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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Osnivaču i Nadzornom odboru JP Sava Centar, Beograd
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JP Sava Centar, Beograd (u daljem tekstu: Preduzeće), koji
obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2016. 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 je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i za one
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. 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.
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 Preduzeća na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
/nastavlja se/

Naziv klijenta - Mesto

/nastavak/

Skretanje pažnje
Navedeno je u tački 3 A Napomena uz finansijske izveštaje da su na dan finansijskih izveštaja za 2016. godinu
iskazane kratkoročne obaveze koje su veće od obrtne imovine u iznosu od RSD 739.549 hiljada, gubitak iznad
visine kapitala u iznosu od RSD 688.963 hiljada, a gubitak tekuće godine iznosi RSD 96.402 hiljada. Takvo stanje
ukazuje da postoji bitna neizvesnost koja može da izazove značajnu sumnju u pogledu mogućnosti Preduzeća da
nastavi poslovanje po načelu stalnosti pravnog lica. Međutim, očekivanja rukovodstva su da uz planirano
povećanje prihoda u budućem periodu i nastavak finansijske podrške Osnivača, likvidnost Preduzeća i kontinuitet
poslovanja neće biti ugroženi.
Osim toga, Grad Beograd kao Osnivač Preduzeća je 11. oktobra 2016. godine objavio javni poziv za podnošenje
prijava radi osnivanja zajedničkog privrednog društva radi rekonstrukcije i upravljanja kongresnim centrom.
Očekuje se da će ishod biti poznat do kraja aprila 2017. godine, a ukoliko se osnuje privredno društvo radi
rekonstrukcije i upravljanja Sava Centrom, u zavisnosti od sadržaja osnivačkog akta može nastati bitna
neizvesnost koja može da izazove značajnu sumnju u pogledu mogućnosti Preduzeća da nastavi poslovanje po
načelu stalnosti pravnog lica.
Navedeno je u tački III Napomena uz finansijske izveštaje za 2016. godinu da Preduzeće u poslovnim knjigama
iskazuje obaveze za porez na imovinu u iznosu od RSD 327.266 hiljada koja se ne izmiruje u dužem vremenskom
periodu. Obaveze po osnovu zatezne kamate na neplaćene javne prihode, po kartici OJ LPA Novi Beograd sa
stanjem na dan 31.12.2016. godine, iznose RSD 74.557 hiljada i iste nisu ukalkulisane u poslovnim knjigama
Preduzeća. Rukovodstvo preduzima dodatne napore da sa Osnivačem, koji je stvarni vlasnik ovih prihoda, reši
status ovih obaveza i ne očekuje materijalno značajne odlive imovine po osnovu izmirenja predmetnih obaveza u
budućem periodu.
Po navedenim pitanjima nije izražena rezerva u našem mišljenju.
Beograd, 31. mart 2017. godine

Ključni revizorski partner

Stanimirka Svičević
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BILANS USPEHA
U periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine
(U hiljadama dinara)
Pozicije

Napomena*

2016.

2015.

507.074

437.881

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI PRIHODI
PRIHODI OD PRODAJE ROBE
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu

3

3.678

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu

4

PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.

5

127.750

32.327

DRUGI POSLOVNI PRIHODI

6

230.829

256.246

605.649
2.420

580.578

1

7
8
9
11
10

27.757
111.544
149.967
95.719
9.122

30.029
92.475
152.679
87.771
9.615

12

209.120

208.009

98.575

142.697

972

1.713

PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)

506

1.352

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)

466

361

15.023

9.484

3.678
144.817

149.308

142.937
1.880

134.975
12.343

1.990

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
Troškovi materijala
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Troškovi dugoročnih rezervisanja
Nematerijalni troškovi
POSLOVNI DOBITAK
POSLOVNI GUBITAK
FINANSIJSKI PRIHODI

13

FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata
Ostali finansijski prihodi

FINANSIJSKI RASHODI

13

FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata
Ostali finansijski rashodi

1.099
1.099

RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)

13

14.884

8.234

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)

13

139

151

DOBITAK IZ FINANSIRANJA
GUBITAK IZ FINANSIRANJA

14.051

7.771

PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ B.U.

14

1.733

1.329

RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ B.U.

14

5.073

9.760

OSTALI PRIHODI

14

67.899

19.163

OSTALI RASHODI

14

37.036

9.960

85.103

149.696

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK POSL. KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČ. POLITIKE I ISP. GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA
NETO GUBITAK POSL. KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČ. POLITIKE I ISP. GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

2

11.299

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

96.402

149.696

96.402

149.696

POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
Isplaćena lična primanja poslodavcu
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK

25

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveštaje gde je izvršeno detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa
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IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU
U periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine
(U hiljadama dinara)
Pozicije

Napomena*

2016.

2015.

25

96.402

149.696

25

96.402

149.696

NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK
STAVKE KOJE NEĆE BITI REKLASIFIKOVANE U BILANSU USPEHA U BUDUĆIM PERIODIMA
Promene revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
Povećanje revalorizacionih rezervi
Smanjenje revalorizacionih rezervi
Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja
Dobici
Gubici
Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala
Dobici
Gubici
Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava
Dobici
Gubici
STAVKE KOJE NAKNADNO MOGU BITI REKLASIFIKOVANE U BILANSU USPEHA U BUDUĆIM PERIODIMA
Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja
Dobici
Gubici
Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje
Dobici
Gubici
Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka
Dobici
Gubici
Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
Dobici
Gubici
OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI DOBITAK
OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI GUBITAK
POREZ NA OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA
NETO OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK
NETO OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK
UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA
UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK
UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK
UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK
Pripisan većinskim vlasnicima kapitala
Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu
*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveštaje gde je izvršeno detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa
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IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
U periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine
(U hiljadama dinara)
Pozicije

Napomena*

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti

2016.

2015.

