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ИЗВEШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РEВИЗOРА
Скупштини Привредног друштва “Југоисток” д.о.о., Ниш
Обавили
смо
ревизију
приложених
финансијских
извештаја
Јавног
предузећа
“Електродистрибуција“, Врање (у даљем тексту "Предузеће"), који обухватају биланс стања на дан
31. децембра 2005. године, и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и
извештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних
рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје. За ове финансијске извештаје
одговорно је руководство Предузећа. Наша одговорност је да изразимо мишљење о финансијским
извештајима на основу обављене ревизије.
Претходно смо обавили ревизију финансијских извештаја Предузећа на дан и за годину која се
завршава 31. децембра 2004. године, и у нашем извештају од 13. маја 2005. године, изразили
мишљење са резервом у погледу следећих ефеката: а) процене некретнина и опреме; б) вредновањa
залиха материјала; в) потраживања од купаца – домаћинства; г) примљених донација и извршене
уплате по основу партиципација за добијање енергетске сагласности; д) прихода по основу
прикључења нових потрошача и по основу уговора о извођењу радова и суинвестирању
готовинских еквивалената и готовине; ђ) корекције капитала под 1. јануаром 2004. године по
основу износа примљених донација и покрића губитка текуће године на терет нераспоређене
добити; е) недостатка резервисања за бенефиције запослених по основу отпремнина за одлазак у
пензију и јубиларних награда након испуњених услова; ж) одговарајућих обелодањивања у складу
са захтевима МРС 19 “Бенефиције запослених”, недостатка одговарајућих обелодањивања која
захтевају МРС 12 “Порез на добитак”, као и МРС 24 "Обелодањивање односа са повезаним
лицима".
Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству
и ревизији. Ови стандарди захтевају да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да
се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже погрешне информације од
материјалног значаја. Ревизија укључује испитивање доказа, на бази провере узорака, којима се
поткрепљују износи и информације обелодањене у финансијским извештајима. Ревизија такође
укључује оцену примењених рачуноводствених начела и вредновање значајних процена које је
извршило руководство, као и општу оцену презентације финансијских извештаја. Сматрамо да
ревизија коју смо обавили обезбеђује солидну основу за изражавање нашег мишљења.
Као што је приказано у напомени 16. уз финансијске извештаје, залихе су исказане у билансу стања
на дан 31. децембра 2005. године у износу од 69,347 хиљада динара и укључују залихе материјала у
износу од 65,250 хиљада динара. На дан биланса стања Предузеће није извршило исправку
вредности за залихе са успореним обртом, тeхнички и тeхнoлoшки застарeлe и сувишнe залихe.
Обзиром да нам није стављена на увид одговарајућа анализа квалитативних и других
карактеристика залиха, нисмо били у могућности да се уверимо да ли је потребно и у ком износу
извршити исправку вредности за нефункционалне залихе.
Као што је обелодањено у напомени 15. уз финансијске извештаје, остали дугорочни финансијски
пласмани су исказани у билансу стања на дан 31. децембра 2005. године у износу од 9,815 хиљада
динара и укључују репрограмирана потраживања од купаца за електричну енергију и дугорочни
кредите запосленима у износу од 5,796 хиљада динара, односно 4,019 хиљада динара. Обзиром да
нам није достављена одговарајућа документација за ове пласмане нисмо били у могућности да
потврдимо тачност исказаних дугорочних финансијских пласмана на дан 31. децембра 2005.
године.
(наставља се)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Скупштини Привредног друштва “Југоисток” д.о.о., Ниш (наставак)
Као што је приказано у напомени 17. уз финансијске извештаје, потраживања од домаћинстава и
привредних субјеката износе 798,176 хиљада динара, односно 673,243 хиљаде динара. Исправка
вредности ових потраживања износи 621,627 хиљада динара, односно 513,071 хиљаду динара.
Обзиром да нисмо добили задовољавајући број независних потврда стања, нисмо били у
могућности да се уверимо у стање потраживања од привредних субјеката на дан 31. децембра 2005.
године. Такође, на основу презентираних података нисмо били у могућности да потврдимо
старосну структуру наведених потраживања од домаћинстава и, сходно томе, да се уверимо у
адекватност исправке вредности потраживања од домаћинстава са стањем на дан 31. децембра
2005. године.
Као што је приказано у напомени 25. уз финансијске извештаје, остале краткорочне обавезе и
пасивна временска разграничења у износу од 103,249 хиљада динара укључују износ од 89,176
хиљада динара по основу примљених донација (76,079 хиљада динара) и извршених уплата по
основу партиципација за добијање енергетске сагласности (13,097 хиљада динара). На основу
презентиране документације, као и природе рачуноводствених евиденција, нисмо били у
могућности да се уверимо да су наведене обавезе и приходи који се по овом основу односе на 2005.
годину правилно исказани на дан 31. децембра 2005. године.
Приложени финансијски извештаји не укључују резервисања за бенефиције запослених по основу
отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних награда након испуњених услова и одговарајућа
обелодањивања у складу са захтевима МРС 19 “Бенефиције запослених”.
Приложени финансијски извештаји не укључују обелодањивања у складу са захтевима МРС 12
“Порез на добитак”.
Приложени финансијски извештаји не укључују обелодањивања повезаних лица и трансакција са
повезаним лицима у складу са МРС 24 "Обелодањивање односа са повезаним лицима".
Одређене информације презентиране у извештају о новчаним токовима нису усаглашене са
вредностима које је Предузеће исказало у билансу стања на дан 31. децембра 2005. године и
билансу успеха за 2005. годину и, сагласно томе, не изражавамо мишљење о овом извештају.
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје имају питања наведена у
претходним пасусима, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално
значајним питањима, приказују финансијски положај Предузећа на дан 31. децембра 2005. године,
као и резултате његовог пословања и промене на капиталу за годину која се завршава на тај дан, у
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.
Не изражавајући даље резерве у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу да је 1. јануара 2006.
године регистрована промена правне форме Предузећа, као и регистрација новчаног и неновчаног
капитала Предузећа (напомена 28. уз финансијске извештаје).
Београд, 9. јун 2006. године
Мирослав Тончић
Овлашћени ревизор
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ЕПС ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА", ВРАЊЕ
БИЛАНС УСПЕХА
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2005. године
(У хиљадама динара)
Напомена
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје
Приходи од активирања учинака и робе
Остали пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Трошкови материјала
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови амортизације и резервисања
Остали пословни расходи

