ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА,,КРУШИК'' АД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ ЗА
2015. ГОДИНУ
1. ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА
Министарство трговине и индустрије је 22 фебруара 1939 године издало дозволу да
фирма ,,Вишеградска индустрија Станковић- Вистад''а.д. Ваљево, може обављати
послове израде каписли.
У току 1945. године предузеће је прешло у надлежност Министарства народне
одбране и добило назив ,,Војнотехнички завод'' Ваљево.
Решењем Председништва владе Федеративне Народне Републике Југославије пов.
Бр. 196/48 од 23. јануара 1948. године основано је предузеће ,,Крушик'' Ваљево, са
имовином ,,Вистада''.
Предузеће је регистровано као државно привредно предузеће под називом
,,Крушик'' које и данас постоји.
Од 1990 године предузеће је организовано као Холдинг –систем са матичним
друштвом и зависним друштвима.
Пуно пословно име Друштва је : ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА ЗА
МЕТАЛОПРЕРАДУ,ОСНИВАЊЕ,ФИНАНСИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ КРУШИК
АД ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 59
Основне делатности Друштва су: истраживачко-развојна, пословна и производна. У
оквиру производне делатности производња оружја имуниције чини преко 90 %, а
преосталих 10 % чине цивилни програми и услуге.
Привредно друштво ХК,,КРУШИК''А.Д., Ваљево (у даљем тексту: друштво)
регистровано је као АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО. Акцијски капитал износи
79,27937% и друштвени капитал 20,72063%.
Матично друштво је имало 11 зависних друштава, организованих као друштва са
ограниченом одговорношћу од којих су 4 Друштва припојена матичном Друштву , а 2
су
продата у току 2006.године.
У току 2007. године продато је учешће у капиталу 3 Друштва у склопу приватизације
друштвеног капитала и то:
1. ''Крушик Акумулатори''
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2. ''Крушик Прецизни лив''
3. ''Крушик Пластика''
На почетку 2009 године матично друштво ХК ''КРУШИК'' а.д. имало је учешће веће
од 51% у 2 зависнa друштава и то:
1. ''Крушик Арматуре''
2. ''Крушик ФМО''
Над ова два друштва покренут је стечајни поступак Решењем Трговинског суда у
Ваљеву Ст бр 43/09 и 42/09 од 10.12.2009.год.
Матично друштво ХК ''КРУШИК'' а.д. основало је ново ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРУШИК – ИСТАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ
ЦЕНТАР ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 59. Решењем АПР бр. БД29066/2007 од
03.05.2007. године.
Оснивачки капитал новчани 500,00 ЕУР, 26.03.2007. године, у динарској
противвредности (удео: 100,00%).
На дан 31.12.2015 године Друштво има 1385 радника, 31. децембра 2014. године било је
1285 радника.
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ДРУШТВА је 101493890
MATИЧНИ БРОЈ ДРУШТВА ЈЕ :7096364
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 2540 (Производња оружја и муниције)
Друштво је за 2015.годину разврстано у групу ВЕЛИКИХ друштава .
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА
Финансијски извештаји привредног
друштва ХК,,КРУШИК''а.д., ВАЉЕВО за
обрачунски период који се завршава 31.12.2015 године састављени су у смислу
законских
оквира за састављање финансијских извештаја у складу са(МРС/
МСФИ),Законом о рачуноводству (Службени гласник РС бр.62/2013) и Правилником о
рачуноводству и рачуноводственим политикама усвојеним одлуком Надзорног одбора
бр.44 од 04.06.2015 године. Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара
(РСД), а приказани су у формату прописаном Правилником о садржини и форми
образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и
предузетнике (Службени гласник РС,бр118/2013) .
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
Члан 2.
Нематеријална улагања су одредива немонетарна средства без физичког садржаја
која служе за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање
другим лицима или се користи у административне сврхе.
Нематеријалним улагањима сматрају се:
- улагања у концесије;
- улагања у развој нових производа и производњу нових или значајно
унапређених материјала, уређаја, производа, система или услуга пре
почетка комерцијалне производње или употребе;
- улагање у научно и техничко знање;
- улагање у креирање и примену нових процеса или система;
- улагање у набавку лиценце;
- стицање права на интелектуалну својину;
- улагање у познавање тржишта и трговачке ознаке (укључујући робне
марке и објављене наслове).
Уобичајени примери позиција које се обухватају у оквиру нематеријалних улагања
јесу компјутерски софтвер, патенти, ауторска права, играни филмови, листе
клијената, права сервисирања хипотека, дозволе за риболов, увозне квоте,
франшизе, односи са купцем или добављачем, лојалност купаца, удео на тржишту
и маркетиншка права.
Нематеријално улагање почетно се мери (признаје) по набавној вредности
или цени коштања.
Након почетног признавања, нематеријално улагање се исказује по набавној
вредности или цени коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне
губитке због обезвређења.
Преостала вредност нематеријалних улагања сматра се једнаком нули, осим када:
1) Постоји уговорена обавеза трећег лица да откупи то средство на крају његовог
преосталог века трајања, или
2) када за то средство постоји активно тржиште на којем се може одредити
преостала вредност и да ће то тржиште трајати и на крају века тог средства.
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Нематеријална улагања отписују се путем пропорцијалне стопе амортизације у
року од пет година, осим улагања чије је време коришћења утврђено уговором,
када се отписивање врши у роковима који проистичу из уговора.
ОСНОВНА

СРЕДСТВА

Члан 3.
Основна средства (некретнине, постројења и опрема ), су материјална средства
која предузеће држи за употребу у производњи или за испоруку робе или
пружање услуга, за изнајмљивање другим лицима или у административне сврхе, и
за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода.
Некретнине , посртојења и опрема признају се као средство: (а) када је вероватно
да ће будуће економске користи по основу тог средства притицати у предузеће и
(б) када набавна вредност или цена коштања тог средства може поуздано да се
измери.
Класу некретнине, постројења и опрема чине групе средстава сличне природе и
употребе у пословању предузећа, као што су:
(а) земљиште
(б) земљиште и зграде;
(ц) машине;
(д) моторна возила;
(е) намештај и непокретни инвентар, и
ф) канцеларијска опрема.
Почетно мерење некретнине, постројења и опреме који испуњавају услове
средство врши се по набавној вредности или по цени коштања.

за

Накнадни издатак за некретнину, постројење и опрему признаје се као средство
само када се тим издатком побољшава стање средстава изнад његовог првобитно
процењеног стандардног учинка. Примери побољшања која доводе до повећаних
будућих економских користи укључују:
(а) измену постројења, којом се продужава користан век трајања, укључујући и
повећање капацитета;
(б)
надградња машинских делова, којом се постиже значајно унапређење
квалитета излазних компоненти: и
(ц) усвајање нових производних процеса који омогућавају значајно смањење
претходно процењених трошкова пословања.
Издатак за поправке и одржавање некретнина, постројења и опреме настаје ради
обнављања или одржавања будућих економских користи, које предузеће може да
очекује од првобитно процењеног стандардног учинка тог средства. Као такав, он
се обично признаје као расход у тренутку када настане.
На пример,
трошкови сервисирања или ремонта постројења и опреме обично представљају
расход, јер се њима обнавља, а не повећава, првобитно процењени стандардни
учинак.
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Након почетног признавања, некретнина, постројење и опрема исказују се по
набавној вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате
амортизације и укупан износ губитака због обезвређења.
Основицу за амортизацију некретнина, постројења и опреме чини набавна
вредност или цена коштања по одбитку преостале вредности средстава. Ако је
преостала вредност средства безначајна, сматра се да је једнака нули, а када је
значајна, преостала вредност се процењује на дан стицања и не повећава се
накнадно због промене цена.
Некретнине, постројења и опрема отписују се на терет расхода путем
амортизације. Износ некретнине, постројења и опреме који подлеже амортизацији,
отписује се систематски током њиховог кориснога века трајања применом
пропорционалних стопа амортизације, које се утврђују путем следећег обрасца:
СТОПА АМОРТИЗАЦИЈЕ=100/ КОРИСНИ ВЕК ТРАЈАЊА СРЕДСТВА
За некретнине, постројења, опрему, остала основна средства и нематеријална
улагања користе се следећи корисни век трајања и стопа амортизације:

век
трајања
____________________
1.ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈЕЊА
1.1 Грађевински објекти високоградње и нискоградње
армиранe бетонске конструкције( мостови,водоводи,
плинозоди и далеководи), као и постројења која се сматрају
самосталним грађевинским објектом

40

2 ,5%

1.2 Грађевински објекти нискоградње с доњим стројем
(доњи строј путева и пруга, бране, насипи и сл. )

33,33

3,0 %

1.3. Грађевински објекти високоградње и нискоградње
дрвене конструкције

20

5,0%

1.4.

