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I Основни статусни подаци

Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће „Електропривреда Србије", Београд.
Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд.
Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број 2.
Претежна делатност је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.
Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.
ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно
гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Наведене
делатности обавља ЈП ЕПС непосредно или преко зависних привредних друштава, с тим да делатност
управљања економским субјектом искључиво обавља Јавно предузеће као матично - контролно предузеће.
Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом. ЈП ЕПС поседује
лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-I од
23.12.2015.године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце.
Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.
Матични број ЈП ЕПС је - 20053658.
Порески идентификациони број ЈП ЕПС је - 103920327.
Надлежно министарство је Министарство привреде РС и Министарство рударства и енергетике РС.
Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“за 2016.г. је усвојен на седници Надзорног одбора
ЈП „Електропривреда Србије“ 19. фебруара 2016.
Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 20. фебруара 2016.г., донела Решење о давању
сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. (објављено у Сл.
гласнику бр 15 од 25.02.2016).
Електропривреда Србије је у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27.
новембра 2014. којим је прихваћен је Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“
извршила статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“.
У наставку процеса реорганизације, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и ПД „ЕПС Снабдевање“ на
основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 0232175/2016. од 27.02.2016. године, закључили су Уговор о статусној промени припајања који је оверен код
надлежног јавног бележника под бројем УОП бр. 2061/2016 од 27.04.2016. године, који је ступио на снагу
01.06.2016. год.
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Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог Годишњег
програма пословања Групе ЕПС обухвата пословање ЈП ЕПС, ПД ЕПС Дистрибуција, ПД ЕПС Трговање и ПД
ЕПС Снабдевање (од 01.06.2016. год. у саставу ЈП ЕПС).