5
6

7
8
9

ПОСЛОВНА ДОБИТ
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Остали приходи
Остали расходи
Ванредни приходи

10
11
12
13

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

2005.

2004.

1,250,883
12,854
626
1,264,363

1,084,971
47,636
45,106
1,177,713

8
816,756

731,925

150,003
122,090
117,320
1,206,177

127,358
138,878
73,117
1,071,278

58,186

106,435

222,080
(111,154)
417,799
(599,421)
-

117,342
(139,765)
4,171
(116,760)
84

(12,510)

(28,493)

-

Порез на добит

(12,510)

НЕТО ГУБИТАК

(28,493)

Напoмeнe на нарeдним странама чинe
саставни дeo oвих финансијских извeштаја.
Ови финансијски извештаји усвојени су од стране Скупштине Привредног друштва “Југоисток”
д.о.о., Ниш на дан 28. фебруара 2006. године.
Потписано у име Привредног друштва “Југоисток” д.о.о., Ниш:

Миодраг Здравковић
Директор

Стана Георгиевски
Финансијски директор

Десимирка Рашић
Руководилац рачуноводства
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ЕПС ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА", ВРАЊЕ
БИЛАНС СТАЊА
На дан 31. децембра 2005. године
(У хиљадама динара)
31. децембар
2005.

Кориговано
31. децембар
2004.

4,068
2,227,497
126
9,815
2,241,506

720
2,348,576
126
9,815
2,359,237

16
17
18
19

69,347
487,339
6,879
28,508

45,079
698,093
6,373
14,100

20

4,812
596,885
-

50
763,695
5,268

2,838,391

3,128,200

473,740
1,432,280
1,906,020

473,740
1,442,320
1,916,060

441,389
441,389

107,983
107,983

18,819
202,294

11,437
816,751

18,912
103,249
343,274

22,394
97,494
948,076

147,708

156,081

2,838,391

3,128,200

Напомене
АКТИВА
Стална имовина
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења и опрема
Учешћа у капиталу
Дугорочни финансијски пласмани
Обртна имовина
Залихе
Потраживања
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
Порез на додату вредност и активна временска
разграничења

14
14
15

Одложена пореска средства
Укупна актива
ПАСИВА
Капитал
Основни капитал
Нераспоређена добит
Дугорочне обавезе
Остале дугорочне обавезе

22

Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Обавезе по основу пореза на додату вредност и
осталих јавних прихода
Осталe краткoрoчнe oбавeзe и ПВР

23
24
25

Одложене пореске обавезе
Укупна пасива
Напoмeнe на нарeдним странама чинe
саставни дeo oвих финансијских извeштаја.

4

ЕПС ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА", ВРАЊЕ
ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2005. године
(У хиљадама динара)
Основни
капитал

Нераспоређена добит/
(губитак)

Укупно

Стање на дан 1. јануара 2004. године, након корекција
по основу прве примене МСФИ
Губитак текуће године
Смањење одложених пореских обавеза
Остало

473,740
-

1,552,006
(28,493)
73,756
(8,016)

2,025,746
(28,493)
73,756
(8,016)

Стање на дан 31. децембра 2004. године

473,740

1,589,253

2,062,993

Стање на дан 1. јануара 2005. године, пре корекција
Корекције стања на почетку године (напомена 4.)

473,740
-

1,589,253
(146,933)

2,062,993
(146,933)

Стање на дан 1. јануара 2005. године, кориговано
Губитак текуће године
Смањење одложених пореских средстава
Смањење одложених пореских обавеза
Остало

473,740
-

1,442,320
(12,510)
(5,268)
8,373
(635)

1,916,060
(12,510)
(5,268)
8,373
(635)

Стање на дан 31. децембра 2005. године

473,740

1,432,280

1,906,020

Напoмeнe на нарeдним странама чинe
саставни дeo oвих финансијских извeштаја.
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ЕПС ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА", ВРАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2005. године
(У хиљадама динара)
2005.
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Продаја и примљени аванси
Остали приливи из редовног пословања
Ванредне ставке
Исплате добављачима и дати аванси
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
Плаћене камате
Плаћања по основу осталих јавних прихода
Ванредне ставке

2004.