567.656
436.020
506
131.130
600.070
396.448
146.375
13.635

577.066
543.388
1.351
32.327
543.988
350.064
152.679
9.332

43.612

31.913
33.078

32.414

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
Primljene dividende
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja

24.325

24.325

46

29.970
8.064

46
21.906
24.279
29.970

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni krediti (neto prilivi)
Kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne obaveze
Ostale kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročnii krediti (odlivi)
Kratkoročni krediti (odlivi)
Ostale obaveze (odlivi)
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja

2.316

261

2.316
261
656

656

1.660

261

SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE

594.297

577.327

SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE

600.772

573.958

NETO PRILIV GOTOVINE

3.369

NETO ODLIV GOTOVINE

6.475

GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA

63.278

59.699

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

466

361

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

136

151

57.133

63.278

GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA

19

*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveštaje gde je izvršeno detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa
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IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine
(U hiljadama dinara)
Komponente kapitala

OPIS

Komponente ostalog rezultata

Napomena*

Osnovni
kapital

Upisani
neuplaćeni
kapital

Rezerve

Gubitak

Otkupljene
sopstvene
akcije

Nerasp.
dobitak

Reval.
rezerve

Aktuarski
dobici ili
gubici

Dobici ili
gubici po
osnovu
ulaganja u
vlasničke
instrumente
kapitala

Dobici ili
gubici po
osnovu udela
u ostalom
dobitku ili
gubitku
pridruženih
društava

Dobici ili
gubici po
osnovu
inostranog
poslovanja i
preračuna
finansijskih
izveštaja

Dobici ili
gubici po
osnovu
hedžinga
novčanog
toka

Dobici ili
gubici po
osnovu HOV
raspoloživih
za prodaju

Ukupan
kapital

Gubitak iznad
kapitala

Početno stanje na dan: 01.01.2015. godine
Dugovni saldo računa
Potražni saldo računa

489.275
46.410

442.865

Ispravka materijalno značajnih grešaka i
promena računovodstvenih politika
Ispravke na dugovnoj strani računa
Ispravke na potražnoj strani računa
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2015.
godine
Korigovani dugovni saldo računa
Korigovani potražni saldo računa

489.275
46.410

442.865

Promene u prethodnoj godini
Promet na dugovnoj strani računa
Promet na potražnoj strani računa

149.696

Stanje na kraju prethodne godine 31.12.2015.
Dugovni saldo računa
Potražni saldo računa

638.971
46.410

592.561

Ispravka materijalno značajnih grešaka i
promena računovodstvenih politika
Ispravke na dugovnoj strani računa
Ispravke na potražnoj strani računa
Korigovano početno stanje tekuće godine na
dan 01.01.2016.
Korigovani dugovni saldo računa
Korigovani potražni saldo računa

638.971
46.410

592.561

Promene u tekućoj godini
Promet na dugovnoj strani računa
Promet na potražnoj strani računa

96.402

Stanje na kraju tekuće godine 31.12.2016.
Dugovni saldo računa
Potražni saldo računa

735.373
46.410

*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveštaje gde je izvršeno detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa

688.963

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
1.Основни подаци о Предузећу:
Настанак и главни моменти развоја. Предузеће САВА ЦЕНТАР основано је Одлуком
Скупштине града Београда бр. 023.1233/74-10-1 од 10.04.1974. године у Регистар
Окружног привредног суда у Београду, Предузеће је први пут уписано 24. јуна 1977.
године као САВА ЦЕНТАР – Р.О. за конгресне и културно уметничке делатности.
Предузећу је тада Град Београд дао на коришћење јединствен грађевински комплекс, а на
основу Уговора бр. 463-370 од 19.04.1982. год. о регулисању међусобних односа поводом
поверавања на управљање и коришћење објеката САВА ЦЕНТАР.
У складу са Законом о предузећима, Предузеће се 1990. године организује као друштвено
предузеће у области културе, за обављање конгресних и културно-уметничких делатности.
Тако Предузеће све до краја 2001. године послује под називом САВА ЦЕНТАР. Предузеће
за конгресне и културно-уметничке делатности, Нови Београд.
У међувремену, одлуком Владе Републике Србије и Скупштине града Београда, више пута
је мењан оснивач Предузећа. Коначно, Решењем Града Београда бр. 6.555/01 од 28.12.2001.
године оснива се Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град
Београд, САВА ЦЕНТАР. На основу овог Решења у Регистру Трговинског суда у Београду
под бројем IX Fi 2510 од 01.03.2002. године извршен је упис промене облика предузећа,
усклађивање са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса, Законом о предузећима и Законом о класификацији делатности и о регистру
јединица разврставања.
Фирма и седиште. Јавно предузеће САВА ЦЕНТАР, Београд, ул. Милентија Поповића бр.
9 је уписано у судски Регистар Трговинског суда у Београду, под регистарским бројем
XII.Fi.4353/03 и регистарским улошком бр. 1-1718-00. Предузеће послује са скраћеним
називом: Ј.П. САВА ЦЕНТАР, Београд, и матичним бројем: 07049285.
Основна делатност: Предузеће има у својој регистрацији следеће најважније делатности
које се обављају са просечно 111 запослених радника:
 уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност;
 Рад уметничких установа и остале забавне активности, на другом месту
напоменуте;
 кинематографска и видео дистрибуција и приказивање филмова;
 репродукција звучних, видео и компјутерских записа;
 привређивање сајмова, консалтинг и менаџмент послови;
 делатност путничких агенције у туроператера;
 изнајмљивање некретнина, канцеларијских машина и опреме;
 испитивање тржишта и јавном мњењу и остале услуге рекламе и пропаганде;
 издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација, остале издавачке
активности, књиговезачки и завршни радови и остале активности у вези са
штампањем;
 ресторани и барови.
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2.Основ за састављање и презентацију финансијских извештаја
Предузеће је саглансо критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у мало правно
лице.
Финансијски извештаји о којима извештавамо су састављени у складу са Законом о
рачуноводству , прописима донетим на основу тог закона и применом рачуноводствених
политика.
Прописане рачуноводствене политике су усаглашене са међународним стандардима
финансијског извештавања.
Износ у финансијксим извештајима су приказани у хиљадама РСД важећим на дан
билансирања – 31.12.2016. године.
3.Преглед значајних рачуноводствених политика
А)

