџета Града Београда и „ЕПС Електродистрибуција“ Београд.
Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011), обезбеђивање
јавног осветљења (одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног
осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене) је
дефинисано као комунална делатност која је, као и све друге комуналне делатности,
делатност од општег интереса. У члану 24. истог закона, дефинисано је да се комуналне
делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити, финансирају из буџета локалне
самоуправе односно комуналне накнаде.
Чланом 27. одређено је да ће се наплата накнаде која се односи на делатност одржавања
јавног осветљења вршити преко предузећа за дистрибуцију електричне енергије, на начин
утврђен актом јединице локалне самоуправе и уговором који јединица локалне самоуправе
закључи са тим предузећем. Како још увек није почела наплата накнаде која се односи на
делатност одржавања јавног осветљења на наведени начин, финансирање се још увек врши
преко Секретаријата за енергетику.
С обзиром на тешку финансијску ситуацију у привреди, постоји реална изложеност ризику
ликвидности и ризику новчаног тока уколико предузеће не добије средства на месечном нивоу
неопходна за редовно обављање делатности што ће се директно одразити на одржавање
јавног осветљења на подручју града.
Рокови доспећа обавеза из пословања су краткорочни и преостали рок плаћања износи
највише до 45 дана базирано на захтевима Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012).

30.6.1. Каматни ризик
Каматни ризик је ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал
Предузећа услед промена каматних стопа. Ризик промене каматних стопа јавља се услед
могућности да промене у каматним стопама могу утицати на будуће новчане токове или на
фер вредност финансијских инструмената.
Значајније финансијске обавезе предузећа уговарају се путем јавних набавки, уз навођење
услова кредита од стране Предузећа.
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Изложеност каматном ризику
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2015.
2014.
Финансијска средства
Некаматоносна
Потраживања од купаца
Потраживања за нефактурисан приход
Фиксна каматна стопа
Дугорочни финансијски пласмани
Краткорочни финансијски пласмани
Варијабилна каматна стопа
Готовина и готовински еквиваленти

Укупно финансијска средства

89
12.683
12.772

2,980
2,980

160
160

236
46
282

160.251
160.251

148,828
148,828

173.183

152,090

58.426
58.426

56,656
56,656

0

25,952
25,952

58.426

82,608

Финансијске обавезе

Некаматоносне
Обавезе према добављачима
Фиксна каматна стопа
Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе

Укупно финансијске обавезе

Ризик од промена каматних стопа
Како Предузеће нема дугорочних, краткорочних финансијских пласмана и дугорочних и
краткорочних финансијских обавеза промена каматних стопа не би значајно утицала на
пословање.
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30.6.2. Девизни ризик
Девизни ризик је ризик да ће доћи до промене вредности финансијских инструмената и
негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Предузећа услед промена девизног
курса. Ризик од промена девизних курсева испољава утицај на позицији финансијских
инструмената, које су изражене у валути која није функционална (извештајна) и по природи су
монетарне.
У свом пословању Предузеће је у мањој мери изложено финансијским ризицима од промена
курсева страних валута. Средства Предузећа која се држе у страној валути обухватају
готовину на девизном рачуну и улагања у државне обвезнице. Ова средства нису материјално
значајна. Уговори Предузећа са купцима и добављачима закључују се у динарима.
Изложеност девизном ризику

ЕУР
Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Краткорочни финансијски пласмани
Потраживања за нефактурисан приход
Готовински еквиваленти и готовина
Финансијске обавезе
Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе према добављачима

Нето девизна средства/(обавезе)
:

У хиљадама динара
РСД
Укупно 2015.

160
160

386
12.683
160.251
173.452

386
160
12.683
160.251
173.480

-

58.426
58.426

58.426
58.426

160

115.026

115.054

Предузеће је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР). Анализа осетљивости укључује
само неизмирена потраживања и обавезе исказане у страној валути . Обзиром да су сијалице
и светиљке које Предузеће уграђује, углавном из увоза од домаћих добављача, са којим се
уговара у домаћој валути, нема опасности у промени девизног курса на дан плаћања, али
постоји опаснот у порасту цена приликом уговарања.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.

30.7.

Ризици изложености Предузећа
Ризици изложености Предузећа обухватају ризике изложености Предузећа према једном лицу
или према групи повезаних лица, као и ризике изложености Предузећа према повезаним
лицима.
Будући да је у највећој мери Предузеће зависно од буџета Града, обезбеђивање неопходних
средстава од стране Града за редовно обављање делатности врши се према усаглашеним
потребним „квотама“.

30.8.