1,271,608
13,254
226
(1,183,336)
(150,003)
(96,608)
(48,320)
(7,318)

926,745
27,513
404
(571,761)
(131,177)
(124,026)
(168,478)
(7,562)

(200,497)

(48,342)

220,012

116,223

Нето одлив готовине из пословних активности
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Примљене камате
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења,
опреме
Плаћене камате
Нето прилив готовине из активности инвестирања

(5,107)

(64,859)
(5,899)

214,905

45,465

НЕТО ПРИЛИВ/(ОДЛИВ) ГОТОВИНЕ
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

14,408
14,100

(2,877)
16,977

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

28,508

14,100

Напoмeнe на нарeдним странама чинe
саставни дeo oвих финансијских извeштаја.
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ЕПС ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА", ВРАЊЕ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2005. године
1.

OПШТE ИНФOРМАЦИЈE O ПРEДУЗEЋУ
“Eлектропривреда Србије” јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије
“Eлектродистрибуција”, Врање (у даљeм тeксту: “Прeдузeћe”) основано је на основу Закона
о електропривреди (“Службени гласник РС” број 45/92) одлуком Управног одбора Јавног
предузећа “Eлектропривреда Србије”. Предузеће је уписано у регистар правних субјеката
Окружног привредног суда у Лесковцу решењем Фи-49/92 од 24. јануара 1992. године.
Матични број Предузећа је 07207280, порески идентификациони број Предузећа је
100405156. Предузеће послује средствима у државној својини.
Дeлатнoст Прeдузeћа је дистрибуција електричне енергије, пројектовање, изградња,
реконструкција и одржавање електроенергетских објеката, постројења, мреже и
инсталације свих напона и јавне расвете.
Управу предузећа чини Управни одбор од 7 чланова, директор Предузећа и лица која
обављају руководеће, односно руководне послове у складу са актима Предузећа.
Директор представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада и води
пословање, доноси одлуке и одговара за законитост, предлаже Управном одбору основе
послове политике, програме рада и планове развоја, извршава одлуке Управног одбора.

2.

OСНOВА ЗА САСТАВЉАЊE И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (“Службени лист СРЈ” бр. 71 од 27. децембра
2002. године), предузећа у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига,
састављање и презентацију финансијских извештаја врше у складу са рачуноводственим
начелима дефинисаним у оквиру Међународних рачуноводствених стандарда (“MРC”) који
су били у примени на дан 31. децембра 2002. године. Овај Закон налагао је предузећима
прву примену Међународних стандарда финансијског извештавања (“MСФИ”) који
обухватају период који почиње са 1. јануаром 2004. године. У складу са Правилником о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа (“Службени Гласник
Републике Србије” бр. 53 од 14. маја 2004. године), Предузеће је извршило прекњижавање
на рачуне прописане новим контним оквиром. Предузеће је извршило корекцију биланса
стања састављеног на дан 31. децембра 2003. године у складу са раније примењиваним
прописима и саставило почетни биланс стања на дан 1. јануара 2004. године, ради
усаглашавања са стандардима и интерпретацијама одобреним од стране Одбора за
Међународне рачуноводствене стандарде, а који носе назив Међународни стандарди
финансијског извештавања. Ови стандарди и интерпретације су претходно били познати
као Међународни рачуноводствени стандарди.
Промене у МРС, као и нови МСФИ издати након усвајања Закона о рачуноводству и
ревизији, нису објављени и званично усвојени у Републици Србији и, сагласно томе, нису
примењени у састављању приложених финансијских извештаја.
Рачуноводствени прописи Републике Србије одступају од захтева МСФИ и МРС, који су
званично у примени у Републици Србији, у следећим материјално значајним аспектима
финансијског извештавања:
•

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о обрасцима
и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и
предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 75 од 30. јуна 2004. године), који у
појединим деловима одступа од начина приказивања одређених билансних позиција
како то предвиђа МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”.
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•

Услед формата приказивања финансијских извештаја, прописаног наведеним
правилником, презентација промена у одложеним пореским средствима/(обавезама)
одступа од захтева МРС 12 “Порези из добитка”.

Предузеће је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене
политике образложене у напомени 3. које су засноване на рачуноводственим и пореским
прописима Републике Србије.
Финансијски извeштаји Прeдузeћа су исказани у хиљадама динара. Динар прeдставља
званичну извeштајну валуту у Рeпублици Србији.
2.1.

Упoрeдни пoдаци
У складу са МРС 8 “Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и
грешке”, Предузеће је извршило усклађивање упоредних података биланса стања за ефекте
корекције грешкa обелодањених у напомени 4. уз ове извештаје. Поред тога, у циљу
усаглашавања са прeзeнтацијoм пoдатака за тeкући пeриoд извршeнe су oдрeђeнe
рeкласификацијe пoдатака прeзeнтoваних у финансијским извeштајима за 2004. гoдину.

2.2.

Коришћење процењивања
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства коришћење најбољих
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности
средстава и обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода.
Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан
састављања финансијских извештаја.

3.

ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА
Основне рачуноводствене политике примењене код састављања финансијских извештаја за
2005. годину наведене су даље у тексту.

3.1.