10

10,0%

Остали грађевински објекти

2. ОПРЕМА
2.1

Опрема (произведена и преносна опрема и постројења
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осим постројења која су наведена под тачком 1.1.)

20

5,0%

2.2 Погонски и пословни инвентар (стројеви, алати,
транспортна средства и уређаји),шинска возила.

10

10,0%

5

20,0%

2.3 Намештај, пословни инвентар у трговини,
угоститељству и туризму
2.4
Канцеларијска опема, рачунарска опрема, софтвер
телекомуникациона опрема, путничка моторн
возила, возила на моторни погон
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3. ВОЋЊАЦИ ВИНОГРАДИ, ХМЕЉЊАЦИ
И ДРУГИ ТРАЈНИ НАСИПИ

10

10,0%

4. ОСНОВНО СТАДО

5

20,0%

5. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

5

20,0%

6. ОСТАЛА НЕПОМЕНУТА СРЕДСТВА

10

10,0%

25,0%

.
Метод амортизације који се примењује изражава начин на који предузеће троши
економске користи садржане у средству. Обрачунат трошак амортизације признаје
се као расход периода у којем је настао, осим ако није укључен у исказани износ
неког другог средства.
Корисни век трајања некретнине, постројења и опреме преиспитује се периодично
и ако су очекивања заснована на новим проценама значајно различита од
претходних, обрачун трошкова амортизације за текући и будући период се
коригује.
Метод обрачуна амортизације који се примењује на некретнину, постројења и
опрему преиспитује се периодично и уколико је дошло до значајне промене у
очекиваном обрасцу трошења економских користи од тих средстава, метод се
мења тако да одражава тај измењени начин. Када је таква промена обрачуна
амортизације неопходна, онда се она рачуноводствено обухвата као промена
рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације за текући и будући
период се коригују.
Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања: након
отуђења или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог
отуђења не очекују никакве будуће економске користи.
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Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења некретнина,
постројења и опреме утврђују се као разлика између процењених нето прилива од
продаје и исказаног износа средстава и признају се као приход или расход у
билансу успеха.
ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ
Члан 4.
Инвестициона некретнина је некретнина (неко земљиште или зграда - или део
зграде - или и једно и друго), коју (предузеће као власник или корисник
финансијског лизинга) држи ради остваривања зараде од издавања некретнине или
ради увећања вредности капитала или ради и једног и другог, а не ради:
(а) употребе за производњу или снабдевања робом или пружање услуга или за
потребе административног пословања; или
(б) продаје у оквиру редовног пословања.
Ихвестициона некретнина држи се ради остваривања зараде од издавања или ради
увећања вредности капитала, или ради и једног и другог. Према томе,
инвестициона некретнина ствара токове готовине који су у великој мери
независни од остале имовине коју држи предузеће. По томе се инвестициона
некретнина разликује од некретнине коју користи власник.
Примери инвестиционе некретнине су:
(а) земљиште које се држи ради дугорочног увећања вредности капитала, а не
ради краткорочне продаје у оквиру редовног пословања.
(б) земљиште које се држи за будуће потребе, које тренутно нису утврђене.
(ц)зграда чије власник предузеће (или коју предузеће држи по основу
финансијског лизинга) и која је дата у закуп по основу једног или више
оперативних лизинга; и
(д) зграда која је празна, али која се држи ради давања у закуп по основу једног
или више оперативних лизинга.
Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања (набавке) врши се
по набавној вредности или цени коштања. При почетном мерењу, зависни
трошкови набавке укључују се у набавну вредност или цену коштања.
Накнадни издаци који се односе на већ признату инвестициону некретнину
приписују се исказаном износу те инвестиционе некретнине ако је вероватно да
ће прилив будућих економских користи да буде већи од првобитно процењене
стопе приноса те инвестиционе некретнине. Сви остали накнадно настали издаци
признају се као расход у периоду у којем су настали.
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Након почетног признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се
према њиховој поштеној вредности. Поштена вредност инвестиционе некретнине
обично је њена тржишна вредност. Поштена вредност мери се као највероватнија
цена која реално може да се добије на тржишту, на дан биланса стања, у складу
са дефиницијом поштене вредности. То је најбоља цена коју продавац реално
може да добије. Та процена конкретно искључује процењену цену која је
повећана или смањена због посебних услова или околности, као што су
нетипично финансирање, аранжмани продаје или поновног узимања у лизинг и
посебне користи или концесије, које је дао неко ко има везе са продајом.
Добитак или губитак настао због промене поштене вредности инвестиционе
некретнине укључује се у нето добитак или нето губитак периода у којем је
настао.
ДУГОРОЧНИ

ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ

Члан 5.
У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу
зависних правних лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица и учешћа у
капиталу других правних лица и дугорочне хартије од вредности расположиве за
продају.Такође, у оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се
дугорочни кредити, зависним, повезаним и другим правним лицима, дугорочни
кредити у земљи и иностранству, хартије од вредности које се држе до доспећа и
остали дугорочни пласмани.
Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног
признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену
вредност надокнаде која је дата за њих. Трошкови трансакције се укључују у
почетно мерење свих финансијских средстава.
За потребе мерења финансијског средства након почетног признавања, финансијска
средства се класификују у четири категорије:
(а) зајмови и потраживања који су потекли од стране предузећа икоји се не држе
ради трговања:
(б) улагања која се држе до доспећа;
(ц) финансијска средства која су расположива за продају; и
(д) финансијска средства која се држе ради трговања.
После почетног признавања, предузеће мери финансијска средства, укључујући и
деривате који су средства, по њиховим поштеним вредностима, без било каквог
умањивања за трансакционе трошкове које може начинити приликом продаје или
другог отуђења.
Признати добитак или губитак који произилази из промене у поштеној вредности
финансијског средства која није део односа заштите исказује се као добитак или
губитак из финансијског средства које је расположиво за продају који је:
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3. укључен у нето добитак или губитак у периоду у којем настаје; или
4. приказан директно у сопственом капиталу, кроз извештај о променама на
сопственом капиталу све док се финансијско средство не прода, наплати
или на други начин отуђи, или док се не утврди да је финансијско
средство обезвређено (МРС 1 ставови 117-119), у којем тренутку се укупни
добитак или губитак који је претходно био приказан у сопственом капиталу
укључује у нето добитак или губитак периода
Хартије од вредности расположиве за продају исказују се по набавној вредности
умањеној за исправку вредности, или по тржишној вредности, за које не постоји
активно тржиште исказују се по надокнадивој вредности. надокнадива вредност је
заснована на процени будућих новчаних токова, дисконтованих по просечној
стопи активне камате на кредите.
Члан 6.
У посебним финансијским извештајима матичног предузећа, улагања у зависна
предузећа која се обухватају у консолидованим финансијским извештајима, као и
она која су искључена из консолидованих финансијских извештаја исказују се по
набавној вредности.
Метод набавне вредности је рачуноводствени метод по којем се улагање исказује
по набавној вредности. У билансу успеха исказује се приход од улагања само у
оној мери у којој инвеститор прими свој део из расподеле нераспоређеног
добитка корисника улагања, које се врши након дана стицања. Инвеститор
признаје приход само у оној мери у којој прими свој део из расподеле
нераспоређеног нето добитка корисника улагања, до које дође након дана када га
је инвеститор стекао. Део из расподеле који се прими у износу који је виши од
таквог добитка сматра се повраћајем инвестиције и исказује се као смањење
набавне вредности инвестиције.
Метод учешћа је рачуноводствени метод по којем се улагање прво исказује по
набавној вредности, а затим се прилагођава променама на инвеститоровом уделу
у нето имовини корисника улагања. Удео инвеститора у резултатима пословања
корисника улагања исказује се у билансу успеха. Према методу учешћа, улагање
се прво исказује по набавној вредности, а исказана вредност се повећава или
смањује тако да се призна инвеститоров удео у добитку или губитку корисника
улагања након дана стицања. Делом из расподеле који се прими од корисника
улагања смањује се исказани износ улагања. Такође може бити потребно
извршити корекцију исказаног износа због промена у инвеститоровом
пропорционалном интересу и кориснику улагања, које су настале услед промена
у капиталу корисника улагања, а које нису биле укључене у биланс успеха. Такве
промене укључују промене настале из ревалоризације некретнина, постројења,
опреме и инвестиција, из разлика превођења страних валута и из усклађивања
разлика произашлих из пословних комбинација.
Финансијска средства која су расположива за продају су она финансијска
средства која нису (а) зајмови и потраживања који су потекли од стране
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предузећа, (б) улагања која се држе као доспећа, или (ц) финансијска средства
која се држе ради трговања.
Финансијско средство се класификује као
финансијско средство које је расположиво за продају уколико сасвим не припада
ни једној од три друге категорије финансијских средстава - финансијска средства
која се држе ради трговања, финансијска средства која се држе до доспећа и
зајмови и потраживања која су потекла од стране предузећа. Финансијско
средство класификује се као финансијско средство које се држи ради трговања, а
не као финансијско средство које је расположиво за продају, уколико је то
средство део портфеља сличних средстава за које постоји образац трговања ради
остваривања добитка из краткорочних колебања цена или марже дилера.
Члан 7.
Учешће у капиталу придружених правних лица над чијим пословањем постоји
значајан утицај (учешће у акцијама са правом гласа од 20% до 50%) и други
услови дефинисани МРС 28 Рачуноводствено обухватање улагања у придружена
предузећа мере се према методу набавке вредности.
Метод набавне вредности је рачуноводствени метод по којем се улагање исказује
по набавној вредности. У билансу успеха исказује се приход од улагања само у
оној мери у којој инвеститор прими свој део из расподеле нераспоређеног
добитка корисника улагања, које се врши након дана стицања.
ЗАЛИХЕ
Члан 8.
Залихе су средства:
(а) која се држе за продају у уобичајеном току пословања;
(б) која су у процесу производње а намењене су за продају; или
(ц) у облику материјала или помоћних средстава која се троше у процесу
производње или приликом пружања услуга
.
Залихе обухватају:
1) робу која је набављена и држи се ради препродаје, укључујући робу на
мало која се држи ради препродаје или земљиште и друге некретнине које
се држе ради препродаје;
2) готове производе које је произвело предузеће;
3) недовршене производе чија је производња у току; и
4)основни и помоћни материјал који ће бити искоришћени у процесу производње
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ЗАЛИХЕ РОБЕ
Члан 9.
Залихе робе мере се по набавној вредности коју чини фактурна цена добављача,
увозне дажбине и други порези (осим оних које предузеће може накнадно да
поврати од пореских власти), трошкови превоза, манипулативни трошкови и други
трошкови који се могу директно приписати стицању залиха робе. Попусти, рабати
и друге сличне ставке одузимају се при утврђивању трошкова набавке робе.
Трошкови набавке могу укључити и курсне разлике које директно настају
приликом недавног стицања залиха које су фактурисане у страној валути;у ретким
околностима које су дозвољене према допуштеном алтернативном приступу из
МРС 21 Ефекти промена курсева размене страних валута. Те курсне разлике
ограничене су на оне које настају из велике девалвације или депресијације
вредности валуте против којих не постоји ниједно практично средство заштите
које утиче на обавезе које се не могу измирити, а које су настале по основу
недавног стицања залиха.
Обрачун излаза (продаје) залиха робе, врши се по методу просечне пондерисане
цене.
Према методу пондерисаног просека,набавна цена сваке ставке одређује се на
основу пондерисаног просека набавне цене сличних ставки на почетку периода и
набавне цене сличних ставки које су набављене током тог периода. Просек се
може израчунавати периодично или приликом пријема сваке наредне пошиљке, у
зависности од околности у предузећу.
Ако се залихе робе воде по продајним ценама, обрачун разлике у цени врши се
тако да вредност излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по
методи просечне пондерисане цене.
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ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА
Члан 10.
Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности,
док се залихе материјала који је произведен као сопствени учинак предузећа мере
по цени коштања, односно по нето продајној вредности, ако је нижа.
Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке,
трошкови производње (конверзије) и други настали трошкови неопходни за
довођење залиха на њихово садашње место и стање.
Трошкови набавке залиха обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе
(осим оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти),
трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу
директно приписати стицању готових производа, материјала и услуга. Попусти,
рабати и друге сличне ставке одузимају се при утврђивању трошкова набавке.
Трошкови набавке могу укључивати и курсне разлике које директно настају,
приликом недавног стицања залиха које су фактурисане у страној валути, у
ретким околностима које су дозвољене према допуштеном алтернативном приступу
из МРС 21 Ефекти промена курсева размене страних валута. Те курсне разлике
ограничене су на оне које настају из велике девалвације или депресијације
вредности валуте против којих не постоји ниједно практично средство заштите и
које утиче на обавезе које се не могу измирити, а које су настале по основу
недавног стицања залиха.
Када се материјал производи као производ сопствене производње и даље користи
у наредној фази процеса његова процена врши се у висини трошкова производње
тих залиха и највише до нето продајне вредности тих залиха.
Обрачун излаза (утрошака) залиха
пондерисане цене.