Правилна процењивања – основне претпоставке

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело
узрочности) и начело сталности. Према начелу настанка пословног догађаја учинци
пословних промена и других догађаја се признају у моменту настанка. Финансијски
извештаји састављени на начелу настанка пословног догађаја пружају информације не
само о пословним променама из предходног периода, које укључују исплату и пријем
готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима
који представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду.
На дан финансијских извештаја за 2016. годину исказане су краткорочне обавезе које су
веће од обртне имовине у износу од РСД 739.549 хиљада, губитак изнад висине капитала
у износу од РСД 688.963хиљада, а губитак текуће године износи 96.402 хиљада. Такво
стање указује да постоји битна неизвесност која може да изазове значајну сумњу у погледу
могућности Предузећа да настави пословање по начелу сталности правног лица. Међутим,
очекивања руководства су да уз планирано повећање прихода у будућем периоду и
наставак финансијске подршке Оснивача, ликвидност Предузећа и континуитет пословања
неће бити угрожени.
Оснивач –Скупштина града Београда у октобру 2016. године објавила је јавни позив за
подношење пријава ради оснивања заједничког привредног друштва, ради реконструкције
и управљања конгресним центром. Шифра позива ЗДП 1/16. И поред ових околности
финансијски извештаји су састављени у складу са начелом сталности пословања.
Б)

Признавање елемената финанскијих извештаја

Средства се признају у билансу стања када је вероватно дa ће будуће економске користи
притицати у Предузеће и када средство има набавну вредност или цену коштања или
вредност која може да се поуздано измери.
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Обавезе се признају у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи
економске користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе
која ће се подмирити може поуздано измeрити.
Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи
повезано са повећањем средстава или смањењем обавеза које се могу поуздано измерити,
односно да признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава
или смањења обавеза.
Расходи се признају у билансу успехa када смањење будућих економских користи које је
повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери,
односно да признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза или
смањењем средстава.
Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или
уложена куповна моћ и представља нето имовину Предузећа. Из финансијског концепта
капитала проистиче концепт очувања финансијског капитала. Очување финансијског
капитала мери се у номиналним монетарним јединицама – РСД. По овом концепту добитак
је зарађен само ако финансијски износ нето имовине на крају периода премашује
финансијски износ нето имовине на почетку периода.
В)

Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних
разлика

Извршен је прерачун новчаних средстава, потраживања и обавеза у страним средствима
плаћања у њихову динарску противвредност по курсу важећем на дан биланса стања.
Позитивне и негативне курсне разлике настале по том основу су исказане као приход или
расход периода.
Г)

Приходи од продаје

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до
краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко-поверилачки
однос и да је испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене
надокнаде или потраживања.
Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан
билансирања.
Д)

Пословни расходи

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе, трошкови материјала,
трошови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације и
резервисања, трошкови непроизводних услуга и нематеријални трошкови.
Основни елементи и начела признавања расхода су:
 Расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих
економских користи које су повезане са смањењем средстава или повећањем обавеза
могу поуздано да се измере;
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 Расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима
(начело узрочности);
 Када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских
периода, а повезано са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно,
расходи се признају путем поступка систематске и разумне алокације;
 Расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и
до износа до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да
испуњавају услове за признавање у билансу стања као средство;
 Расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог
признавања средстава.
Ђ)

Добици и губици

Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају у
случају продаје сталне имовине по вредности већој од њихове књиговодствене вредности
као и добитке који настају при повећању књиговодствене вредности сталне имовине услед
престанка деловања услова за смањење њихове вредности.
Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене књиговодствене
вредности, затим по основу расходовања неотписаних основних средстава, по основу
штете које се могу у целини или делимично надокнадити од осигуравајућих друштава.
Е)

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата, приходе и
расходе од курсних разлика и остале финансијске приходе и расходе.
Ж)

Ванредни приходи и расходи

Ванредни приходи и расходи настају као последица ванредних догађаја, који се јасно
разликују од редовних активности и од којих се не очекује да настају често или редовно.
Основне карактеристике ванредних прихода и расхода су:
 Ретко се појављују;
 Догађај који је проузроковао приход или расход је ванредан, односно није
последица редовних активности.
З)

Порези и одложени порез

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са републичким
прописима. Пореска обавеза се обрачунава по стопи од 15% на опорезиву добит.
Опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити исказане у билансу
успеха, који је сачињен у складу са Међународним
стандардима финансијског
извештавања и прописима којима се уређује рачуноводство, за одређене расходе и приходе
сагласно пореским прописима. Обрачунати порез се умањује за пореске олакшице
(улагање у основна средства у сопственој регистрованој делатности).
Порески прописи Републике Србије не признају све позиције биланса успеха у износима
исказаним у складу са МСФИ за МСП. Трошкови амортизације за некретнине, постројења,
опрему и нематеријална улагања признају се по посебним амортизационим стопама. По
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основу расхода на име јавних прихода када расход није признат у ПБ у периоду
обрачунавања, већ у периоду када је извршено плаћање.Сходно томе, како предузеће има
већа одложена пореска средства по основу неплаћених јавних прихода, од одложених
пореских обавеза по основу разлике рачуноводствене и пореске основице и амортизације
коју признају порески прописи; процењено је да се износ одложених пореских средстава
призна у висини одложених опореских обавеза, пошто се на основу планираног резултата
не очекује опорезиви добитак у будућности..
И)

Нематеријална улагања, некретнине, постројења, опрема

Нематеријало улагање је одредиво, немонетарно средство без физичког садржаја:
 Које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим
лицима или се користи у административне сврхе;
 Које предузеће контролише као резултат догађаја, и
 Од којег се очекује прилив будућих економских користи.
Некретнине, постројења и опрема су материјална средства:
 Која Предузеће држи за употребу у пружању услуга, за изнајмљивање другим
лицима или у административне сврхе;
 За које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода.
Набавке нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме у току године
евидентирају се по набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност
набављених средстава увећана за све зависне трошкове набавке и све трошкове довођења у
стање функционалне приправности. Цену коштања наведених средстава произведених у
сопственој режији чине директни трошкови и припадајући индиректни трошкови, који се
односе на та улагања.
Након што се призна као средство, некретнина, постројење и опрема исказују се по
набавној вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате
амортизације и укупан износ губитка због обезвређивања.
Нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у
билансу стања, након отуђивања или када је средство трајно повучено из употребе и када
се од његовог отуђења не очекују никакве будуће економске користи.
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика
између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средстава и признају се
као приход или расход биласа успеха.
Предузеће је извршило процену нематеријалних улагања, постројења и опреме по фер
вредности на дан 01.01.2016.године .
Ј)

Амортизација
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Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је
средство стављено у употребу.
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврдђују
на основу процењеног корисног века употребе средстава.
Стопе примењене у састављању финансијских извештаја за 2016. годину су:





Нематеријална улагања
Рачунарска опрема
Путнички аутомобили

Остала опрема






К)

Клавир
Намештај
Аудио визуелна техника
Tелефон
Телевизори
Угоститељака опрема

Стопе оптиса:
12,5%-20%
7,81%-20%
2,62%-15,50%
Стопе отписа:
5 % -11%
4,97% - 20%
1,09% - 18%
7% - 17,67%
12,5% - 14,3%
1,09% - 18%

Залихе

Залихе робе и материјала се мере по набавној вредности. Набавну вредност чине сви
трошкови набавке за довођење залиха на њихово садашње место и стање. Трошови набавке
залиха обухватају куповну цену, увозне дажбине и друге обавезе, трошкове превоза
манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати набавци.
Попусти, рабати и друге сличне ставке се одузимају при утврђивању трошкова набавке.
Излаз залиха материјала и робе се евидентира методом просечне пондерисане цене.
Л)

Потраживања по основу продаје

Потраживања по основу продаје процењује се по номиналној вредности умањеној за
процењени износ ненаплативних потраживања.
У складу са прописима о рачуноводству а на основу Правилника о рачуноводству Ј.П. Сава
Центар, вршена је исправка вредности доспелих потраживања која нису наплаћена.
Потраживање се индиректно коригује на терет расхода, а директо само ако је немогућност
наплате извесна и документована. Ризик наплате сваког појединачног потраживања
процењује Комисија за попис потраживања са стањем на дан 31.12. текуће године.
Исправке вредности појединачних потраживања од лица према којима истовремено имамо
и обавезу, исправка је вршена за износ који прелази обавезу.
Комисија се у раду руководи законском регулативом. Сва потраживања у земљи старија од
60 дана стављају се на исправку,као и ино-потраживања старија од 90 дана. Једини
изузетак је у потраживању од закупа пословног простора где се комитенти стављају на

6

исправку после 120 дана (закупци имају уплаћени двомесечни депозит од 61 дан, па
простим збиром 60 да дана законске регулативе и 60 дана депозита долази се до 120 дана).
Дугогодишњи комитенти који имају проблема са ликвидношћу, потписују протокол о
начину измирења дуга и због тога се не стављају на исправку вредности. Потраживања

оних комитената који су се потписивањем Протокола обавезали да та потраживања
измире. Дугогодишњи корисници пословног простора B&M MUSIC, GARAGE 232
и MASTER TIME, као и стални пословни партнери ОРЛАНДО и GUITAR ART
имали су одређене финансијске проблеме у 2016. години, а с обзиром да су у
ранијем периоду редовно измиривали своје обавезе, сматрано је да је оправдано да
им се омогући плаћање дуга у више рата. Укупни износ потписаних протокола на
дан 31.12.2016године износи 4.055.601,22 динара.
Љ)

Материјално значајне грешке

Материјално значајном грешком сматра се грешка која у појединачном износу или
кумулативном износу са осталим грешкама износи више од 2% укупног прихода.
Накнадно установљене грашке које нису материјално значајне исправљају се на терет
расхода односно прихода текућег периода у коме су идентификоване. Нето губитак
пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка
грешака ранијих периода односи се на период за пословну 2015, 2014, 2012. Кумулативни
износи грешака за претходне године не прелазе праг материјалног значаја.

КТО

3

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

4

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА
Приходи од продаје услуга осталим
повезаним правним лицима на
домаћем тржишту
Приходи од продаје услуга на
домаћем тржиштуи
Приходи од продаје услуга на
иностраном тржишту

604

AOП

1002

6

у 000
динара

2016.

2015.

3.678

1009
612
614

0

1.990

142.937

134.975

1.880

12.343

144.817

149.308

127.750

32.327

230.829
358.579

256.246

615

У к у п н о:

5

у 000
динара

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ.

640

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

650

1016

1017

У к у п н о:
Укупно пословни приходи (4+5+6)

288.573
1001

507.074

437.881

7

КТО

7

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

AOП

Трошкови материјала

511

Трошкови осталог материјала

512

Трошкови резервних делова

514

ТРОШКОВИ ГОРИВА И
ЕНЕРГИЈЕ

513

1024

У к у п н о:
9

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА
ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧ. РАСХ.
Трошкови зарада и накнада зарада
/бруто/
Трошкови пореза и допр. на зараде и
накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу

2015.

18.473

21.087

9.124

8.442

160

500

27.757

30.029

111.544

92.475

111.544

92.475

520

97.287

108.289

521

17.411

19.373

522

393

957

1.074

976

Трошкови накнаде по ауторским
хонорарима
Трошови накнада физичким лицима
по основу осталих уговора
Трошкови накнада члановим
Управног и Надзорног одбора

524
525

16.151

14.709

526

1.234

1.234

Остали лични расходи

529

16.417

7.141

149.967

152.679

9.122

9.615

9.122

9.615

523

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
Трошкови амортизације

1027
540

У к у п н о:

11

2016.

1025

У к у п н о:
10

у 000
динара

1023

У к у п н о:
8

у 000
динара

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ
УСЛУГА

1026

Трошкови транспортних услуга

531

2.999

4.671

Трошкови услуга одржавања

532

42.274

43.205

8

КТО

Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга(трошкови
дитрибутера и сауговарача)

AOП

2016.

2015.

1.809

816

539

44.554

33.573

95.719

87.771

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

Трошкови непроизводних услуга

550

77,287

72.667

Трошкови репрезентација

551

1,703

1.178

Трошкови премија осигурања

552

5,076

5.177

Трошкови платног промета

553

1,673

1.666

Трошкови чланарине

554
555
556

590

580

117,510

122.497

Трошкови пореза и доприноса
Остали нематеријални трошкови

559

5,281

У к у п н о:
13

у 000
динара

535

Укупно:
12

у 000
динара

4.244

209,120

208.009

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И
РАСХОДИ
1032

Финансијски приходи
Приходи од камата

662

506

1.352

Позитивне курсне разлике
У к у п н о:

663

466
972

361
1.713

0

1.099

14,884

8.234

136

151

3

0

15,023

9.484

1040

Финансијски расходи
Расходи камата – повезана лица

561

Расходи камата - добављачи

562

Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне
клаузуле

563

У к у п н о:

569

9

КТО

14

AOП

у 000
динара

у 000
динара

2016.