Пословни приходи
Приходи од продаје
Приходи од продаје евидентирају се и признају по принципу фактурисане реализације уз
искључење пореза на додату вредност.
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3.1.

Пословни приходи (наставак)
Приходи од продаје (наставак)
Приходи од продаје у оквиру ЕПС-а у 2005. години су исказани по фактурисаној вредности
уз искључење пореза на додату вредност. Од 1 јануара 2005. године Предузеће врши
фактурисање своје производње у систему ЈП Електропривреда Србије по трансферним
ценама које је утврдио Управни одбор ЕПС-а.
Остали пословни приходи
Остала реализација обухвата фактурисане остале приходе од продаје производа, материјала
и извршених услуга и приходе по основу партиципације и приључења нових потрошача на
електродистрибутивну мрежу.

3.2.

Трошкови и расходи
Трошкови испоручене електричне енергије
Трошкови испоручене електричне енергије у систему ЈП Електропривреда Србије у 2005.
години су исказани по трансферним ценама које је утврдио Управни одбор ЕПС-а. У
претходној години, ови трошкови су евидентирани по основу коначног обрачуна расподеле
прихода и расхода од продаје електричне енергије на мрежи преноса ЕПС-а на бази
методологије буџетског утврђивања прихода и расхода по јавним предузећима у оквиру
ЕПС-а.
Трошкови материјала за израду, горива и осталог материјала
Наведена категорија трошкова обухвата: трошкове основног материјала за израду нових и
реконструкцију постојећих објеката, трошкове помоћног материјала, трошкове
канцеларијског материјала, трошкове нафтних деривата.
Трошкови одржавања и поправки (инвестиционо и текуће одржавање)
Трошкови одржавања и поправки - трошкови инвестиционог и текућег одржавања терете
расходе периода у коме су настали. Сви трошкови се признају у периоду у коме су настали
и коме припадају, у складу са начелом настанка догађаја.

3.3.

Донације
Вредност средстава и електричне енергије добијене кроз донације се иницијално
евидентира као разграничени приход у оквиру обавеза у билансу стања, који се умањује у
корист биланса успеха, у периоду када се на терет биланса успеха евидентирају трошкови
везани за коришћење средстава примљених из донација.
Донације примљене у новцу, које покривају један обрачунски период и намена им је да
покрију трошкове предузећа настале у том периоду, односно намењене су за повећање
прихода, одмах се приходују.
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3.4.

Ефекти промена курсева валута
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу
утврђеном на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на
тај дан.
Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути
књижене су у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу
курсних разлика.

3.5.

Готовински еквиваленти и готовина
Готовински еквиваленти и готовина обухватају новчана средства и високо ликвидне хартије
од вредности са доспећем до три месеца.

3.6.

Залихe
Залихe oбухватају матeријал, рeзeрвнe дeлoвe, алат и инвeнтар и средства заштите на раду.
Залихe сe мeрe пo набавнoј врeднoсти или цeни кoштања, oднoснo нeтo прoдајнoј врeднoсти
акo јe oна нижа. Набавна врeднoст oбухвата купoвну цeну, увoзнe дажбинe и другe пoрeзe
кoји сe нe рeфундирају, транспoртнe, манипулативнe и другe трoшкoвe кoји сe мoгу
дирeктнo приписати стицању залиха, умањeна за тргoвачкe пoпустe, рабатe и другe сличнe
ставкe. Цeну кoштања залиха чинe трoшкoви матeријала, израдe, трoшкoви зарада и oпшти
трoшкoви прoизвoдњe укључујући и oпштe трoшкoвe набавкe и тeхничкoг управљања у
изнoсима нeoпхoдним за дoвoђeњe залиха у стањe и на мeстo у кoмe сe налазe на дан
биланса стања. Нeтo прoдајна врeднoст јe врeднoст пo кoјoј залихe мoгу бити рeализoванe у
нoрмалним услoвима пoслoвања, пo oдбитку трoшкoва прoдајe.
Oбрачун излаза (утрoшка) залиха признајe сe пo мeтoди прoсeчнe пoндeрисанe цeнe.
Пoндeрисани прoсeк израчунава сe приликoм пријeма свакe нарeднe пoшиљкe.
Алат и ситан инвeнтар oтписују сe јeднoкратнo приликoм стављања у упoтрeбу.
Исправка врeднoсти залиха сe врши тeрeћeњeм oсталих расхoда у случајeвима када сe
oцeни да јe пoтрeбнo свeсти врeднoст залиха на њихoву нeтo прoдајну врeднoст, oднoснo пo
oснoву дoкумeнтoваних смањeња упoтрeбнe врeднoсти залиха.
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3.7.