материјала, врши се по методи просечне

Према методи пондерисаног просека, набавна цена сличних ставки које су
набављене или произведене током тог периода. Просек се може израчунавати
периодично или приликом пријема сваке наредне пошиљке, у зависности од
околности у предузећу.
Ако се залихе материјала воде по планским набавним ценама, обрачун одступања
у ценама врши се тако да вредност излаза материјала и вредност материјала на
залихама буде исказана по методи просечне пондерисане цене.
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ЗАЛИХЕ НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
Члан 11.
Залихе недовршене производње и готових производа настају као резултат
производног процеса предузећа. Ове залихе мере се по цени коштања, односно
по нето продајној вредности, ако је нижа.
Трошкови производње залиха обухватају трошкове који су директно повезани са
јединицама производа, као што је директна радна снага. Они, такође, обухватају
систематско додељивање фиксних и променљивих режијских трошкова који
настају приликом утрошка материјала за производњу готових производа. Фиксни
режијски трошкови су они индиректни трошкови производње који су релативно
константни, без обзира на обим производње, као што су амортизација и
одржавање фабричких зграда и опреме, као и трошкови руковођења и управљања
фабриком. Променљиви режијски трошкови су они индиректни трошкови
производње који се мењају, директно или скоро директно, сразмерно промени
обима производње, као што су индиректни материјал и индиректна радна снага.
Директни трошкови су:
-трошкови материјала за израду производа,
-трошкови амбалаже,
-трошкови помоћног материјала,
-трошкови стандардног и специјалног алата,
-трошкови производних услуга,
-трошкови дневница и путни трошкови,
-трошкови репрезентације,
-трошкови рекламе,
-трошкови освајања нове производње
-трошкови зараде (производних радника).
Директни трошкови се приписују конкретном носиоцу трошка . Документа која су
носиоци информација о директним трошковима су: рачуни, требовања ( свих врста
материјала, алата), примопредајнице, повратнице, радне листе, превознице, путни
налози, уговори о делу и сва остала документа која носе информације о трошку.
Сваки од наведених докумената мора носити број радног налога (носиоца
трошка).
Број радног налога код лансирне документације уписује носилац израде документа
(оперативна припрема рада), а код екстерних докумената (рачуни и друго) ову
ознаку уписује лице одређено за оверу докумената.
Индиректни трошкови су: (општи фиксни, општи варијабилни)
Општи фиксни:
-трошкови амортизације
-трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме,
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-трошкови режије.
Општи варијабилни:
-трошкови осталог помоћног материјала,
-трошкови енергије,
-трошкови транспортних услуга,
-трошкови осталих непроизводних услуга,
-трошкови непроизводних радника
Трошкови непроизводних места трошкова преносе се на производна места
трошкова по кључевима које утврђује служба у оквиру сектора за Рачуноводство
и финансије, на бази остварене производње по норма часовима.
Кључеве за расподелу индиректних трошкова поместима одређује:
-РЈ ''Енергетика'' (електрична енергија, вода, комуналне услуге, ПТТ, пара,
компримирани ваздух). Са производних места трошкова на носиоце трошкова
кључем се преносе трошкови. Кључ се формира на тај начин што се остварени
норма сати одређеног носиоца трошка ставе у однос са укупно оствареним норма
сатима предузећа. Ове кључеве одређује служба у оквиру Сектора за
рачуноводство и финансије.
Износ фиксних режијских трошкова који се додељују свакој јединици производње
не може да се последично повећа због ниске производње или неискоришћености
постројења.
Недодељени режијски трошкови признају се као расход у периоду у којем су
настали.
Други трошкови укључују се у цену коштања залиха само у мери у којој су
настали приликом довођења залиха на њихово садашње место и у садашње стање.
На пример, у цену коштања залиха могу се укључити и непроизводни режијски
трошкови или трошкови пројектовања производа за посебне купце.
Примери трошкова који су искључени из цене коштања залиха и признати као
расходи у периоду у којем су настали су следећи:
(а) неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови
производње;
(б) трошкови складиштења;
(ц) режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на
садашње место и у садашње стање, и
(д) трошкови продаје.
У одређеним околностима, трошкови позајмљивања се укњучују у цену коштања
залиха. Те околности су утврђене допуштеним алтернативним поступком из МРС
23 Трошкови позајмљивања.
Цена коштања залиха ставки које обично нису међусобно заменљиве или услуга
које су произведене и раздељене на посебне пројекте утврђује се путем јасне
идентификације сваког појединачног трошка.
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Јасна идентификација трошкова значи да су специфични трошкови додељени
идентификованим ставкама залиха. То је одговарајући поступак за ставке које су
раздељене на специфичне пројекте, без обзира на то да ли су купљене или
произведене.
Међутим, јасна идентификација трошкова није одговарајући поступак када постоји
велики број ставки залиха, које су обично међусобно замењиве. У таквим
околностима, за утврђивање ефекта на нето добитак или губитак периода могла
би да се користи метода одабира оних ставки које остају у залихама.
Залихе недовршене производње и готових производа мере се по цени коштања, а
излаз залиха се утврђује методом просечне пондерисане цене.
Према методи пондерисаног просека, цена коштања сваке ставке одређује се на
основу пондерисаног просека цене коштања сличних ставки на почетку периода и
цене коштања сличних ставки које су набављене или произведене током тог
периода. Просек се може израчунати периодично или приликом пријема сваке
наредне пошиљке, у зависности од околности у предузећу.
Могуће је да цена коштања залиха не може да се поврати ако су те залихе
оштећене, ако су постале у целини или делимично застареле или ако је њихова
продајна цена мала. Могуће је да цена коштања не може да се поврати и ако се
повећају процењени трошкови завршетка или процењени трошкови завршетка или
процењени трошкови који ће настати у вези са продајом.
Пракса отписивања залиха испод њихове цене коштања до нето продајне
вредности у складу је са становиштем да средства не треба да се искључују у
износима који су већи од оних за које се очекује да ће се остварити од њихове
продаје или употребе.
Залихе се обично отписују до нето продајне вредности на појединачној
основи. Међутим, у неким околностима прикладно је да се сличне или повезане
ставке групишу.
То може бити случај са ставкама залиха које се односе на исту производну
линију, који имају сличну намену или коначну употребу, које се производе и
пласирају на тржишту на истом географском подручју и које не могу да се
практично процене одвојено од других ставки у тој производној линији. Није
одговарајуће да се залихе отписују по групама залиха, на пример, готови
производи или све залихе у одређеној привредној грани или географском
сегменту. Пружаоци услуга обично групишу трошкове по свакој услузи за коју ће
се наплаћивати посебна продајна цена. Према томе, свака таква услуга третира се
као посебна ставка.
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КРАТКОРОЧНА

ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ
Члан 12.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца -- зависних и
повезаних правних лица и осталих купаца у земљи и иностранству по основу
продаје производа робе и услуга.
Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале
краткорочне пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана
чинидбе, односно од дана биланса.
Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне
фактуре. Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се
прерачунавање у извештајну валуту по курсу важећем на дан трансакције.
Промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате потраживања
исказује се као курсна разлика у корист прихода или на терет расхода.
Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према
важећем курсу, а курсне разлике признају се као приход или расход периода.
Краткорочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по
амортизованој вредности, не узимајући у обзир намеру предузећа да их држи до
доспећа.
Уколико постоји вероватноћа да предузеће неће бити у стању да наплати све
доспеле износе (главницу и камату) према уговорним условима задате кредите,
потраживања или улагања која се држе до доспећа која су исказана по
амортизованој вредности, настао је губитак због обезвређивања или ненаплативих
потраживања. Висина губитка утврђује се као разлика између исказаног износа
средстава и садашње вредности очекиваних будућих токова готовине есконтованих
по првобитној ефективној каматној стопи финансијског инструмента (износ који
може да се поврати). Токови готовине који се
односе на краткорочна потраживања обично се не есконтују. Исказани износ
средстава умањује се до његове процењене вредности која може да се поврати
било директно, било коришћењем рачуна исправке вредности. Износ губитка
укључује се у нето добитак или губитак периода.
ПРИХОДИ

И

РАСХОДИ

Члан 13
Приходи обухватају приходе од уобичајених активности предузећа и добитке.
Приходи од уобичајених активности су приходи од продаје робе, производа и
услуга, приходи од активирања учинака, приходи од субвенција, дотација, регреса,
компензација и повраћаја дажбина по основу продаје робе, производа и услуга,
приходи од доприноса и чланарина и други приходи који су обрачунати у
књиговодственој исправи, независно од времена наплате.
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Добици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију прихода и могу,
али не морају да проистекну из уобичајених активности предузећа. Добици
представљају повећања економских користи и као такви по природи нису
различити од прихода. Добици укључују добитке проистекле из продаје
дугорочних средстава, нереализоване добитке; на пример, оне што проистичу из
ревалоризације вредносних папира и оне што резултирају из пораста исказане
вредности дугорочних средстава. Добици се приказују на нето основи, након
умањења за одговарајуће расходе.
Различите врсте средстава могу да буду примљене или увећане преко прихода;
примери укључују готовину, потраживања и робу и услуге које су примљ ене у
замену за испоручене производе и услуге. Приходи такође могу настати из
измирења обавеза. На пример, предузеће може да испоручи робу и пружи услуге
ради измирења обавезе по основу отплате преосталог дуга.
Отпис потраживаља вржи се по одлуци Надзорног одбора а на предлог финансијске
службе за која је процељено да се не могу наплатити због тешкоћа у пословаљу дужника
као и утужених потраживаља.
Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности предузећа
и губитке. Трошкови који проистичу из уобичајених активности предузећа
укључују расходе директног материјала и робе и друге пословне расходе
(трошкови осталог материјала, производне услуге, резервисања, амортизација,
нематеријални трошкови, порези и доприноси правног лица независни од
резултата, бруто зараде и остали лични расходи), независно од момента плаћања.
Губици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију расхода и могу,
али не морају, да проистекну из уобичајених активности предузећа. Губици
представљају смањење економских користи и као такви нису по својој природи
различити од других расхода.
Губици укључују, на пример, оне који су последица катастрофа, као што су пожар
и поплава.али и оне који су произашли из продаје дугорочних средстава.
Дефиниција расхода, такође, укључује нереализоване губитке, на пример, оне
произашле из ефеката пораста курсева стране валуте у вези са задуживањима
предузећа у тој валути. Када се губици признају у билансу успеха, признају се
посебно, због тога што је сазнање о њима корисно при доношењу економских
одлука. Губици се обично приказују на нето основи, након умањења за
одговарајуће приходе.
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ТРОШКОВИ