II Образложење пословања
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања
ЈП ЕПС за период 01.01-30.09.2016.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар септембар 2016.г., са тим што је мањи део података за септембар 2016. процењен. ЈП ЕПС није у могућности
да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП састави извештај на основу стварних књижења због
тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о
потрошњи електричне енергије на основу очитавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за
претходни месец и у року од три дана обезбеди снабдевачу приступ подацима.
1. Финансијски резултат
Електропривреда Србије је период 01.01-30.09.2016.године завршила са нето добитком из редовног пословања
од 15,3 млрд. динара док је планом био предвиђен губитак од 5,7 млрд. динара.
Пословни приходи - Остварени пословни приход у периоду 01.01-30.09.2016. године мањи је за 4%
од планираног и износи 164,4 млрд. динара.
Приходи од продаје – 94% пословног прихода односи се на приход од продаје електричне енергије у
износу од 153,9 млрд. динара, што је за 2% мање од плана. Највећи део прихода односи се на продају:
електричне енергије за гарантовано снабдевање (57,1 млрд. динара), електричне енергије за комерцијално и
резервно снабдевање (64,2 млрд. динара), електричне енергије ЈП ЕМС-у за губитке (3 млрд. динара), приходе
по основу системских услуга ЈП ЕМС (4,1 млрд. дин.), испоруку електричне енергије другим компанијама - извоз,
лиценцирани трговци (22,6 млрд. динара), продају електричне енергије на SEEPEX берзи (1,0 млрд. дин.), и
остале испоруке (ЈП Електрокосмет Приштина, купци ослобођени ПДВ-а, приход од рефунадације енергетски
заштићеним куцима) (1,8 млрд динара).
Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне
енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.
У оквиру пословних прихода прокњижен је и приход по основу продаје електричне енергије на
иностраном тржишту (преко ПД ЕПС Трговање) у износу од 2,6 млрд.динара.
У оквиру пословних прихода, у посматраном периоду, реализација прихода од продаје угља за
индустрију и широку потрошњу била је мања за 36% од планиране, док су приходи од топлотне енергије и
технолошке паре у односу на планом предвиђене такође били мањи за 52%, услед мањег пласмана топлотне
енергије за 22% од планираног, као и због тога што су Годишњим програмом пословања предвиђена повећања
цене угља за индустрију и широку потрошњу и цена топлотне енергије и технолошке паре, што није
реализовано.
У посматраном периоду 01.01-30.09.2016. године, Електропривреда Србије је остварила приход од
других снабдевача по основу приступа и коришћења дистрибутивног система у износу од 450 мил.динара, што
је за два пута више од планом предвиђеног износа.
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Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. од 1.655,6 мил. динара се највећим
делом односи на приход од примљених донација од потрошача електричне енергије, као и амортизовани део
основних средстава од донација из ранијег периода. Прокњижени износ, на овој ставци, од 422 мил. динара
односи се на донацију Фонда солидарности ЕУ за санацију последица поплава у РБ Колубара (новац је
уплатила Канцеларија за управљање јавним улагањима на рачун управе ЈП ЕПС-а, а односи се на огранак РБ
Колубара).
Други пословни приходи су реализовани у износу од 1,4 млрд. динара, док су планирани приходи
износили 5,2 млрд. динара. У првих девет месеци 2016.г. на позицији други пословни приходи били су
планирани приходи по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова
China Machinery Engineering Corporation, Кина (CMEK) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 2,6 млрд. динара, док
је реализација прихода по овом основу у овом периоду била знатно мања од планираних средстава и износила
је 219 мил.динара, што је на нивоу од 8,4% од планом предвиђених средстава. Услед сложене законске
процедуре дошло је до померања реализације радова на изградњи индустријског колосека и изградњи
пристаништа, па ће се у складу са том динамиком и средства трошити.
Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу ЕПС Групе у периоду
01.01-30.09.2016. године износе 137,1 млрд. динара, и мањи су од планираних у истом периоду за 13%.
Трошкови материјала – у периоду 01.01-30.09.2016. године остварени су у износу од 8,1 млрд. динара
и мањи су од планираних за 43%, што је највећим делом резултат мањих остварених трошкова материјала за
одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки услед касног усвајања
Годишњег програма пословања одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових
трошкова у односу на планиране.
Трошкови горива и енергије – у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 21,7 млрд. динара и
мањи су од планом предвиђених за 22%.
Са друге стране, значајније уштеде су биле на позицији набавке електричне енергије ван ЕПС-а која
је реализована у износу од 4,6 млрд. динара, док је план био 7,1 млрд.динара, што је за 35% мање од плана.
Нижи трошкови од планираних су резултат мањег увоза електричне енергије услед изузетно повољне
хидрологије и високих температура у фебруару и марту у региону (изузетно блага зима). У овом периоду су
остварени и мањи трошкови набавке балансне енергије, услед значајног пада тржишних цена.
Уштеде на ставци трошкови течног горива и гаса биле су и по основу мањег ангажовања Панонских
ТЕ-ТО у првој половини 2016. године. Планом је била предвиђена производња електричне енергије од 108
GWh, док је остварена производња у посматраном периоду износила 34,1 GWh. За Панонске ТЕ-ТО
реализовани трошкови горива и течног гаса у овом периоду износили су 0,7 млрд. динара и за 54% су мањи од