Оперативни ризици
Оперативни ризик је ризик да ће доћи до губитка који би проистекао из пада система, људских
грешака, проневера или непредвидивих екстерних догађаја. Кад контроле престану да
функционишу, оперативни ризик може да наруши углед Предузећа, може имати законске
последице или условити настанак финансијских губитака.
Предузеће не може да елиминише све оперативне ризике, али увођењем ригорозног
контролног оквира и надгледањем и одговарањем на потенцијалне ризике, Предузеће је у
могућности да управља овим ризицима. Улога процеса управљања оперативним ризицима је
да идентификује, процени, контролише и смањи могућност настанка и утицај оперативних
ризика и губитака. Контрола укључује ефективну поделу дужности, приступ, овлашћење и
усаглашавање процедура, обуку особља и процес надгледања.
Оперативни ризици својствени делатности Предузећа обухватају следеће врсте ризика: рад
на висини, рад у близини инсталација под напоном, рад за време временских непогода,
дотрајалост опреме – ризик од превисоког напона додира, дотрајалост опреме - стубови, лире,
светиљке, дотрајалост опреме – сијалице, неадекватно осветљавање објеката. Предузеће
управља овим ризицима у складу са законским захтевима и прописаним стандардима који
важе за обављање делатности Предузећа.

31.

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ
Против Предузећа се на дан 31. децембра 2015. године води девет судских спорова, у
вредности од РСД 14.220 хиљада, не укључујући ефекте евентуалних затезних камата.
Друштво је извршило резервисања по основу два судска спора, по основу којих се очекују
губици, у вредности од РСД 6,701 хиљаду динара . Наведени износ представља резервисање
које је књижено у 2014. години. Како судски спорови нису окончани на дан 31.12. 2015. године,
наведени износ и даље остаје у пословним књигама до окончања спора.

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“, БЕОГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
За годину завршену 31. децембра 2015.
Предузеће води неколико судских спорова против трећих лица ради наплате својих
потраживања. За сва утужена потраживања против правних и физичких лица Предузеће је у
потпуности извршило исправку вредности на терет резултата текуће и претходних година.

32.

ПОРЕСКИ РИЗИЦИ
Порески систем Републике Србије је у процесу континуиране ревизије и измена. У Републици
Србији порески период је отворен током периода од 5 година. У различитим околностима,
порески органи могу имати различите приступе одређеним питањима и могу утврдити додатне
пореске обавезе заједно са накнадним затезним каматама и пеналима. Руководство
Предузећа сматра да су пореске обавезе евидентиране у приложеним финансијским
извештајима правилно исказане.

33.

УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА
Предузеће је у складу са чланом 18. Закона о рачуноводству извршило усаглашавање
потраживања и обавеза са својим дужницима и повериоцима, и о томе постоји веродостојна
документација.
Предузеће је клијентима доставило изводе отворених ставки (ИОС) са стањем на дан 31.
октобра 2015. године, а појединима и са стањем на дан 31. децембра 2015. године.

УСАГЛАШЕНОСТ СА СВИМ ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ
Опис

Број добављача

Износ у 000 динара

1. Добављачи са салдом

66

58.426

2. Усаглашено 100%

65

57.711

3. Делимично усаглашено

-

-

4. Неусаглашено

1

715

СТАРОСНА СТРУКТУРА ОБАВЕЗА ПРЕМА СВИМ ДОБАВЉАЧИМА (ЦЕО САЛДО)
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Позиција старосне структуре
Обавезе према добављачима које нису доспеле
Неплаћене обавезе до 3 месеца
Неплаћене обавезе од месеца до годину дана
Неплаћене обавезе од 1 године до 2 године
Неплаћене обавезе од године до 3 године
Неплаћене обавезе старије од 3 године
УКУПНО :

Износ
58.426
58.426

(у 000 динара)
%
100
100
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УСАГЛАШЕНОСТ ПОТРАЖИВАЊА ОД СВИХ КУПАЦА У ЗЕМЉИ ( ЦЕО САЛДО)
a) Купци са салдом (б+в+г = а)

Број купаца
5

Вреднос у хиљадама динара
386

б) Усаглашено 100%

5

386

в) Усаглашено делимично

-

-

г) Није усаглашено

-

-

СТАРОСНА СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЊА ОД СВИХ КУПАЦА У ЗЕМЉИ (ЦЕО САЛДО)
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

34.

Назив старосне групе
Потраживања од купаца која нису доспела за наплату
Потраживања од купаца чији је рок протекао до 3 месеца
Потраживања од купаца чији је рок од 3 до 6 месеци
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 6 месеци
до 1 годину
Потраживања од купаца чији је рок наплате протекао од 1 до 2
године
Потраживање од купаца чији је рок наплате протекао од 2 до 3
године
Потраживање од купаца чији је рок старији од 3 године
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊЕ ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ:

(У 000 динара)
Износ

% учешћа
89
-

23
-

-

-

157

41

140
386

36
100

МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ
Пословање Предузећа у 2015. години одвијало се у околностима обележеним глобалном
финансијском кризом. Утицај кризе на пословање Предузећа тренутно није могуће у
потпуности предвидети, те је стога присутан елемент опште неизвесности.
У циљу превазилажења кризе, Оснивач је предузео низ мера по питању смањења и
рационализације трошкова пословања и повећања ефикасности градских предузећа. У
питању су, пре свега, мере на смањењу трошкова рекламе, репрезентације, адвокатских и
других консулстантских услуга, смањење непотребних донација, рационалније коришћење
службених аутомобила, смањење трошкова запослених кроз рационализацију броја
запослених и смањење појединих елемената зарада, као и оштрија контрола јавних набавки.

