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ЈП „Електропривреда Србије“                                                                                                                Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за I-XII 2017.г. 

Рацио укупне задужености (Debt/assets) на дан 31.12.2017.године, као однос укупног финансијског дуга и укупне 
пословне имовине износи 11%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености 
показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и што је већи показује да се пословање предузећа 
финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2016.године је такође износио 11%. 

Рацио број који показује оцену задужености (Interest bearing DEBT / EBITDA 2) у 2017. години износи 3,17 и у односу 
на 2016.годину када је износио 2,4, показује раст за 31%. Препоручене вредности за овај рацио број су вредности 
мање од 3,5. 

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2017. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је 
сваки динар текућих обавеза покривен са 1,47 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први 
индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на на дан 
31.12.2016.године је износио 1,68. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2. 

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2017. године у износу од 1,10 мерен односом текућих средстава 
коригованих за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да 
измирује текуће обавезе у року. Редуковани рацио ликвидности на на дан 31.12.2016.године је износио 1,33. 
Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1. 

 

3. Извештај о токовима готовине 

У извештају о новчаним токовима за I-XII 2017. године планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у 
износу од 30,2 млрд. динара.  

Услед мањих инвестиционих активности у периоду  I-XII 2017. године и кашњења у спровођењу поступака јавних 
набавки, стање готовине 31.12.2017.г. веће је од планираног и износи 40,2 млрд. динара.   

 

4. Трошкови запослених 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-XII 2017. године реализовани су 
у износу од 63,5 млрд. динара и за 5% су мањи од планираних.  

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Посебном колективном 
уговору за ЕПС. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом 
основу ЕПС Група (без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 4.218.996.779 динара. 

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 1,2 млрд. динара и 
мање су у односу на планиране за 6%.  

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1,4 млрд. динара и за 20% су мањи од плана.  

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 7%, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од 
планираних за 43%. Исплате стипендија биле су за 5% мање од планираних. 

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 3% већи од планираног. Ове трошкове, 
који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно 
планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају и трошкове по основу исплаћених 
стимулативних отпремнина из децембра 2017.године за 1.428 запослена у износу од 3,4 млрд. динара. 




