ПОЗАЈМЉИВАЊА

Члан 14.
Трошкови позајмљивања су камате и други трошкови који настају у предузећу у
вези са позајмљивањем финансијских средстава. Трошкови позајмљивања могу да
укључе:
(а) камату на дозвољено прекорачење на рачуну и краткорочна и дугорочна
позајмљивања;
(б) амортизацију есконта или премија у вези са позајмљивањем;
(ц) амортизацију споредних трошкова насталих у вези са аранжманом
позајмљивања;
д) финансијске трошкове по основу финансијског лизинга који се признају у
складу са МРС 17 лизинг; и
(е) курсне разлике које произилазе из позајмљивања износа у страној валути,
у оној мери у којој се оне сматрају корекцијом трошкова камата.
Трошкови позајмљивања признају се као расход у периоду у којем су настали,
без обзира на то како се позајмљена средства користе.
ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 15.
Финансијским обавезама сматрају се дугорочне обавезе (обавезе према повезаним
правним лицима и правним лицима са узајамним учешћем, дугорочни кредити,
обавезе по дугорочним хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе),
краткорочне финансијске обавезе (обавезе према повезаним правним лицима и
правним лицима са узајамним учешћем, краткорочни кредити и остале
краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и
остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе.
Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року до годину
дана, од дана чинидбе, односно од дана годичњег биланса.
Финансијска обавеза је свака обавеза која представља уговорну обавезу:
а) предаје готовине или другог финансијског средства другом предузећу; или
б) размене финансијских инструмената са другим предузећем под потенцијално
неповољним условима.
Предузеће може да има уговорну обавезу која може да се измири било плаћањем
финансијским средствима, било плаћањем сопственим акцијама. У том случају,
уколико број акција који је потребан за измирење обавеза варира са променама
њихове поштене вредности, тако да се плаћање врши у износу поштене вредности
акција који је једнак износу поштене вредности акција који је једнак износу
уговорене обавезе, ималац обавезе није изложен добитку или губитку насталом
услед промене цена његових акција. Таква обавеза се рачуноводствено обухвата
као финансијска обавеза предузећа.
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Приликом почетног признавања предузеће мери финансијску обавезу по њеној
набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је примљена
за њу. Трансакциони трошкови се укључују у почетно мерење свих финансијских
обавеза.
Након почетног признавања, предузеће мери све финансијске обавезе које дрзи
ради трговања и деривата који представљају обавезе које мери по поштеној
вредности.
Смањење обавеза по основу закона, ванпарничног поравнања и сл.
директним отписивањем.

врши се

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Члан 16.
Дугорочно резервисање се признаје када:
а) предузеће има обавезу (правну или стварну) која је настала као резултат
прошлог догађаја,
б) је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи бити
потребан за измирење обавеза, и
ц) износ обавезе може поуздано да се процени. Уколико ови услови нису
испуњени резервисање се не признаје.
Дугорочна резервисања обухватају резервисања за трошкове у гарантном року,
резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за
задржане кауције и депозите, резервисања за трошкове реструктурирања предузећа,
резервисања за пензије, и остала дугорочна резервисања за покриће обавеза
(правних или стварних), насталих као резултат прошлих догађаја, за које је
вероватно да ће изазвати одлив ресурса који садрже економске користи, ради
њиховог измиривања и које се могу поуздано проценити (на пример, спорови у
току), као и резервисања за издате гаранције и друга јемства.
Дугорочна резервисања за трошкове и ризике прате се по врстама, а њихово
смањење, односно укидање врши се у корист прихода.
Резервисања се не признају за будуће пословне губитке.
Резервисања се разликују од других обавеза као што су, на пример, обавезе
према добављачима и обрачунате обавезе, јер је код њих присутна неизвесност у
погледу рока настанка или износа будућих издатака који су потребни за
измирење.
Мерење резервисања врши се у износу који је признат као резервисање и он
представља најбољу процену издатака који је потребан за измирење садашње
обавезе на дан биланса стања.
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Резервисања се испитују или на дан сваког биланса стања и коригују тако да
одражавају најбољу садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив
ресурса који представљају економске користи бити потребан за измирење обавезе,
резервисање се укида.
Тамо где је учинак временске вредности новца значајан, износ резервисања
представља садашњу вредност издатка за које се очекује да ће бити потребни за
измирење обавезе.
Због временске вредности новца, резервисања у вези са одливима готовине који
настају одмах после дана биланса стања штетнија су од оних где одливи
готовине у истом износу настају касније. Резервисања се, дакле, дисконтују, тамо
где је учинак значајан.
Дисконтна стопа је стопа пре опорезивања која одражава текуће тржишне процене
временске вредности новца и ризика специфичних за обавезу. Дисконтна стопа не
одражава ризике за које су процене будућих токова готовине.

МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ ГРЕШКЕ
Члан
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Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна
нераспоређене добити из ранијих година, односно непокривеног губитка ранијих година
на начин утврђен
МРС 8 Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених
процена и грешке.
Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у
кумулативном износу са осталим грешкама већа од 3% пословних прихода.
18.

Политика заштите од ризика

Финансијски ризик значи несталност или нестабилност приноса, која може довести до
неочекиваних новчано-вредносних губитака. Настајање ризика резултат је динамичних
економских промена које су резултат развоја у свим сегментима пословања. У
динамичким условима настају економске промене које није могуће са сигурношћу
предвидети због недостатка потпуног знања о тим променама у будућности. То значи да
предузеће треба да истражује, предвиђа и планира будуће услове пословања, чиме се
стиче више знања о могућим променама које му омогућавају бољу процену, а тиме и
смањење ризика.
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Целокупно пословање предузећем везано је за могућност настанка ризика. Због тога је
важно да менаџмент буде свестан ризика, да познаје и предузима мере на време за
предупређење ризика, и треба да буде у стању да управља ризиком. Менаџмент
предузећа трба да буде стручан, односно да добро познаје врсте ризика, јер погрешни
пословни потези могу да донесу штету предузећу. Тежиште предузетих мера и
активности треба да буде у спречавању настанка ризика односно у отклањању или
ублажавању ризика ако се он појави.
Предузеће је у свом пословању изложено различитим врстама ризика.
Тржишни ризик представља ризик од промене цена и односа размене на домаћем и
старном тржишту. Постоје три врсте тржишног ризика:
Ризик од промене каматне стопе настаје кад је предузеће изложено разним
ризицима који кроз ефекте промена каматних стопа делује на његов финансијски
положај и токове готовине.
ХК „Крушик”а.д. у 2014. години је био максимално опрезан приликом
обезбеђења кредита. Обзиром на високе каматне стопе код банака, као и заштиту
банкарских кредита валутном клаузулом то смо се трудили да постојеће кредите
вратимо, што је и учињено са кредитима Аик банке.
Ризик од промене девизног курса проистиче из пословања на страним тржиштима,
што значи да нежељене промене паритетног односа страних валута у односу на
домаћу могу проузроковати знатне губитке у спољнотрговинским трансакцијама.
Такође и пословање са различитим валутама, односно диспаритет курса ЕУР и
УСД може да доведе до одређених ризика.
ХК „Крушик” а.д. највећи део своје производње реализује на страним
тржиштима. Извоз се углавном уговара у УСД и то преко посредника ЈП
„Југоимпорт – СДПР”. У протеклом периоду је долазило до промене курса УСД,
а такође и до диспаритета ове две валуте. Увоз материјала и делова ХК „Крушик”
а.д. у највећем делу реализује у ЕУР. На основу наведених чињеница, током
последњих година, ХК „Крушик” а.д. је имао одређене губитке у
спољнотрговинским трансакцијама као и у трансакцијама на домаћем тржишту.
Да би се заштитио од ових ризика, уговара веће авансе са ино-купцима. Кад су у
питању купопродајни уговори са ЈП „Југоимпорт – СДПР”, уговара се плаћање
по најповољнијем курсу. Како би се заштитио од промене курса ХК
„Крушик”а.д. и у овој години мора водити рачуна приликом закључења уговора
са испоручиоцима, да на њих пренесе иста права и обавезе, који су дефинисани у
уговорима са купцима.
Ризик од промена цена може да настане услед промена и поремећаја на тржишту.
Предузеће мора да се заштити од повећања цена инпута у процесу производње,
да учини своје трошкове стабилним и оптимизира своју политику цена и
приходе.
ХК „Крушик”а.д. у 2014.години је настојао да од купаца обезбеди већи
бескаматни аванс, а код уговора где нема аванса предвидео је клаузулу промене
цена, уколико дође до драстичних поремећаја на тржишту.
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Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности клијената предузећа који
може утицати на промену вредности његове финансијске имовине. Екстремни случај
кредитног ризика је када купац не може или не жели да плати своје обавезе. Предузећа
на више начина обезбеђују наплату својих потраживања.
Услед продужења економске кризе, ХК „Крушик”а.д. у 2014. години води рачуна о
обезбеђењу наплате својих потраживања. Настојао је да пре испоруке робе купцима
обезбеди 100% наплату, или да потраживање буде обезбеђено путем акредитива или
гаранције неке првокласне банке.
ХК „Крушик” а.д. у циљу обезбеђења континуитета у снабдевању потребним
репроматеријалом својим дугогодишњим испоручиоцима пружа неопходну помоћ која
се састоји у давању аванса, позајмица, јемства и техничке помоћи. Начин сарадње са
овим испоручиоцима регулише се закључењем одговарајућих уговора.
Наплату кредита који су одобрени запосленима у предузећу треба обезбедити путем
административне забране, а код запослених који напуштају предузеће, уговором
обезбедити исплату целокупног износа пре одласка.
Ризик ликвидности плаћања везује се за погоршање способности предузећа да уредно
плаћа све обавезе из пословања. Због специфичности производног програма и дугог
процеса производње, да би се заштитило од ризика смањења ликвидности, предузеће
мора да на време обезбеди потребна финансијска средства, како се не би угрозило
одвијање процеса производње.
У оваквој ситуацији све набавке су строго контролисане и реализоване по приоритету.
Посебна пажња је посвећена залихама материјала и алата. Пре набавке је проверавано
стање залиха, да не би дошло до дуплирања а самим тим и то повећања обавеза и
погоршања ликвидности.