планираних који су износили 1,6 млрд. динара.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду 01.0130.09.2016. године у износу од 45,8 млрд. динара и нижи су од планом предвиђених у овом периоду за 2%.
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Колективном уговору. Ови
трошкови реализовани су 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
Електропривреда Србије у посматраном периоду уплатила у буџет Републике Србије 3.201.685.818 динара.
Трошкови производних услуга - у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 13,9 млрд. динара
и мањи су за 21% од планираних. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мањих остварених
трошкова услуга за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки
одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.
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Трошкови амортизације – у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 29,5,6 млрд. динара и
мањи су у односу на планске за 2%.
Трошкови дугорочних резервисања - у периоду 01.01-30.09.2016. године су износили 2,5 млрд.
динара и мањи су од планираних за исти временски период за 37%.. У оквиру ових трошкова прокњижени су
износи за накнаде и друге бенефиције запослених-јубиларне награде (у износу од 1,1 млрд. динара), трошкови
за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,7 млрд. динара), за отпремнине (у износу од 0,4 млрд.
динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,3 млрд. динара).
Нематеријални трошкови - у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 17 млрд. динара и мањи
су од планираних за 17%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, за исти временски
период, 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 којих су били планирани издаци по основу улагања извођача радова China
Machinery Engineering Corporation, Кина (CMEK) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 2,6 млрд. динара, док је
реализација по овом основу у овом периоду била мања од планираних и износила је 60 мил. динара, што је на
нивоу од 2,4% од планом предвиђених средстава. Завршетак ових пројеката, планиран у 2016.г., касни због
сложене законске процедуре.
У посматраном периоду огранак ТЕ КО Костолац извршио је уплату накнаде за загађење и унапређење
животне средине у износу од 1,8 млрд.динара, по основу Решења Републике Србије, тј. Министарства
пољопривреде и заштите животне средине.
Пословни добитак/губитак – у периоду 01.01-30.09.2016. године, ЈП Електропривреда Србије
забележила је добитак из пословних односа од 27,3 млрд. динара, што је више од два пута већи износ од
планираног у истом временском интервалу (12,5 млрд. динара).
Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од скоро 2,2 млрд. динара и за 90% је виши
од плана. Овакав резултат је последица је, пре свега, мањих негативних курсних разлика и негативних ефеката
валутне клаузуле према трећим лицима,и и мањим расходним каматама од планом предвиђених.
Остали приходи – Остали приходи у периоду 01.01-30.09.2016. године су реализовани у износу од
1,7 млрд. динара и више него дупло су већи од планом предвиђених, у највећем делу по основу: наплаћених
отписаних потраживања у износу од 400,6 мил.динара , прихода по основу смањења обавеза по основу накнада
за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за
накнаде и друге бенефиције запослених – отпремнине и јубиларне награде у износу од 433 мил. дин.
Остали расходи – Остали расходи у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 4,8 млрд. динара
и мањи су од планираних за 25%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника
запослених у јавним предузећима са КиМ (4 млрд. динара).
Резултат из осталих односа – негативан је у висини од 3,2 млрд. динара.
ЈП Електропривреда Србије је посматрани период завршила са нето добитком од 15,3 млрд. динара,
док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 5,7 млрд. динара. Позитиван ефекат у износу од
21 млрд. динара у односу на план је резултат добрих услова у пословању у првих девет месеци 2016.г.
и уштедама у делу пословних расхода као и одлагања појединих пословних активности због кашњења
са реализацијом јавних набавки.
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2. Биланс стања
Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 30.09.2016. износи 1.100,3 млрд. динара и већа је за 2% у
односу на план. 87% укупне пословне имовине чини стална имовина, док у структури сталне имовине
доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 142,1 млрд. динара
и веће је од планом предвиђеног за 64 %. Стање готовине и готовинских еквивалената на крају 30.09.2016.
године износи 60,9 млрд. динара.
Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.09.2016.износи 39 млрд.динара и већа су од
планираних за 30%.
Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан
30.09.2016. године износи 137,3 млрд.динара. Укупан нето дуг (укупан финансијски дуг коригован стањем
готовине) износи 76,4 млрд.динара и мањи је од планом предвиђеног за исти временски период за 34%.
Општи рацио ликвидности на дан 30.09.2016. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је
сваки динар текућих обавеза покривен са 1,497 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први
индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца.
Редуковани рацио ликвидности на дан 30.09.2016. у износу од 1,188 мерен односом текућих средстава
умањених за стање залиха и укупних текућих обавеза показује да предузеће послује ликвидно и да може да
измирује текуће обавезе у року.
Обавезе према добављачима на дан 30.09.2016.износи 13,5 млрд. динара и мање су од планираних у истом
периоду за 30%.

