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2. Биланс стања 

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.12.2016.г. износи 1.106,2 млрд. динара и на нивоу је планом 
предвиђене. Стална имовина чини 87% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео 
имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 139,6 млрд. динара и веће је од планом 
предвиђеног за 27%. Стање готовине и готовинских еквивалената 31.12.2016. године износи 55,3 млрд. динара. 

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.12.2016. износи 41,5 млрд. динара и мања су од 
планираних за 3%. 

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 
31.12.2016. године износи 141,6 млрд. динара. Укупан нето дуг (укупан финансијски дуг коригован стањем готовине) 
износи 86,3 млрд. динара и мањи је од планом предвиђеног за 27%. 

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2016.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки 
динар текућих обавеза покривен са 1,48 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор 
сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. 

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2016.г. у износу од 1,17 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 за 2016. годину планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у износу 
од 17,4 млрд. динара.  

Услед бољег финансијског резултата од планираног у 2016. години, мањих инвестиционих активности, кашњења у 
спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине на крају године знатно је веће од планираног и износи 55,3 
млрд. динара.  

  

 

4. Трошкови запослених 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у 2016. години реализовани су у износу од 
63,8 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних.  

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1,51 млрд. динара и за 17% су мањи од плана.  

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 10%, док су Накнаде трошкова на службеном путу мање од 
планираних за 31%. Исплате стипендија биле су за 7% мање од планираних. 

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 9% већи од планираног. На позицији помоћ 
радницима и породицама радника је такође дошло до пробијања планираног износа, али наведене трошкове који 
се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, је веома тешко прецизно планирати 
(највећим делом је везано за рађање деце запослених као и смрт запослених, које је тешко планирати). 
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- На регионалном тржишту – по ценама електричне енергије на тржишту у распону од 3,253 до 7,898 
дин/kWh 

- ЈП ЕМС - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,942 до 5,046 дин/kWh. 

 

 

 

 
7. Субвенције и остали приходи из буџета 

 

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 током 2016. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике 
Србије за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу у износу  од 766,8 мил. динара (са 
урачунатим износом за акцизу и ПДВ), док је планом предвиђен износ од 800 мил. динара. Од стране Владе 
Републике Србије, тј. Министарства  рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 
460,7 мил. динара (без акцизе и ПДВ), односно 591,9 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом. 

 

 

 

8. Средства за посебне намене 

 

Годишњим планом пословања ЕПС Групе планирана средства за посебне намене, која укључују спонзорство, 
донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС за 
2016. годину су 346,8 мил. динара.  

 

Реализовани трошкови за ове намене у 2016. години износе 226,4 мил. динара, што је за 35% мање од плана. 

 

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 27,4 мил. динара и мањи су од планираних за 
62%. Реализација средстава намењених за спортске активности износила је 1,7 мил.динара, што је 9% у односу на 
планом предвиђена средства. Хуманитарне активности су реализоване у износу од 0,43 мил. динара, што је 5% од 
плана за 2016. годину. 






