Нeкрeтнинe, пoстрoјeња, oпрeма и нематеријална улагања
Нeкрeтнинe, пoстрoјeња и oпрeма почетно се мере по набавној вредности. Компоненте
набавне вредности су: фактурна вредност добављача умањена за све рабате садржане у
рачуну, увозне дажбине и друге јавне обавезе које се не рефундирају као и сви други
директно приписани трошкови неопходни за довођење средства у стање функционалне
приправности.
Некретнине, постојења и опрема, су на дан 1. јануара 2004. године исказана по
ревалоризованој набавној вредности, умањеној за исправку вредности. Ревалоризација
вредности основних средстава извршена је на дан 1. јануара 2004. године од стране
овлашћеног процењивача, на основу њиховог усклађивања са правичном вредношћу.
Ревалоризована вредност некретнина на дан 1. јануара 2004. године је у складу са МСФИ 1
"Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања" призната као њихова
вероватна вредност на тај дан, а за потребе састављања почетног биланса стања у складу са
МСФИ. Ефекат извршене ревалоризације некретнина исказан је у оквиру акумулираног
резултата из ранијих година.
Трошкови текућег одржавања, оправке и замене ситнијих делова признају се као расход
периода.
Трошкови одржавања, поправке и замене мањих делова опреме се урачунавају у трошкове
одржавања у моменту настајања.
Накнадна улагања при реконструкцији, адаптацији или другој доградњи приписују се
вредности средстава уколико се тим улагањем повећава капацитет средства, продужава
корисни век употребе, побољшава квалитет производа или мења намена средства.
Добитак или губитак настао приликом отуђивања некретнина, постројења и опреме књижи
се на терет осталих прихода/расхода.
Нематеријална улагања се вреднују по набавној вредности или цени коштања, која
укључује увозне дажбине, порезе, који се не рефундирају, и друге расходе, који се могу
приписати средству, и умањења за све трговачке попусте и рабате. Расходи камата током
периода финансирања нематеријалних улагања не капитализују се.
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3.8.

Амортизација
Некретнине, постројења, опрема и нематеријална улагања се амортизују у току њиховог
корисног века употребе, применом методе пропорционалног отписивања, односно методом
једнаких годишњих стопа у процењеном корисном веку употребе за сваку ставку
некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања. Корисни век употребе
некретнина, постројења и опреме, утврђен је од стране овлашћеног процењивача за
имовину затечену на дан 1. јануара 2004. године.
Амортизација се обрачунава на набавну или ревалоризовану вредност некретнина,
постројења, опреме и нематеријалних улагања. Обрачун амортизације почиње од наредног
месеца од када се ова средства ставе у употребу.
Амортизационе стопе за основне категорије некретнина, постројења и опреме наведене су у
следећој табели:
%
Грађевински објекти
Опрема
Далеководи
Возила
Нематеријална улагања

3.9.

2.5
10 - 20
2.5
15
20

Oбeзврeђивањe врeднoсти некретнина, постројења и опреме
На дан састављања финансијских извeштаја врши сe прoцeњивањe пoстoјања билo каквих
индиција да јe врeднoст срeдства умањeна на oснoву eкстeрних и интeрних извoра
информација.
Укoликo пoстoјe индицијe да јe нeкo срeдствo oбeзврeђeнo за тo пoјeдиначнo срeдствo,
врши сe прoцeна изнoса кoји мoжe да сe пoврати. У нeмoгућнoсти прoцeнe изнoса кoји
мoжe да сe пoврати пo срeдству врши сe прoцeна пoвративoг изнoса за јeдиницу кoја
ствара нoвац, односно на нивоу Предузећа.
На дан 31. децембра 2005. и 2004. године, прeма прoцeни руководства, нијe билo индиција
кoјe указују да јe врeднoст сталних срeдстава oбeзврeђeна.

3.10.

Исправка вредности потраживања
Исправка вредности се врши на терет осталих расхода за износ ненаплаћених потраживања
по основу промета електричне енергије за које постоји неизвесност наплате.
Предузеће је извршило исправку вредности потраживања и датих аванса од правних и
физичких лица за које је протекао рок за наплату најмање од 60 дана. Изузетно може се
вршити процена извесности наплате за ове групе дужника и појединачно. Приликом
процене вероватноће наплате потраживања, предузеће је уважило све догађаје настале до
31. јануара 2005. године. За сва потраживања по којима је покренут судски поступак, врши
се исправка вредности, док се директан отпис врши само по окончању судског спора или на
основу одлуке органа управљања.
Предузеће не врши исправку потраживања по основу продаје, за правне субјекте према
којима има истовремено исказане и обавезе по различитим основама.
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3.11.

Пoрeзи и дoпринoси
Тeкући пoрeз на дoбит прeдставља изнoс кoји сe oбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм o
пoрeзу на дoбит важeћим у Рeпублици Србији.
Пoрeз на дoбит у висини oд 10% (2004. године - 12.33%) се плаћа на пореску основицу
утврђену пореским билансом, уз умањење по основу остварених пореских кредита. Пореска
основица приказана у пореском билансу укључује добит приказану у билансу успеха и
корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије.
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из
текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним
периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добитака из
будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.
Oдлoжeни пoрeз на дoбит
Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе
потраживања и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на
датум биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добит.
Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена
пореска срeдства се признају за све одбитне привремене разлике и пореске губитке и
кредите, који се могу преносити у наредне фискалне периоде, до степена до којег ће
вероватно постојати опорезива добит од које се oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу
искoристити.
Порези и доприноси који не зависе од резултата
Порези и доприноси који не зависе од резултата представљају износе плаћене за порезе на
имовину и друге порезе и доприносе који се плаћају у складу са републичким и
општинским прописима.

3.12.

Капитал
Капитал Предузећа обухвата основни капитал, остали капитал и акумулирани добитак.

3.13.

