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Трошкови амортизације – у периоду I-IX 2017. године износили су 23,3 млрд. динара и већи су од
плана у истом периоду за 9%. ЈП Електропривреда Србије је је током 2016. године ангажовала независног
проценитеља за утврђивање фер вредности на дан 31. јануара 2016. године и спровела је књижења за ефекте
процене некретнина, постројења и опрема које служе за обављање енергетске делатности. Ефекти процене нису
били познати, нити су могли бити поуздано планирани у усвојеном Трогодишњем програму пословања ЈП
„Електропривреде Србије“ за период 2017-2019.г. (3ПП), јер је израда процене у време доношења 3ПП још била
у току, што је условило неусаглашеност између остварених и планираних трошкова амортизације.
Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-IX 2017. године износили 1,6 млрд. динара и мањи
су од планираних за исти временски период за 46%. У оквиру ове ставке се налазе: резервисања за: накнаде и
друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 0,67 млрд. динара), отпремнине (у износу од 0,28
млрд. динара), за тужбе трећих лица (у износу од 0,51 млрд. динара) и трошкове обнављања природних богатстава
(у износу од 0,18 млрд. динара).
Нематеријални трошкови - у овом периоду су мањи од планираних за 12% и износе 15,9 млрд. динара.
Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, је последица уштеда које су настале на трошковима
осигурања, трошковима ПТТ услуга, трошковима репрезентације, банкарских услуга и платног промета, чланарина
као и осталим материјалним расходима и осталим услугама. У оквиру осталих материјалних расхода и осталих
услуга, у посматраном периоду, су планирани издаци по основу улагања извођача радова China Machinery
Engineering Corporation, Кина (CMEK) у ТЕ-КО Костолац у износу од 3,3 млрд. динара, до чије реализација по овом
основу није дошло. Завршетак ових пројеката (изградња индустријског колосека и изградњи пристаништа), касни
због сложене законске процедуре.
Пословни добитак/губитак – у периоду I-IX 2017. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од
8,4 млрд. динара.
Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 9,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен
позитиван резултат у износу од 2,7 млрд. динара. Овакав резултат је последица је, пре свега, већих прихода од
позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима од планом
предвиђених, са једне стране, и мањих расхода камата према трећим лицима, од планираних, са друге стране.
Остали приходи – остали приходи су у периоду I-IX 2017. године реализовани у износу од 1 млрд. динара и већи
су од планираних за 46%.
Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 6,5 млрд. динара и већи су од
планираних за 11%. У оквиру осталих расхода су накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом
периоду износиле 4 млрд. динара. На већу реализацију ових расхода у односу на планиране у истом периоду
утицали су и расходи по основу директних отписа других потраживања који су у посматраном периоду прокњижени
у износу од 1,5 млрд. динара.
Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 1,2 млрд. динара и највећим делом се односе на
усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.
Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 9,8 млрд. динара и највећим делом се односе на
обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.
ЈП Електропривреда Србије је период I-IX 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања од
0,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 7,1 млрд. динара. Лошији резултат
у односу на план је, пре свега, резултат изузетно оштре зиме и лошије хидрологије, које су донеле тешкоће
у производњи електричне енергије и значајно већи увоз електричне енергије у односу на план.
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2. Биланс стања
Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС-а на дан 30.09.2017.г. износи 957,9 млрд. динара и већа је од планом
предвиђене, што је резултат процене вредности дела некретнина, постројења и опреме. Стална имовина чини
90% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и
опрема. Стање обртне имовине износи 99,3 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан
30.09.2017.г. износи 17,4 млрд. динара.
Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.09.2017.године износи 42,9 млрд. динара што је у
односу планиране мање за 17%.
Обавезе из пословања на дан 30.09.2017.године износе 31,4 млрд.динара и мање су у односу на планиране за
13%.
Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЈП ЕПС-а на дан
30.09.2017.г. износи 124,5 млрд. динара.
Рацио укупне задужености (Debt/assets) на дан 30.09.2017.године, као однос укупног финансијског дуга и укупне
пословне имовине износи 13%, што је за инфраструктурну 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.
Општи рацио ликвидности на дан 30.09.2017.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки
динар текућих обавеза покривен са 1,35 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор
сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца.
Редуковани рацио ликвидности на дан 30.09.2017.г у износу од 0,99 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.

3. Извештај о токовима готовине
У извештају о новчаним токовима ЈП ЕПС-а са стањем на дан 30.09.2017. године, стање готовине износи 17,4
млрд. дин. и 13% је мање од плана.