2015.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
И ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД
УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ
1052
Остали приходи
Добици од продаје

670

Наплаћена отписана потраживања
Приходи од заштите уг. ризика депозити

675

Приходи од смањења обавеза

677

Остали непоменути приходи
Приход од усклађиванја вредности

679

Приходи од усклађивања вредности
некретнина, постројења и опрема
Укуп но
Приходи од усклађивања вредности
потраживања и крат.фин. пласмана

676

681

1050

У к у п н о:
Остали расходи
Губици по основу расходовања и
продаје нематеријалних улагања,
некретнина, постројења и опреме

378

0

1

56

1,285

7.552

5,773

11.533

58,955

22

67899

19.163

1,733

1.329

1,733

1.329

0

0

16

0

84

629

1,102

40

117

16

685

9.275

518

0

34.514
37.036

0
9.960

5,073

9.760

1053
570

Мањкови

574

Ревалоризација депозита
Расходи по основу директних отписа
потраживања
Губици по основу расхода и продаје
ОС

575

Остали непоменути расходи
Обезвређење нематеријалних улагања

579

Обезвређивање
постројења опреме

0

1,507

682

685

0

576
577

581

некретнина

Укупно
Обезвређивање потраживања и
краткорочних финансијских пласмана

582

585

1051

10

КТО

2

Нето губитак пословања које се
обуставља, расходи промене
рачуноводствене политике и
исправка грешака из ранијих
година
Расходи по основу исправки
грешака из ранијих година које
нису матријално значајне
Приходи по основу исправки
грешака из ранијих година које
нису материјлно значајне
У к у п н о:

AOП

у 000
динара

у 000
динара

2016.

2015.

1057

592
12,912
692
1,613
11,299

11

15. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НEМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ
015
028
софтвер
аванси
НАБАВНА
011
012
у
024
026 опр.у
027 улаг.у
за
ВРЕДНОСТ
лиценце софтвер припреми 023 опрема инв.некр.
025 муз.вред..
припреми
туђа ОС
опрему
Стање
0
01.01.2016.
4.555
7.392
262.348
3.931
185
1.117
36.201
0
Набавке

111
-2.172ОС
-338СИ

Расход
Активирање
опреме

УКУПНО
315.729

20
-2.510

Мањак СИ ОС
Процена
Затварање
аванса

-517

-3.480

60

735

-67

-3.260

-6.398
0

Стање
31.12.2016

4.555

6.875

0

256.469

3.991

940

1050

32.941

0

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Стање
01.01.2016.

4.243

5.886

0

235.237
9.389

0

0

0

35.233

0

Амортизација

95

337

-741

-765

Процена

-24.541
- 2.055ОС
- 338СИ

Расход
Мањак СИ ОС
Стање
31.12.2016.
НСВ
31.12.2015.
НСВ
31.12.2016.

306.821

280.599

329

10.150

5.911

-31.958
-2.393

3.596

5.458

0

217.693

0

0

0

29.651

0

256.398

79

1.480

0

27.425

3.931

185

1.117

913

0

35.131

959

1.417

0

38.777

3.991

940

1.050

3.290

0

50.423

12

КТО

15

СТАЛНА ИМОВИНА

AOП

01

003

Некретнине, постројења опрема

02

010

Дугорочни финансијски пласмани

042

024

2016.

2015.

2.376

1.819

48.048

33.312

163
50.587

Укупно:
ЗАЛИХЕ

35.131

0044

Материјал

101

3,780

4.533

Резервни делови , алат и инвентар

102

497

564

Стална средства намењена продаји

145

0

2.904

Дати аванси

154

1,860

2.190

6,137

10.191

У к у п н о:

17

у 000
динара

002

Нематеријална имовина

16

у 000
динара

ПОТРАЖИВАЊА
0051

Потраживања по основу продаје
Купци у земљи остала повезана лица

202

0

856

Купци у земљи

204

48,028

53.259

Купци у иностранству

205

496

82

Минус: Исправка вредности

209

22,184

27.096

26,340

27.101

0

5

167
2

6
0

Укупно:
Напомена:
Степен усаглашености потраживања
од купаца – ИОС-и упућени купцима
са стањем на дан 31.10.16. године
УКУПНО ПОСЛАТО: 407
Усаглашено: 144
Оспорено: 0
Није уручено: 28
Није одговорило: 235
0060

22 Друга потраживања
Потраживања за камату и дивиденде

220

Потраживања од запослених
Потраживања за више плаћен порез на

221
224

13

добит
Потраживања од фонда – боловање и
породиље
Остала потраживања
Минус: Исправка вредности осталих
потраживања

225
228
229

У к у п н о:
У к у п н о: 0051 + 0060
18

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНАИЈСКИ
ПЛАСМАНИ
Кратркорочни депозити

0

519

581

500

500

188

92

26,528

27,193

0

24.325

0

24.325

7.663

15.257

52

300

39.905

38.918

0062
238

У к у п н о:

19

0

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068

У динарима
Текући рачуни

241

Хартије од вредности-чекови

240

Благајна бензин.бонова и карата

243

Новчана средства за исплату-боловања

248

81

С в е г а:

47,700

54.475

9.432

8.803

9.432

8.803

57.133

63.278

1,544

1.173

1,544

1.173

2,217
1,163

2.115
376

У страној валути:
Девизни рачун

244

С в е г а:
У к у п н о:
20

ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ
ПДВ

21

0069
270
271
273

У к у п н о:
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА
Унапред плаећни трошкови
Потраживања за нефактурисани

0070
280
281

14

приход
У к у п н о:
23

Ванбилансна актива

24

КАПИТАЛ

25

882

0072

3,380

2.491

988

988

44.931

44.931

1.479

1.479

46.410

46.410

0

0

0

0

638,971

489.275

96,402

149.696

735,373

638.971

688,963

592.561

697

1205

0402

Државни капитал

303

Остали капитал
С в е г а:

309

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ И
ГУБИТАК
Нераспоређена добит односи се на:
Добит ранијих година

340

Добит текуће године

341

Губитак ранијих година

350

0422

Губитак текуће године

351

0423
0421

С в е г а:
У к у п н о: (24 + 25) ГУБИТАК
ИЗНАД КАПИТАЛА

26

0463

КРАТКОРОЧНЕФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ
Остале краткорочне обавезе
Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0443
429
422

2,316

У к у п н о:
27

ПРИМЉЕНИ,АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ
И КАУЦИЈЕ

430

0450

Укупно:
28

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Добављачи у земљи остала повезана
лица
Добављачи у земљи

3,013

1.205

29,121

34.018

29,121

34.018

0

268.075

346,000

171.814

0451
433

0454

435

0456

15

Остале обавезе из пословања

439
КТО

0458
AOП

5,284

4.946

у 000
динара

у 000
динара

2016.