19. Судски спорови и хипотеке
Судски спорови
Друштво има активних радних спорова и парничних спорова у
својству тужиоца и у својству туженог. Исход судских спорва не може
се прецизно предвидети.
Не очекује се значајан одлив економских ресурса по том основу.
Хипотеке
Друштво има уписане хипотеке у корист Српске банке а.д. На
следећим објектима: Пресерај, Ватрогасни дом,Диспанзер медицине
рада, Представништво у Београду.
Укупна вредност уписаних хипотека износи око 3 милиона ЕУР.
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II ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА СА НАПОМЕНАМА

1. ОСНОВНА

СРЕДСТВА

И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА, Нето
-у хиљадама динара2014.год
2015.год.

Земљ.+ Грађев.
инв.некр објекти

Постој. и
опрема

Остал Некрет Аванс Укупно
некрет у припр

НАБАВНА ВРЕДНОСТ

Почетно стање 1.јануар 2015. год.
Нова улагања
Отуђења и расход.
Oстало
Крајње стање –
31.децембар 2015. г

1413653 1994977
2829236
31447 17131
10258
34807 21
368943
-652
-3408
-11550
3484

92275 6378719
68640 482669
-160915 -176525
3484

1413653 2008067

2860635

31468 374524

6688347

1057754
44852
-509
3484

2764150
8188
-3408

21074
3948

3842978
56988
-3917
3484

1105581

2768930

25022

3899533

91706
65086

6446 374524
10372 17132

ИСПРАВКА ВРЕДНОС

Почетно стање –
1.јануар 2015. год.
Амортизација
Отуђења и расход.
Остало пов. испр.
Крајње стање –
31.децембар 2015. г.
НЕОТПИСАНА
(САДАШЊА)
ВРЕДНОСТ

31. децембар 2015. г. 1413653 902485
31. децембар 2014. г 1413653 937223

92275

2788815
2535742

Нове набавке билансиране у 2015 години исказане су по набавној вредности која
укључује све издатке који се признају у складу са МРС 16,,Некретнине,
постројења и опрема''.
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2.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Друштво је исказало дугорочне финансијске пласмане у укупном износу од РСД
хиљада,акоји се односи на:
У хиљадама динара
2015
2014
Дугорочни финансијски пласмани
Учешће укапиталу
Остали дугорочни финансијски пласмани
Укупно:

229828

191132

43586

52908

273414

244040

Учешћа у капиталу односе се на:
У хиљадама динара
2015
2014
Учешћа у капиталу
Учешће у капиталу зависних правних лица

40

Учешће у капиталу придружених правних лица
Учешће у капиталу осталих правних лица и
друге хартије од вредности расоположиве за продају
Укупно:

143966

187513

85862

3579

229828

191132

2.УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ
У хиљадама динара
2015.
2014.
Учешће у капиталу зависних правних лица
Правно лице Крушик – Акумулатори ................................
Крушик – Ф:М:О ...........................................
Крушик – Т.машине ......................................
Крушик – ИРЦ ...............................................
Свега .............................................................
Учешће у капиталу осталих ѕзависних правних лица
Правно лице 4. новембар – Мојковац ................................
Ковачки центар .............................................................
Тара Аеро анд Дефенце Продуктса.д. Мојковац
СВЕГА................................................................................
Учешће у капиталу осталих правних лица и друге
хартије од вредности расположиве за продају
Правно лице Јумбес банка ..................................................
24

40
40
143966
80631
224597

36633
143966
6914
187513

4793

3138

Правно лице Српска банка ..................................................
Правно лице Дунав осигурање ...........................................
Правно лице Агро банка ....................................................
Остало ...................................................................................

1
437

Свега .............................................................

УКУПНО УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ

441

3579

229848

191132

3.ЗАЛИХЕ
У оквиру залиха исказане су следеће позиције:
Материјал ..........................................................................
Недовршена производња ................................................
Готови производи ............................................................
Трговачка роба .................................................................
Некретнине прибав. ради даље продаје ..........................
Дати аванси за залихе
УКУПНО

У хиљадама динара
2015.
2014.
811556
707921
1572142
1348920
505125
366995
13450
16640
101503

37720

3003776

2478196

У хиљадама динара
2015.
2014.
Материјал
Материјал

583509

498280

Алат и инвентар

357088

324696

Укупно:

940597

822976

-129041

-115055

811556

707921

Исправка вредности алата и инвентара
Укупно:

У хиљадама динара
2015.
2014.
25

Материјал се састоји из:
Сировине и основни материјал
Материјал у обради и манипулацији
Залихе горива и мазива
Залихе канцеларијског материјала
Укупно:

567622

482862

12395

5680

2680

9531

812

207

583509

498280

У хиљадама динара
2015.
2014.
Алат и инвентар се састоји из:
Ситан инвентар на залихи

8966

3026

212239

196151

Амбалажа на залихи

6796

10464

Ауто гуме на залихи

47

1

Ситан инвентар у употреби

34866

31017

Специјални алат у употреби

90429

80136

2

2

3743

3899

Укупно:

357088

324696

Исправка вредности ситног инвентара у употреби

-34866

-31017

Исптавка вредности специјалног алата у употреби

-90429

-80137

Исправка вредности амбалаже у употреби

-2

-2

Исправка вредности ауто гума у употреби

-3744

-3899

-129041

-115055

Залихе контролника и алата

Амбалажа у употрби
Ауто гуме у употреби

Укупно:
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4.