4. Трошкови запослених
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС – реализовани су у периоду I-IX 2017.
године у износу од 40,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за овај период за 3%.
Зараде, накнаде 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
ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) у периоду I-IX 2017. године уплатио у Буџет Републике Србије 2.725.260.845 динара.
Накнаде по основу осталих уговора износиле су 10,3 мил. дин и мање су од планираних за 3%.
Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 971,4 мил. динара и за 18% су мањи од плана.
Исплаћене дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу износиле су 99,9 мил. дин. и за
25% су мање од плана.
Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 188,9 мил.динара и 1% је већа од плана. Ови
трошкови исплаћени су у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“ (највећим делом је везано
за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Исплате стипендија и кредита износиле су 179 мил динара и
за 5% су мање од планираних.
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5. Динамика запослених
У периоду I-IX 2017. године динамика броја запослених у ЈП ЕПС је следећа:
Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС
Р.
бр.

Основ одлива / пријема кадрова

Стање на дан 31.12.2016. године*
Одлив кадрова
споразумни раскид радног односа
истек рада на одређено време
истек рада на одређено време са прераст.
отказ уговора о раду
пензија
смрт
статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)
Пријем
пријем на неодређено време
прерастање са одређеног на неодређено
пријем на одређено време
пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана
статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)
Стање на дан 30.09.2017. године**

1.

2

Број запослених на
неодређено време

25.906
235
17

27
106
62
23
417
355
49

13
26.088

Број запослених на
одређено време

Број ангажованих по
основу уговора (рад
ван радног односа)

296
90
2
25
49
6

1.535

8
543

526
14
3
749

1.428

*последњи дан претходне године
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.године, био је предвиђен
одлив запослених по основу одласка уз исплату стимулативних отпремнина у септембру 2017.г. до чије
реализације није дошло, па је реализација неупоредива са планом.
Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-IX 2017. години
извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава. Самим тим је дошло до смањења броја лица на одређено и повећања броја лица на неодређено време.

6. Кретање цена производа и услуга
Током периода I-IX 2017. године ЈП ЕПС је продавао електричну енергију по следећим ценама (све цене су
приказане без акцизе и ПДВ-а):


ПД ЕПС Дистрибуција - за губитке у дистрибутивном систему, по трансферној цени од 4,948 дин/kWh



ПД ЕПС Дистрибуција - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,544 до 9,322
дин/kWh



ЈП ЕМС - за губитке у преносном систему, по ценама из Уговора у распону од 4,416 до 5,300 дин/kWh



ЈП ЕМС – за сопствену потрошњу, по ценама из Уговора у распону од 6,113 до 6,673 дин/kWh
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Електропривреди Републике Српске - по ценама из Уговора у распону од 5,038 до 5,171 дин/kWh



ЈП Електрокосмет Приштина - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh



Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије и на регионалном тржишту - по ценама из
Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 4,714 до 14,359 дин/kWh

7. Субвенције

У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног
министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу, укупан износ субвенције енергетски угроженим
купцима рефундира се из Буџета Републике Србије.
Електропривреда Србије је у периоду I-IX 2017. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике
Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу. Од стране Владе
Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од
520 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 668,4 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових
средстава износ од 132,8 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 170,7 милиона динара (са акцизом и ПДВом) односи се на умањења енергетски угроженим купцима за месец новембар и децембар 2016.г. која су пренета
током 2017.г.
Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 150,2 милиона динара
(без акцизе и ПДВ-а), односно 193,1 милион динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднете захтеве по
основу умањења енергетски угроженим купцима за јул и август 2017. године.
У периоду I-IX 2017. године за ову сврху планом је био предвиђен износ од 817,5 милиона динара (без акцизе и
ПДВ).

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања за период I-IX 2017. године планирани су износи за спонзорство и
донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 244,5 мил.
динара. Остварени трошкови износе 152,3 мил. динара, што је за 38% мање од плана у истом времском периоду.
За спонзорства у овом периоду укупно је потрошено 30,5 мил. динара, што је за 19% мање од плана у истом
периоду.
Опредељење у поступку одобравања средстава за спонзорства и донације је да се обезбеди финансијска подршка
појединцима и организацијама за активности и пројекте којима се омогућава друштвени, економски и технолошки
напредак и реализација иновативних пројеката.
Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 19 мил. динара и мањи су од планираних за
53%. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 43,9 мил. дин. и на нивоу је 56% од плана, спортске
активности су реализоване у износу од 2,5 мил. динара и на нивоу су 10% од плана, док хуманитарних активности
у овом периоду није било.
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