2015.

Напомена:
Степен усаглашености обавеза према
Добављачима – ИОС-и упућени
добављачима са стањем на дан
31.10.2016. године
УКУПНО ПОСЛАТО: 209
Усаглашено: 116

Оспорено:1
Није достављено: 17
Није одговорило: 75
У к у п н о:
29

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА
НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ

Обавезе по основу ПДВ-а

30

479

У к у п н о:
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

32

Обавезе за порез на имовину

482

Остали порези и доприноси

489

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0

3,245

3.507

3705

3.507

327,268

220.438

358

325

327,626

220.763

1,201

0

3,200

0

0

0

46,202

46.171

50,603

46.171

67,208

3.883

65

65

0462

Унапред обрачунати трошкови

490

Капитална субвенција

495

Разграничени ПДВ

497

Обавезе за улазнице

499

У к у п н о:
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ
ОБАВЕЗЕ
Обавезе по основу зарада и накнада
зарада друге обавезе

Обавезе према запосленима
Обавезе према члановима Управног и
Надзорног одбора

460

0461

У к у п н о:
31

444.835

0460
470-474

ПДВ

351,284

0459

450,451
452,453
454,455
456,463
464

16

Ауторски уговори и уговори о делу

465
КТО

Остале обавезе (кредити из зарада,)

463

446

у 000
динара

у 000
динара

2016.

2015.

AOП

469

У к у п н о:
33

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

890

0465

890

Остали ванпословни извори

1,184

1.450

68,920

5.844

988

988

988

988

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:
31.12.2016.

31.12.2015.

EUR

123,4723

121,6261

USD

117,1353

111,2468

CHF

114,8473
143,8065

112,5230

GBP

164,9391

НАПОМЕНА:
Право коришћења средстава у јавној својини- Решењем Заменика градоначелника града

Београда број 463-3324/12-Г-01 од 18.07.2012.године дат нам је на коришћење на период
од 20 година без накнаде објекат пословних услуга – Сава Центар у улици Милентија
Поповића 9.
I Субвенције

Од укупно примљених субвенција у 2016. години у износу од 127.749.996,84 динара, на
програме културних манифестација односило се 2.750.000,00 динара, а остала средства
намењена су за текуће трошкове пословања.
II Процена тржишне вредности стана ( инвестиционе некретнине )
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На дан билансирања извршена је процена тржишне вредности стана (инвестиционе
некретнине ) од стране стручног проценитеља.
Учешће у капиталу

На дан 31.12.2016. Предузеће учествује у капуталу Привредног друштва Futura plus d.o.o.
Beograd, са 1631 акцијом номиналне вредности 100,00динара. Вредновање усаглашано са
стањем на дан 31.12.2016.године.
III Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства

Резервисања се признају и врше када Предузеће има законску или уговорену обавезу као
резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса како би се
измирила обавеза и када се може поуздано проценити износ обавезе.
На дан 31.12.2016. године није извршено резервисање за отпремнине, јубиларне награде и
друга примања запослених која су предвиђена у МРС 19 – Примања запослених.
Оквиром за припрему и презентацију финансијских извештаја (који представљају основу
МРС-а и МСФИ-а ) је дефинисано да мора постојати равнотежа између користи и
трошкова. Овај однос је објашњен параграфом 44. Оквира: „Користи које се добију од
информације треба да буду веће од трошкова добијања те информације“. С обзиром да је
трошак услуге овлашћеног актуара сувише висок и према процени руководства Предузећа
превазилази користи од његовог рада, руководство је одлучило да у финансијским
извештајима за 2016 годину не изврши резервисање за отпремнине, јубиларне награде и
друга примања запослених која су предвиђена у МРС 19 – Примања запослених.
Предузеће на дан Биланса стања нема потенцијалних обавеза (јемства, приступању
дуга...)
Предузеће на дан Биланса стања нема примљених јемстава, гаранција и других средстава
обезбеђења.
Предузеће у пословним књигама исказује обавезе за порез на имовину у износу од РСД
327.266 хиљада које се не измирују у дужем временском периоду. Обавезе п основу затезне
камате на неплаћене јавне приходе, по картици ОЈ ЛПА Нови Београд са стањем на дан
31.12.2016.године, износе РСД 74.557 хиљада и исте нису укалкулисане у пословним
књигама Предузећа. Руководство преузима додатне напоре да са Оснивачем, који је
стварни власник ових прихода, реши статус ових обавеза и не очекује материјално
значајне одливе по основу измирења предметних обавеза у будућем периоду.
IV Прва примена МСФИ за МСП

Примена МСФИ за МСП уређена је одредбама Одељка 35 – Прелазак на МСФИ за МСП
тог стандарда. Правни субјект који примењује МСФИ за МСП по први пут, одредбе
Одељка 35 примењује на прве финансијске извештаје усклађене са тим стандардом. Датум
преласка на МСФИ за МСП је најранији период за који субјект презентује потпуне
упоредне информације у складу са МСФИ за МСП у својим првим финансијским
извештајима који су усклађени са тим стандардом, када је то релевантно за разумевање
финансијских извештаја за текући период. У пословним књигама ЈП Сава Центар Биланс
стања на дан 31 децембра 2014 године представља почетни биланс стања у складу са
МСФИ за МСП, а датум преласка на примену МСФИ за МСП је 1. Јануар 2013 године.
Извршено је прекњижавање са старих на нове рачуне Контног оквира.
V Датум одобравања и обелодањивања ФИ

18

Датум одобравања финансијских извештаја за презентацију је 17.02.2017. године.
Финансијске извештаје је одобрио Надзорни одбор , дана 27.02.2017.године.
VI Ванбилансна евиденција

Ванбилансна евиденција односи се на преостала новчана средства запослених издвојена за
квадрате за станове Фонда солидарности. У току је поступак за добијање потврде да ЈП
Сава центар не поседује квадрате Фонда солидарности на основу које ће средства бити
искњижена у наредној години.
VII Судски спорови
ИЗВЕШТАЈ О СУДСКИМ ПРЕДМЕТИМА СА СТАЊЕМ НА ДАН 07.03.2017
ПРЕДМЕТИ У ТОКУ

Редни
Назив странке
број
TУЖЕНИ
1.
Синдикат „СЛОГА“

Суд и предмет
спора
Привредни суд у
Београду - Дуг334.760,00 РСД.