ЗАЛИХЕ НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

Вредност недовршене производње чини износ од РСД 1572142 хиљаде а који је
већи у односу на претходну годину у износу од РСД 223222 хиљаде дин.
У оквиру залиха готових производа исказан је износ од РСД 505125 хиљада а који
је већи у односу на предходну годину за РСД 138130 хиљада дин.
5 . РОБА
У оквиру залиха робе исказани су:
У хиљадама.динара
2015.
2014.
Роба
Роба умагацину

12600

15802

1010

1002

13610

16804

Укалкулисани ПДВ по општој стопи

-63

-78

Укалкулисани ПДВ по посебној стопи

-36

-28

Укалкулисана разлика у цени

-61

-58

13450

16640

Роба у промету на мало
Роба у транзиту
Укупно:

Укупно:

6. ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ
Потраживања за дате авансе за залихе и услуге Друштво је исказало у износу од
РСД 37720 хиљада, а састоји се од:
У хиљадама.динара
2015.
2014.
Дати аванси за залихе и услуге
Дати аванси за залихе и услуге

59912

12524

Аванси дати у иностранству

1638

20209

Дати аванси – нефактурисани

39953

4987

7794

7697

109297

45417

-7794

-7697

101503

37720

Спорни дати аванси
Укупно:
Исправка вредности спорних датих авансе
Укупно:
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7. 8. ПОТРАЖИВАЊА, Нето
Друштво је у 2015. години исказало потраживања у износ одРСД 555243 хиљада.
Исправка и отпис ненаплаћених потраживања вршена је на терет осталих расхода.
У хиљадама динара
2015.
2014.
Потраживања по основу продаје ...............................
Купци – матична и зависна правна лица .........................
Купци у земљи ...................................................................
Купци у иностранству .......................................................
Исправка вредности потраживања од купаца ...
Свега ............................................................................
Потраживања из специфичних послова ......................
Потраживања од извозника ...............................................

14996
84186
416866
-77647

20141
208687
110996
-75803

438401

264021

298
26667

240

96733
-6856

81437
-7419

116842

74258

555243

338279

Свега ............................................................................
Друга потраживања ........................................................
Потраживања за камату и дивиденде ...........................
Потраживања од запослених .............................................
Потраживања од државних органа и организација ........
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и
доприноса ...........................................................................
Остала потраживања ..........................................................
Минус: Исправка вредности других потраживања ........
Свега ....................................................................
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА
9.

КУПЦИ У ЗЕМЉИ

Југоимпорт СДПР,Београд, (није усаглашено 773)

2015.
30875

Компанија Слобода, Чачак , (усаглашено)

2014.
144452
19288

Крушик-Фабрика ловачке муниције,Ваљево ,
(усаглашено)

1035

996

ИНСА, Земун , (усаглашено)

2714

2688

Крушик Акумулатори,Ваљево , (није усаглашено178)

3036

2588

Колубара метал,Лазаревац-Вреоци, (усаглашено)

28

260

ГОРЕЊЕ ,Ваљево , (усаглашено)

3029

4270

Остали купци у земљи (усаглашено)

5133

8685

Застава оружје, Крагујевац (усаглашено)

11538

183227

УКУПНО

57360

183227

Спорна потраживања од купаца у земљи
2015.

2014.

Крушик текстилне машинеДП.,Ваљево
Крушик акумулатори,Ваљево

11390

11390

Крушик Фабрика ловачке муниције,Ваљево

11141

10162

034Метал industri,Крагујевац

1534

1534

Остала спорна потраживања од купаца у земљи

2761

2375

26826

25461

-26826

-25461

2015.
54467

2014.
48698

32056

22618

3226

3208

Максвел,Београд
Укупно
Исправка вредности спорних потраживања

10.КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ
Cramic, Urugvaj
ROMAKS TRADE (усаглашено)
FLINT IMPEKS
Tara-Aerospace,Crna Gora
BMJ Oversase Limited АRЕХ d.o.o

10031

Ostali kupci u inostranstvu

305

Tehnoremont d.o.o (усаглашено 30.11.2015)
Укупно

298

280126
380211

74822

Спорна потраживања од купаца у иностранству односе се на:
2015.
Unis pretis,Pale
23171

2014.
21160

MUP Bjeljina

2663

2649

Trudbenik

2613

2599

MO-Republike Srpske

2586

2572

Остала спорна потраживања од инокупаца

5622

7194

36655

36174

Укупо
29

11.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања од фондова

2015.
26667

2014.
17423

298

240

Друга потраживања
Потраживања за настале штете

32

Остала потраживања

96733

Укупно

63982
81677

Исправка вредности осталих потраживања
Укупно
УСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА

У 2015 години

-6856

-7419

116842

74258

90,00%

12. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
2014.
2013.
Краткорочни финанс. пласмани -матична и зависна
правна лица .......................................................................
Краткорочни финанс. пласмани -повезана правна
лица ..................................................................................
УКУПНО

9599

8952

7070
-3454
13215

235
-235
8952

13. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
У хиљадама динара
2013.
2012.
Хартије од вредности – готовински еквиваленти ...........
Жиро и текући (пословни) рачуни .................................
Благајна ..............................................................................
30

378
3

5138
3

Девизни рачуни .................................................................
Девизни акредитиви ..........................................................
Остала новчана средства ...................................................
Новчана средства чије је коришћење ограничено или
вредност умањена .............................................................
УКУПНО

973

8378

76

80

1430

13601

14.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

Порез на додату вредност – предходни порез ................
Активна временска разграничења ....................................
УКУПНО

У хиљадама динара
2015.
2014.
132621
9245
7492
1241
140113

10486

15.КАПИТАЛ
Капитал друштва чини:
Основни капитал

2015.
2369898

2014.
2369898

81

81

649100

649100

Нереализовани губици по основу хартија од
вредности

-91979

-130714

Нераспоређени добитак-текућа година

201146

Резерве
Ревалоризационе резерве
Нереализовани добици по основу харт ија
одвредности

Губитак
УКУПНО КАПИТАЛ

-1258067

-1258067

1870179

1630298

16. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
У хиљадама динара
2015.
2014.
Акцијски капитал ...............................................................
Друштвени капитал ............................................................
УКУПНО
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1878840
491058
2369898

1878840
491058
2369898

17. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ
Врста
%
31.12.2015.
акција учешћа у 000 дин.
Акционар – Фонд за развој .................
Акционар – Република Србија ...........

обичне
обичне

Акционар-ГРАД ВАЉЕВО

обичне

УКУПНО

15,05
40,76

31.12.2014.
у 000 дин.

282780
756820

282780
765820

44,19

830240

830240

100,00

1878840

1878840

18. РЕЗЕРВЕ
У хиљадама динара
2015.
2014.
Статутарне идруге резерве ..............................................
УКУПНО

81
81

81
81

19. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
Немат Некр.
улаг. Постр
и опр.
Почетно стање-1.1.2015.

Харт од
вредн,
за прод.

Учешће
Ост
у капит
ало
иност.друш

649100

Остала повећања

Укупно

649100
-

Крајње стање – 31.12.2014.

649100

649100

Крајње стање – 31.12.2015.

649100

649100
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20. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
У 000 динара
Нераспоређена добит ранијих година – 01.01.2014.................................
0
Кориговано стање нераспоређ. Добити ранијих година – 31.12.2014.
0
ДОБИТ текуће године
Стање на дан 31.12.2015.
201146
21. ГУБИТАК
У хиљадама динара
2015.
2014.
Губитак ранијих година .......................................................
Губитак текуће године ........................................................

1258067
1258067

УКУПНО

22. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
2015 .
Остале дугорочне обавезе које се могу
конвертовати у капитал по закључку Владе
Остале дугорочне обавезе
УКУПНО

994371
263698
1258067

2014.

977032

977032

37236
1014268

35449
1012481

23.

РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ ИДРУГЕ
БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ
2015 .
Резервисање за отпремнине приликом одласка у
пензију
51094
Остала резервисања
УКУПНО

51094

33

2014.

24. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Ознака
валуте

Каматна
стопа

31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин

Дугорочни кредити у земљи
Правно лице – Фонд за развој .......... 615578,
92 ЕУР

77161

99861

77161

99861

Правнолице–.АИК банка .................
Правно лице – Срспка банка ............
Остали ................................................
УКУПНО ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

25. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Ознака
валуте
Краткорочни кредити у земљи
Правно лице – Српска банка

Каматна
стопа

2205000ЕУР
2713313.17
РСД

31.12.2015.
у 000 дин.

270899

Правно лице – АИК банка

34

31.12.2014.
у 000 дин.