3. Извештај о токовима готовине
У извештају о новчаним токовима за првих девет месеци 2016. планирано је стање готовине на крају
обрачунског периода у износу од 18,6 млрд. динара, док реализовано стање готовине на крају 30.09.2016.
године износи 60,9 млрд. динара.
Услед бољег финансијског резултата од планираног у периоду 01.01-30.09.2016. године, мањих инвестиционих
активности које су последица касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм
пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. и због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки,
стање готовине на крају овог периода знатно је веће од планираног.
4. Трошкови запослених
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду 01.01-30.09.2016. године.
реализовани су у износу од 45,8 млрд. дин. и за 2% су мањи од планираних.
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5. Динамика запослених

У периоду 01.01-30.09.2016. године динамика броја запослених у ЕПС Групи је следећа:
Образац 3

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основ одлива / пријема кадрова

Стање на дан 31.12.2015. године*
Одлив кадрова
споразумни раскид радног односа
истек рада на одређено време
истек рада на одређено време са прерастањем
отказ уговора о раду
пензија
смрт
Пријем
пријем на неодређено време
прерастање са одређеног на неодређено
пријем на одређено време
Стање на дан 30.09.2016. године**
*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Број запослених на
неодређено време

Број запослених на
одређено време

29.822
345
18

26
221
80
1.557
17
1.540
31.034

1.962
1.653
6
89
1.540
18

Број ангажованих по
основу уговора (рад
ван радног односа)

1.429

59

59
368

2.024

Напомињемо да је да је у септембру месецу 2016.г., на основу закључка Комисије, за 1540 лица прерастао
радни однос са одређеног на неодређено време (Огранак РБ Колубара и Огранак ТЕ КО Костолац), па је самим
тим дошло до смањења броја лица на одређено и повећања броја лица на неодређено време.

6. Кретање цена производа и услуга

Током првих девет месеци 2016. године ЈП ЕПС је продавао електричну енергију по следећим ценама (све
цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):
-

Електропривреди Републике Српске - по ценама из Уговора у распону од 4,645 до 5,140 дин/kWh.

-

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

-

Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије - по ценама из Уговора и ценама
електричне енергије на тржишту, у распону од 3,031 до 5,686 дин/kWh.
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-

На SEEPEX берзи електричне енергије, по ценама на тржишту у распону од 2,607 до 4,388 дин/kWh.

-

На регионалном тржишту – по ценама електричне енергије на тржишту у распону од 3,253 до 5,519
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 заштићеном купцу, број 312-01-00335/2014-02 од 31.01.2014.
године, укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије.
Електропривреда Србије је током периода 01.01-30.09.2016. године поднела захтев Министарству рударства и
енергетике Републике Србије за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу у износу
од 355 мил. динара (планирано 525 мил. динара). Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства
рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 212,2 мил. динара по овом основу
(без акцизе и ПДВ), односно 272,7 мил. динара са акизом и ПДВ-ом.

8. Средства за посебне намене

Годишњим планом пословања ЈП Електропривреда Србије планирани износи средстава за посебне намене,
која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију,
рекламу и пропаганду за ЈП Електропривреда Србије за 2016. годину су 349,3 мил. динара.
Планирана средства за посебне намене у периоду 01.01-30.09.2016. године. износе 255 мил. динара, док
остварени трошкови за посебне намене у овом периоду износе 147,6 мил. динара, што је износ који је за 42%
мањи од плана.
За спонзорства и донације у првих девет месеци 2016. укупно је потрошено 100,1 мил. динара, што је за 4,5%
више 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, што ЈП ЕПС сврстава у ред значајних друштвеноодговорних компанија.
Са друге стране, реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 19,1 мил. динара и мањи
су од планираних за 69%.

ЈП „Електропривреда Србије“

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог ГПП ЕПС Групе за I-IX 2016.г.

8

Реализованих спортских активности у овом периоду није било, док су хуманитарне активности реализоване у
висини од свега 7% од плана.

9. Кредитна задуженост

До 30.09.2016.године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком
реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у
уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављана.
До 30.09.2016.године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а
доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до 2044. године.

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за 2016. год, предвиђенa су улагања у износу од 95 млрд. динара, од чега
се на период 01.01.-30.09.2016.г. односи 62,7 млрд. динара, док је реализација била у висини од 22,7 млрд.
динара, односно 36% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је сложених законских
процедура, као и касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП
„Електропривреда Србије“ за 2016.г., што је условило кашњење у спровођењу поступака јавних набавки.