ТУЖЕНИ
Удружење сценских
уметника

Први основи суд у
Београду -Дуг538.500,00 РСД.

ТУЖЕНИ
Нова
социјалдемократија

Први основни суд
уБеограду- Дуг61.000,00 РСД

3.

ТУЖЕНИ
Балог Анђелка

4.

ТУЖЕНИ
Удружење
професионалних
боксера

Основи суд, судска
јединица Рума,
посл. бр. 18П2237/13. Накнада
штете у износу до
450.000,00 РСД
Први основни суд у
Београду Дуг220.160,00 РСД.

5.

ТУЖЕНИ
Miss YU

2.

Јавни извршитељ
Ратко Видовић,
посл. бр. И И-

Стање предмета
Пресуда 3П-510/2015 од
16.04.2015. године делимично
усвојен захтев за износ од
328.760,00 динара са каматом.
Тужени уложио жалбу,
поступак по жалби у току.
Апелациони суд одбио
жалбу.Протоколом регулисан
начин исплате дуга
Дозвољено извршење,
решењем Иив-230/13 од
28.10.2013. године, поступак
наплате преко извршитеља у
току.
Дозвољено извршење,Решењем
9-ИИв-251/13 од 28.08.2013.
године, поступак извршења у
току.
Рочиште одложено на
неодређено време, очекује се
повлачење тужбе у односу на
СЦ.
Дозвољено извршење решењем
9 ИИв-229/13 од 28.08.2013.
године, поступак извршења у
току.
Поступак извршења у току.
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132/16, вредност:
736.600,00 РСД.
Привредни суд у
Београду -Дуг2.919.119,07 РСД.

7.

ТУЖЕНИ
ЛДП

8.

ТУЖЕНИ
GAMA

Привредни суд у
Београду дуг и
исељење .

9.

ТУЖЕНИ
STR“NEMANJA“Čolaković Sanja

Први основни суд у
Београду, тужба за
дуг 192.886,14 и
противтужба на
износ од 796.800,00
РСД.
Трећи основни суд
у Београду,
Накнада штете1.150.000,00 РСД.

10.

ТУЖИЛАЦ
Ненад Перић

11.

ТУЖЕНИ
CAFFE JOURNAL

Привредни суд у
Београду- Дуг
1.563.000,00 РСД.

12.

ТУЖЕНИ
Santex

Привредни суд у
Београду, дуг3.401,440,91 РСД.

13.

ТУЖИЛАЦ
Ружа Љубичановић

Трећи основни суд
у Београду, накнада
из радног односа.

14.

ЛГБТ

Први основни суд у
Београду, накнада

Пресудом 27П-8891/13 од
24.02.2015. године усвојен наш
захтев. Уложена жалба,
поступак по жалби у току.
Закључком извршитеља ИИ71/14 од 05.11.2015. године
додељење покретне ствари у
вредности од 2.903.780,00
динара, за остатак дуга који са
каматом и трошковима
поступка износи 9.776.475,90
динара поступак извршења се
наставља. Рочиште за исељење
заказано за 04.04.2017 године
Поступак се води под бројем
49.П-36574/2013 рочиште
заказано за 20.04..2017. године

Пресудом 4П1-4325/12 од
14.09.2015. године обавезани
смо да платимо износ од
450.000,00 динара на име
накнаде штете. Против пресуде
уложена жалба.
Жалба усвојена, рочиште пред
апелационим судом заказано за
31.03.2017
Решењем суда 4Ив-763/13 од
31.10.2013. године дозвољено
извршење, поступак наплате у
току
Решењем суда 4 Ии бр.269/13
од 04.06.2013. године
дозвољено извршење, поступак
наплате у току
Пресудом 4П1 388/13 од
02.03.2016 . године делимично
усвојен тужбени захтев,
уложена жалба, поступак по
жалби у току.
Поступак у току, заступа јавно
правобранилаштво
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штете.
Привредни суд у
Београду, накнада
штете 182.825,07
РСД.
Трећи основни суд
у Београду, дуг320.886,66 РСД.

Пресудом 29П-119/15 од
19.03.2015. године усвојен наш
захтев, пријављено
потраживање.
Решењем 9П/4915/14 од
23.12.2014. године, усвојен
захтев. Тужени уложио
прогивор, рочиште заказано за
11.05.2017. године.
Решењем Ив-978/14 од
19.12.2014 . године дозвољено
извршење, извршење у току.

17.

ТУЖЕНИ
JESSIKA-у
ликвидацији

18.

ТУЖЕНИ
Л АРТИЊАН-Лусика
Шкриљо

19.

ТУЖЕНИ
ДРВОСЕРВИС
ЈАЊИЋ

20.

ТУЖИЛАЦ
Влада Ђорђевић

21.

ТУЖЕНИ
Удружење република
Српска

22.

ТУЖЕНИ“КАЛПА”- у
ликвидацији

23.

ТУЖЕНИ
Magic Events and
Communication

Привредни суд у
Београду, дуг
325.000,00 РСД.

Пресудом III Основног суда
1П-3126/14 од 16.06.2015.
године усвојен захтев и против
Пресуде од 14.07.2015. године
уложена жалба. У овом
поступку заступа нас
правобранилаштво.
Решењем суда 4 Ив-2206/15 од
08.04.2015. године усвојен наш
захтев, поступак извршења у
току.
Пријављено потраживање од
432.184,00 динара.
Решењем 6 ИВ-5961/15 од
19.08.2015. године дозвољено
извршење, извршење у току.
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ТУЖЕНИ
CESIABIS COMPANY

Привредни суд у
Београду, дуг
196.224,79 РСД.

Решењем 5 ИВ-6764/15 од
24.09.2015. године дозвољено
извршење, извршење у току.

25.

ТУЖЕНИ
TWO WAY RENT A
CAR

Привредни суд у
Београду, дуг
1.255.439,29 РСД.

26.

ТУЖЕНИ
TWO WAY RENT A
CAR

Привредни суд у
Београду, исељење.

27.