Поштена (фер) вредност
У Републици Србији не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код
куповине и продаје кредита и осталих финансијских средстава и обавеза и званичне
тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, поштену (фер)
вредност није могуће поуздано утврдити у условима непостојања активног тржишта, како
то захтевају МСФИ. По мишљењу руководства Предузећа, износи обелодањени у
финансијским извештајима одражавају реалну вредност која је у датим околностима
најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. Ради утврђивања поштене (фер)
вредности будући новчани токови су сведени на садашњу вредност применом дисконтне
стопе једнаке уговореној каматној стопи, која садашњу вредност своди на номиналну
вредност. За износ идентификованих процењених ризика да књиговодствена вредност неће
бити реализована врши се исправка вредности.
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ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак)

3.14.

Трансферне цене
Вредносно обрачунавање учинака између повезаних правних лица у току периода врши се
по трансферним ценама одређеним од стране Управног одбора матичног предузећа
утврђених методом трошка плус.
У 2004. години нису постојале трансферне цене у регулисању економских односа између
јавних предузећа у саставу ЕПС-а при расподели прихода и расхода од електричне енергије.

4.

КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ БИЛАНСА СТАЊА ЗБОГ ПРЕЛАСКА НА МСФИ
Корекције на дан 1. јануара 2005. године
Предузеће је кориговало почетно стање нераспоређене добити на дан 1. јануара 2005.
године по основу ефекта грешака из ранијих година:
У хиљадама динара
2005.
Некретнине, постројења и опрема
Залихе – усаглашење са пописом
Одложена пореска средства

(140,622)
(11,579)
5,268
(146,933)

Корекције на дан 1. јануара 2004. године
Усаглашавање стања компоненти капитала на дан 31. децембра 2003. године, пре преласка
на МСФИ и стања на дан 1. јануара 2004. године, након преласка на МСФИ:
Основни
капитал
Стање на почетку године пре
корекције по основу прве примене МСФИ
Корекције по основу прве примене МСФИ
- Укидање ревалоризационих резерви
- Корекција за електроенергетске сагласности
- Корекција за ревалоризацију електроенергетске
сагласности
- Корекција по основу средстава примљених
без накнаде
- Корекција некретнина, постројења, опреме по
основу процене вредности
- Одложене пореске обавезе
- Ефекат корекције почетног стања некретнина
и опреме
- Остале корекције
- Пренос на нераспоређену добит
Стање на почетку године након
корекције по основу прве примене МСФИ

1,014,692
646,524
(114,666)

Ревалоризациона Нераспоређена
резерва
добит

Губитак

Укупно
508,281

646,524

-

(1,152,935)

(646,524)
-

-

114,666

-

(172,785)

-

-

172,785

-

(900,026)

-

-

900,026

-

-

-

-

1,704,940
(229,836)

-

-

1,552,006

20,322
22,038
(1,552,006)

473,739

-

1,552,006

-

1,704,940
(229,836)
20,322
22,038
2,025,745

14

ЕПС ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА", ВРАЊЕ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2005. године
5.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2005.
2004.
Приходи од продаје електричне енергије
Остали приходи од продаје производа и услуга

6.

1,228,386
22,497

1,076,987
7,984

1,250,883

1,084,971

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2005.
2004.
Приходи од прикључења нових потрошача
Остали приходи

7.

400
226

44,636
470

626

45,106

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2005.
2004.
Набављена електрична енергија у оквиру ЕПС-а
Материјал за одржавање и резервни делови
Деривати нафте
Канцеларијски и остали режијски материјал

8.

808,545
474
5,751
1,986

720,481
5,114
4,680
1,650

816,756

731,925

ТРOШКOВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2005.
2004.
Бруто зараде
Доприноси на зараде на терет послодавца
Отпремнине
Јубиларне награде
Превоз запослених
Остали лични расходи

118,012
21,503
1,709
2,280
3,745
2,754

101,173
20,555
515
805
2,671
1,639

150,003

127,358
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9.

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2005.
2004.
Премије осигурања
Накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Порез на имовину
Остали индиректни порези и накнаде
Услуге одржавања ван ЕПС-a
ПТТ услуге
Судски трошкови
Закупнине
Платни промет и банкарске услуге
Остале услуге – радови на електроенергетској мрежи
Репрезентација
Остали трошкови

10.

11,076
2,758
6,250
5,678
47,824
3,313
7,186
1,609
1,080
28,967
1,190
389

11,204
2,235
2,184
1,179
24,590
2,656
6,778
2,058
1,720
16,134
1,593
786

117,320

73,117

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2005.
2004.
Приходи од камата по основу електричне енергије
Приходи од камата на орочена средства код банака

11.

220,012
2,068

116,223
1,119

222,080

117,342

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2005.
2004.
Расходи камата – у оквиру ЕПС-а
Расходи камата
Попуст потрошачима за благовремено плаћање

96,608
5,107
9,439

124,026
5,900
9,839

111,154

139,765
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ОСТАЛИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2005.
2004.
Смањење обавеза у оквиру ЕПС-а
Добици од продаје материјала
Наплаћена отписана потраживања

417,799
-

28
4,143

417,799

4,171

На основу Споразума закљученог са ЈП Електропривреда Србије и Одлуке Управног одбора
ЈП Електропривреда Србије од 23. новембра 2005. године извршен је отпис потраживања
према Предузећу у износу од 417,799 хиљада динара (напомена 22).
13.

ОСТАЛИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2005.
2004.
Губици од расходовања и oтписа имовине
Исправка вредности потраживања
Обезвређење залиха
Обезвређење осталих средстава

18,826
579,914
612
69

15,955
100,139
457
209

599,421

116,760
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14.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
У хиљадама динара
Постројења,
Грађевински
опрема и
објекти остала средства
Земљиште

Набавна вредност
Стање на почетку године, пре
корекција
Корекције стања на почетку
године:
- по основу процене
- усаглашавање са пописом
Стање на почетку године, након
корекција
Повећања
Отуђивања и расходовања
Стање на крају године
Исправка вредности
Стање на почетку године, пре
корекција
Корекције стања на почетку
године
Стање на почетку године, након
корекција
Амортизација
Отуђивања и расходовања
Стање на крају године
Садашња вредност
31. децембра 2005. године
31. децембра 2004. године,
након корекција

15.

2,292
2,292
2,292

5,614,119
(2,765)
313

Средства
у припреми и
аванси

Укупно

1,427,609

1,500

7,045,520

2,640
697

-

(125)
1,010

1,500
478
1,978

7,046,405
19,663
(51,619)
7,014,449

Нeматeријална
улагања
865

(50)

5,611,667
6,991
(42,179)
5,576,479

1,430,946
12,194
(9,440)
1,433,700

-

3,714,767

841,555

-

4,556,322

95

-

98,850

42,657

-

141,507

173

3,813,617
91,157
(24,440)
3,880,334

884,212
30,760
(8,353)
906,618

-

4,697,829
121,917
(32,794)
4,786,952

268

2,292

1,696,145

527,082

1,978

2,227,497

4,068

2,292

1,798,050

546,734

1,500

2,348,576

720

-

815
3,521
4,336

ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
Кориговано
31. децембар 31. децембар
2005.
2004.
Репрограмирана потраживања од купаца за
електричну енергију
Остали дугорочни финансијски пласмани

5,796
4,019

5,796
4,019

9,815

9,815
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16.

ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара
Кориговано
31. децембар 31. децембар
2005.
2004.
Материјал
Алат и ситан инвентар
Дати аванси

17.

65,250
1,929
2,168

40,251
1,930
2,898

69,347

45,079

ПОТРАЖИВАЊА
У хиљадама динара
Кориговано
31. децембар 31. децембар
2005.
2004.
Купци:
- за испоручену електричну енергију – домаћинства
- за испоручену електричну енергију – привреда
- предузећа у реструктуирању
- остала потраживања од купаца
Oстала пoтраживања:
- пoтраживања oд запoслeних
- пoтраживања по основу преплаћених пореза и доприноса
- потраживања по основу РТВ претплате
- остала потраживања
Исправка врeднoсти:
- купци за испоручену електричну енергију - домаћинства
- купци за испоручену електричну енергију- привреда
- предузећа у реструктуирању
- остала потраживања од купаца

798,176
673,243
87,830
53,470
1,612,719

674,292
588,722
56,989
1,320,003

1,850
7,000
31,549
80,292
120,691

4,370
39,944
44,314

(621,627)
(513,071)
(87,830)
(23,543)
(1,246,071)
487,339

18.

(382,664)
(260,017)
(23,543)
(666,224)
698,093

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Краткорочни финансијски пласмани у износу од 6,863 хиљада динара на дан 31. децембра
2005. године (31. децембра 2004. године – 6,357 хиљада динара) се односе на депозите
орочене код банака (Banca Intesa и Комерцијална банка), на период од 90 дана по каматној
стопи од 0,8% на месечном нивоу. Висина каматне стопе усклађује се са изменом законских
прописа и аката банке, без обавезе закључивања анекса.

19

ЕПС ЈП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА", ВРАЊЕ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2005. године
19.

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
У хиљадама динара
Кориговано
31. децембар 31. децембар
2005.
2004.
Тeкући рачун
Динарска благајна
Остала новчана средства
Исправка вредности

20.

27,243
166
1,099

14,256
56
649

-

(861)

28,508

14,100

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Порез на додату вредност
Активна временска разграничења

У хиљадама динара
Кориговано
31. децембар 31. децембар
2005.
2004.
4,762
50
50
4,812

21.

50

КАПИТАЛ
Основни капитал
Основни капитал представља капитал Предузећа у државном власништву. Он обухвата
почетни капитал увећан за кумулиране ревалоризационе резерве, које су настале као
резултат примене индекса раста цена на мало до 31. децембра 2000. године и кориговане
приликом прве примене нових рачуноводствених прописа Републике Србије на дан 1.
јануара 2004. године.
Износ основног капитала Предузећа није усаглашен са износом који је уписан у Регистру
привредних субјеката привредних субјеката на дан 31. децембра 2005. године.
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22.

ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
Кориговано
31. децембар 31. децембар
2005.
2004.
Обавезе у оквиру ЕПС-а
Репрограмиране обавезе по основу пореза на промет

374,377
85,721
460,098

26,313
92,997
119,310

Текуће доспеће репрограмираних обавеза

(18,709)

(11,327)

441,389

107,983

У складу са Споразумом од 20. децембра 2005. године којим се ближе уређују услови,
начин и рокови измиривања међусобних краткорочних и дугорочних потраживања и
обавеза које су настале у интерним односима између ЈП ЕПС и јавних предузећа која је ЈП
ЕПС основао, са стањем на дан 31. децембар 2004. године, ЈП ЕПС отписује 50.01% износа
дугорочних обавеза Предузећа у износу од 26,313 хиљада динара и краткорочне обавезе у
износу од 391,486 хиљада динара. Остатак дуга по основу краткорочних обавеза је
репрограмиран на 180 једнаких месечних рата, уз каматну стoпу на нивoу eскoнтнe стoпe
Нарoднe банкe Србијe, с тим што прва рата доспева 30. јуна 2006. године.
Репрограмиране обавезе по основу јавних прихода на дан 31.децембар 2005. године, у
укупном износу од 85,721 хиљада динара (31. децембара 2004. године – 92,997 хиљада
динара), проистичу из решења Пореске управе од дана 29. децембра 2003. године којим је
извршено одлагање плаћања дуга по основу пореза и других јавних прихода на 120
месечних рата уз обрачун камате применом есконтне стопе Народне банке Србије. Месечни
ануитети отплате дуга утврђују се посебним решењем Пореске управе - центар за велике
пореске обвезнике. Укупан дуг је умањен за 30% камате обрачунате закључно са 30.
септембром 2003. године који ће бити приписан уколико Предузеће своје пореске обавезе
не буде извршило у скалду са Одлуком Владе Републике Србије.
Текућа доспећа репрограмираних обавеза приказана су у оквиру позиције краткорочне
финансијске обавезе.
23.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара
Кориговано
31. децембар 31. децембар
2005.
2004.
Примљени аванси
Добављачи:
- у оквиру ЕПС-а
- у земљи
Обавезе по основу РТВ претплате
Остало

374

2,180

137,992
16,151
35,391
12,386

781,128
21,057
12,386

202,294

816,751
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24.

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
У хиљадама динара
Кориговано
31. децембар 31. децембар
2005.
2004.
Порез на додату вредност
Порез на промет
Накнаде за коришћење вода, грађевинског земљишта и
осталих јавних добара
Остали јавни приходи

25.

12,910
2,789

20,754

635
2,578

781
859

18,212

22,394

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР
У хиљадама динара
Кориговано
31. децембар 31. децембар
2005.
2004.
Oбавeзe пo oснoву камата и трoшкoва финансирања
Oбавeзe за нeтo зарадe и накнадe зарада
Oбавeзe за пoрeзe и дoпринoсe на зараде
Одложени приходи и примљене донације
Остала пасивна временска разграничења
Остало

26.

1,833
5,895
3,942
89,176
1,597
806

1,833
4,274
3,484
86,232
1,591
80

103,249

97,494

ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ
Кредитни ризик
Предузеће је изложено кредитном ризику у случају да дужници нису у могућности да
измире своје обавезе. Изложеност Предузећа кредитном ризику је ограничена на исказану
вредност потраживања од купаца и осталих потраживања. Потраживања од купаца се
састоје од великог броја потрошача по уобичајеним тржишним условима и према томе
појединачне концентрације кредитног ризика нису значајне.
Порески ризици
Порески закони Републике Србије су предмет честих измена и тумачења од стране
законодавства. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да
пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година
од када је обавеза настала.
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27.

ГУБИЦИ EЛEКТРИЧНE EНEРГИЈE
У редовном пословању, Предузеће остварује значајне техничке и нетехничке губитке
електричне eнергије. Технички губици настају по основу преноса, дистрибуције и
трансформације електричне енергије до крајњег потрошача. Нетехнички губици
представљају количину електричне енергије утрошене од стране потрошача коју Предузеће
није у могућности да идентификује, прода и наплати. Рукoвoдствo Прeдузeћа прoцeњујe
укупнe губиткe eлeктричнe eнeргијe у 2005. гoдини у висини од 26,23%.

28.

ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТАЛИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА,
ОДНОСНО САСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРЕДАЈЕ
ЦЕНТРУ ЗА БОНИТЕТ
Статусна промена
На основу Одлуке Управног одбора ЈП ЕПС о оснивању Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије ”Југоисток” д.о.о., Ниш од 23. новембра 2005. године у
Регистар привредних субјеката је 1. јануара 2006. године уписана статусна промена
спајања уз оснивање привредних субјеката: ЕПС ЈП ”Електродистрибуција”, Ниш, ЕПС ЈП
”Електродистрибуција”, Лесковац, ЕПС ЈП ”Електродистрибуција”, Врање и ЕПС ЈП
”Електротимок”, Зајечар, као друштва која престају спајањем и Привредног друштва
”Југоисток” д.о.о., Ниш као друштва које се услед ове статусне промене оснива. Такође,
регистрован је уписани и уплаћени новчани капитал новоформираног привредног друштва
у износу од ЕУР 500 и неновчани капитал у износу од ЕУР 170,021,417 у власништву ЈП
Електропривреда Србије, Београд.

29.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Девизни курсеви утврђени на међубанкарском састанку девизног тржишта примењени за
прерачун позиција биланса стања у динаре за поједине главне валуте су:

USD
EUR
GBP
CHF

31. децембар
2005.

31. децембар
2004.

72.2189
85.5000
124.5085
54.9380

57.9355
78.8850
111.2780
51.0913
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