222856

Агенција за санацију
Остали
СВЕГА
Део дугорочних кредита који
доспева до једне године
Правно лице – Фонд за развој

438180ЕУР

270899

222856

51004

24965

51004

24965

132339

120111

132339

120111

454242

367932

Правно лице-АИК банка
Српска банка
СВЕГА
Остале краткорочне
финансијске обавезе
Правно лице – Република Србија
Правно лице – остало
ЈУГОИМПОРТ
СВЕГА
УКУПНО КРАТКОРОЧНЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

26. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динарa
2015.
2014.
Обавезе из пословања
Примљени аванси, депозити и кауције ..............................
Добављачи матична и повезана правна лица ...................
Добављачи у земљи ..............................................................
Добављачи у иностранству .................................................
Остале обавезе из пословања .............................................

1123118
150231
627972
19515
607533

905598
119549
615808
8393
16776

Свега .....................................................................................

2528369

1666124

Обавезе из специфичних послова
Обавезе према увознику ..............................

4292

Свега .....................................................................................

4292

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

2528369

35

1666124

27. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР
У хиљадама динара
2015.
2014.
Обавезе по основу зарада и накнада зарада
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада
зарада које се рефундирају ..................................................
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет
запослених .............................................................................
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на
терет запослених ...................................................................
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца .................................................
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундир. ............
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на
терет запосленог које се рефундирају ................................
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на
терет послодавца које се рефундирају ...............................
Свега .....................................................................................

67626

53115

185895

171534

226754

222712

175760
721

177310
494

529

443

170
657455

121
625729

Друге обавезе
Обавезе по основу камата и трошкова финансир. ............
Остале обавезе ......................................................................
Свега .....................................................................................

46665
31451
78116

71944
17832
89776

Обавезе за порез на дод.Вредност ПДВ
Свега ....................................................................................

5
5

73355
73355

Обавезе за порезе,царине идруге дажбине
Сбега.....................................................................................

31178
31178

27601
27601

8817
4502

15739
4635

13319

20374

780073

836835

Пасивна временска разграничења ПВР
Унапред обрачунати трошкови ...........................................
Обрачунати приходи будућег периода ...............................
Остала ПВР
Свега .....................................................................................
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР

28.НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ
У складу са чл.18 Закона о рачуноводству друштво је извршило усаглашавање
потраживања и обавеза са дужницима и повериоцима. Друштво је са стањем на дан
31.10.2015 године као и 30.11, 31.12.2015 године својим дужницима доставило списак
неплаћених обавеза у виду извода отворених ставки.
Стања неусаглашених потраживања и обавеза је следеће:
36

Купци у земљи
Купци у иностранству
Друга потр.
Укупно неусаглашено

2.896 хиљ. дин.
67.723 хиљ. дин.
169 хиљ.дин.
70.788 хиљ.дин.

Од обавеза из пословања :
Добављачи у земљи
Добављачи у иностр.

51.856 хиљ. дин.
19.515 хиљ. дин.

III ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА СА
НАПОМЕНАМА
1.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
У хиљадама динара
2015

2014

Приход од продаје робе

5656

32057

Свега приходи од продаје робе

5656

32057

3202363

1812575

У земљи

1409128

1515435

Извоз

1793235

297140

3208019

1844632

Приходи од прод. Производа иуслуга
зависним правним лицима
Приход од продаје произв. и услуга

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

2.

ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

У хиљадама динара
2015
2014
21520

11847
37

3.

ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА И УЧИНАКА
У хиљадама динара
2015
2014

Почетне залихе учинака (01.01.) ................................
Недовршена производња ...............................................
Готови производи ...........................................................
Крајње залихе учинака (31.12) ...............................
Недовршена производња ...............................................
Готови производи ...........................................................
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХЕ УЧИНАКА
СНАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХЕ УЧИНАКА

4.

1715915

1800498

1348920
366995
2077267
1572142
505125

1186891
613607
1715915
1348920
366995

361352
84583

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2015
2014

Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.............
Приходи од закупнине .....................................................
УКУПНО

370

227

370

227

5. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
У хиљадама динара
2015.
2014.
Набавна вредност продате робе
УКУПНО

38

4303

16775

4303

16775

5

6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара
2015.
2014.
Трошкови материјала ѕа израду

1350451

511805

Трошкови режијског материјала ...................................

75851

56465

Трошкови горива и енергије ........................................

121750

95310

1548052

663580

УКУПНО

7.ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА
И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2015.
2014.
ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА (бруто)

1055818

779473

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца ...............................................

205778

151504

Трошкови накнада по уговорима о делу .........................

6581

2873

Трошкови накнада по ауторским уговорима ..................

1826

Трошкови накнада по уговорима о привременим и
повременим пословима .....................................................
Трошкови накнада физичким лицима по основу
осталих уговора ..................................................................

158

129

Трошкови накнада члановима управног и надз.одбора

3413

3542

Остали лични расходи и накнаде .....................................

61128

53668

1334702

991189

УКУПНО

39

8. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

У хиљадама динара
2015.

2014.

Трошкови амортизације .....................................................

56988

62188

УКУПНО

56988

62182

9.ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
2015 .
Трошкови резервис.отпре
мнине за одлазак у пензију

2014.

5074

Ттошк.осталих резервисања
УКУПНО
5074

10. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
У хиљадам динара
2015.
2014.
13299

Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга ......................................

5217

4797

Трошкови услуга одржавања ..........................................

12639

5180

Трошкови закупнина .........................................................
Трошкови сајмова ..............................................................

176

Трошкови рекламе и пропаганде .....................................

618

Трошкови истраживања ....................................................

4126

Остали трошкови производних услуга ............................

67915

15961

Свега трошкови производних услуга ..........................

103990

26267

Трошкови непроизводних услуга .....................................

10390

6172

Трошкови репрезентације .................................................

1906

1102

Трошкови премије осигурања ..........................................

5296

3197

40

329

Трошкови услуга на изради учинака

13299

Трошкови платног промета ..............................................

3404

2266

Трошкови чланарине .........................................................

5675

4156

Трошкови пореза ................................................................

15132

19260

Остали нематеријални трошкови .....................................

47275

9365

Свега нематеријални трошкови ...................................

89078

45518

193068

71785

Трошкови доприноса .........................................................

УКУПНО

11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара
2015.
2014.
Финансијски приходи од осталих повезаних правних
лица ........................................................................................

11361

2347

Приходи од камата ................................................................

132

519

Позитивне курсне разлике ...................................................

24269

17756

Приходи по основу ефекта валутне клаузуле .....................

9568

10183

Остали финансијски приходи...............................................
45330

30805

12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2015.
2014.
Финансијски расходи из односа са осталим повезаним
правним лицима .......................................................
Расходи камата

41

11100

4793

124776

154736

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним
правним лицима .......................................................

11100

4793

Негативне курсне разлике

17959

3469

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле

55069

82986

2678
211582

236
246220

Остали финансијски расходи
УКУПНО

13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2016.
2015.
Добици
од
продаје
наматеријалних
улагања,
некретнина, постројења и опреме ......................................
Вишкови................................................................................

125

Добици од продаје материјала ............................................

26

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од
ризика осим валутне клаузуле ............................................

6

1309

Приходи од смањења обавеза .............................................

6602

Остали непоменути приходи ..............................................

3930

Приходи од наплаћених отписаних потраживања

2764

УКУПНО

1

6726

9606

14. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Ухиљадама динара
2015.
2014.
Губици по основу продаје материјала...............................
26
Мањкови ...............................................................................
Расходи по основу директних отписа потраживања ........

33
25

Обезвређење робе у промету на мало .........

2545
39

Остали непоменути расходи ...............................................
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и
42

29250

9173

29250

11816

Губици по основу продаје материјала...............................
26
других хартија од вредности расположивих за продају....

4979

Обезвређење некретн.,постр. и опреме.............................

228

Обезвређење потраживања и кратк.финанс.пласмана .....

288

5922

5219
34770

6632
18848

УКУПНО

710

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута
који су коришћени за прерачунавање у динарску противвредност девизних позиција
биланса стања су следећи:

EUR
USD
CHF
GBP

31.12.15
121,6261
111,2468
112,5230
164,9391

31.12.14
120,9583
99,4641
100,5472
154,8365

У Ваљеву
22.02.2016 године

Mladen Petković
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ХК «КРУШИК» а.д.
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Младен Петковић, дипл.екон.
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