III Закључна разматрања и напомене
Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. усвојен је на седници Надзорног одбора
ЈП „Електропривреда Србије“ 19. фебруара 2016. Влада Републике Србије је на седници одржаној у Београду
20. фебруара 2016.г. донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП
„Електропривреда Србије“ за 2016.г. (објављено у Сл.гласнику бр 15 од 25.02.2016).
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Образац 1Б

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.09.2016.
у динарима

ПОЗИЦИЈА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)
1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних активности
3. Остали приливи из редовног пословања
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)
1. Исплате добављачима и дати аванси
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
3. Плаћене камате
4. Порез на добитак
5. Одливи по основу осталих јавних прихода
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)
1. Продаја акција и удела (нето приливи)
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)
4. Примљене камате из активности инвестирања
5. Примљене дивиденде
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)
1. Куповина акција и удела (нето одливи)
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)
1. Увећање основног капитала
2. Дугорочни кредити (нето приливи)
3. Краткорочни кредити (нето приливи)
4. Остале дугорочне обавезе
5. Остале краткорочне обавезе
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)
1. Откуп сопствених акција и удела
2. Дугорочни кредити (одливи)
3. Краткорочни кредити (одливи)
4. Остале обавезе (одливи)
5. Финансијски лизинг
6. Исплаћене дивиденде
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

АОП

Реализација
01.01-31.12.2015.
Претходна година

период 01.01- 30.09.2016.

План за
01.01-31.12.2016.
Текућа година

План

Реализација

Индекс
период 01.0130.09.2016./ план
текућа година

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012

248.450.125
242.603.638
2.784.450
3.062.037
219.537.212
112.399.780
62.894.293
5.391.002
3.700.087
35.152.050
28.912.913
0

228.708.293
204.325.675
7.678.265
16.704.353
201.105.073
103.955.608
68.497.668
4.420.527
8.857.396
15.373.874
27.603.220
0

165.478.492
148.142.802
5.696.335
11.639.355
144.500.388
75.884.019
50.841.871
3.332.677
3.038.888
11.402.934
20.978.104
0

205.519.046
178.232.517
1.285.343
26.001.185
164.835.400
83.462.841
47.344.282
3.571.987
616.894
29.839.396
40.683.645
0

124
120
23
223
114
110
93
107
20
262
194
0

3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024

1.150.319
0
0
566.952
583.367
0
25.183.999
0
25.183.999
0
0
24.033.680

0
0
0
0
0
0
58.399.506
0
58.399.506
0
0
58.399.506

0
0
0
0
0
0
39.587.160
0
39.587.160
0
0
39.587.160

760.487
0
730.592
14.077
15.797
21
16.947.796
0
16.947.796
0
0
16.187.309

0
0
0
0
0
0
43
0
43
0
0
41

3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044

23.472.727
0
23.469.546
0
0
3.181
13.812.102
0
12.773.800
30.965
941.986
65.351
0
9.660.625
0
273.073.171
258.533.313
14.539.858
0

24.871.000
0
24.871.000
0
0
0
37.884.836
0
37.676.479
0
208.357
0
0
0
13.013.836
253.579.293
297.389.415
0
43.810.122

24.871.000
0
24.871.000
0
0
0
34.684.403
0
34.476.045
0
208.357
0
0
0
9.813.403
190.349.492
218.771.950
0
28.422.458

1.422.815
0
1.411.815
11.000
0
0
10.876.387
0
10.820.288
0
6.217
49.882
0
0
9.453.572
207.702.347
192.659.583
15.042.764
0

6
0
6
0
0
0
31
0
31
0
3
0
0
0
96
109
88
0
0

31.181.332

47.059.738

47.059.738

45.937.129

98

237.466

0

0

4.267

0

21.527

0

0

37.068

0

45.937.129

3.249.617

18.637.280

60.947.092
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