ТУЖЕНИ
EXECUTIVE PRO

Извршење

Решењем суда Иив-1348/2015
од 01.10.2015. године
дозвољено извршење, поступак
извршења води Извршитељ,
поступак у току.
Пресудом 31.П-6804/15 од
13.04.2016. године, усвојен наш
захтев, против Пресуде
уложена жалба, поступак по
жалби у току.
Поднет предлог за извршење на

Привредни суд у
Сремској
Митровици, дуг224.729,47 РСД.
Трећи основни суд
у Београду, дуг
115.143,71 РСДрадни однос.

Привредни суд у
Београду, дуг
200.000,00 РСД.
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PLUS DOO BEOGRAD
ново пословно име:
NEVER AGAIN
INTERNATIONAL
DOO BEOGRADZVEZDARA

спроводи Јавни
извршитељ Ратко
Видовић, посл. бр.
_____________,
вредност:
500.000,00 РСД.
Јавни извршитељ
Александар
Вучковић, посл. бр.
И.Ив-121/2016,
вредност 25.969,92
РСД.
Привредни суд у
Београду, дуг
433.084,00 РСД.

28.

ТУЖЕНИ
AULUX DOO
SUBOTICA

29.

ТУЖЕНИ
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА

30.

ТУЖЕНИ
BIG BLUE GROUP
DOO BEOGRAD

Привредни суд у
Београду,посл. бр.
17.П- 529/16, ради
исплате накнаде за
коришћење туђе
ствари, вредност
спора 945.041,34
РСД.

31.

ТУЖИЛАЦ
Мал. тужилац Зајић
Милош

32.

ТУЖЕНИ
Демократска странка
Србије

Трећи основни суд
у Београду, посл.
бр. 5.П-2423/15,
вредност спора
590.000,00 РСД.
Привредни суд у
Београду, посл. бр.
36.П- 3527/16,
вредност спора
900.958,30 РСД

33.

ТУЖЕНИ
АГЕНЦИЈА
МУЗИЧКИ
ПОБЕДНИК, ПР.
ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ

Јавни извршитељ
Ратко Видовић,
посл. бр. И ИВ42/16, вредност:
330.900,00 РСД.

основу извршне исправе.

Поступак извршења у току.

Решењем суда 6. Ив-55/16 од
11.01.2016. године дозвољено
извршење, поступак извршења
у току.
Поступак се води по нашој
тужби, предложено мирно
решавање спора уз обрачун
накнаде за све време
коришћења рекламних
површина без правног основа.
У случају неприхватања,
тужбени захтев ћебити
проширен за укупан износ од
13.343,75 EUR у динарској
противвредности. Рочиште
заказано за 12.04.2017. године
Поступак се води за исплату
накнаде нематеријалне штете.
Рочиште заказано за
15.03.2017. године.
Првостепени поступак окончан
у корист ЈП Сава Центар.
Тужени уложио жалбу
Привредном апелационом суду
у Београду, очекује се
другостепена одлука.
Поступак извршења у току.
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34.

ТУЖЕНИ
ROMA INVESTMENT
GROUP DOO
OSIPAONICA

Јавни извршитељ Поступак извршења у току.
Александар
Требовац,
посл.
бр.И.Ив-А63/2016,
вредност 43.072,91
РСД.

35.

ТУЖЕНИ
BEAUTY MASTERS
DOO BEOGRAD

Привредни суд у
Београду, посл. бр.
6.Ив- 55/2016,
вредност 55.141,67
РСД.

36.

ТУЖЕНИ
FM
PRODUCTION
DOO BEOGRAD

Привредни суд у
Поступак извршења у току.
Београду, посл. бр.
Ив- 3051/2016,
вредност:121.400,00
РСД .

37.

ТУЖЕНИ
APEXIMDENT
NOVI SAD

Привредни суд у Поступак извршења у току.
Новом Саду, посл.
бр. Ив- 722/2016,
вредност: 43.200,00
РСД .

DOO

Поступак извршења у току.

38.

ТУЖЕНИ
ВЕРИЦА ДОБРИЋ
СТАНИСАВЉЕВИЋ

Привредни суд у
Београду, посл. бр.
Ив- 2301/2013,
вредност:
99.023.47 РСД.

Поступак извршења у току.

39.

ТУЖЕНИ
VIA SPIGA DOO
BEOGRAD (Novi
Beograd)

Јавни извршитељ
Ратко Видовић,
посл. бр. И Ив12/16, вредност:
446.348,75 РСД.

Поступак извршења у току.

40.

ТУЖЕНИ
DABICO DOO
Beograd-Novi Beograd

Привредни суд у
Београду, посл. бр.
Ив- 6810/2015,
вредност:

Поступак извршења у току.
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751.345,68 РСД.
Јавни извршитељ
Ратко Видовић,
посл. бр. И.И109/2016, вредност:
247.882,11 РСД .
Јавни извршитељ
Ратко Видовић,
посл. бр. И Ив9/16, вредност:
276.563.39 РСД.
Јавни извршитељ
Ратко Видовић,
посл. бр. И Ив131/16, вредност:
698.294,00 РСД.
Јавни извршитељ
Ратко Видовић,
посл. бр. И И111/16, вредност:
635.696,00 РСД.

Поступак извршења у току.

ТУЖЕНИ
BILET SERVIS DOO
BEOGRAD

Јавни извршитељ
Ратко Видовић,
посл. бр. И И110/16, вредност:
3.748.064,64 РСД.

Поступак извршења у току.

46.

ТУЖЕНИ
TANEKS DOO
BEOGRAD

Јавни извршитељ
Ратко Видовић,
посл. бр. И И133/16, вредност:
2.109.298,99 РСД.

Поступак извршења у току.

47.

ТУЖЕНИ
County B doo Beograd

Привредни суд у
Београду.
Извршење
спроводи Јавни
извршитељ Ратко
Видовић, посл. бр.
И.Ив- 5145/2016,

Поступак извршења у току.

41.

ТУЖЕНИ
BITSIANI DOO
BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD)

42.

ТУЖЕНИ
Milena Đorđević Pr
PHOENIX STUDIO

43.

ТУЖЕНИ
PRVI MEDIA NET
DOO BEOGRAD
(NOVI BEOGRAD)

44.

ТУЖЕНИ
ZOMIUS DOO
BEOGRAD

45.

Поступак извршења у току.

Поступак извршења у току.

Поступак извршења у току.
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