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II Образложење пословања
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЕПС
Групе за период 01.01-31.03.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - март 2017.г.,
са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за март 2017. 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 свих 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, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун
који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на
рекламације у року од осам дана.
Приказани подаци за 2016.г. су прелиминарни. У ЕПС Групи је у току завршна фаза на изради процене вредности
некретнина, постројења и опреме, на дан 31. јануар 2016.г. која није у потпуности обухваћена у овом Извештају.
Коначни финансијски резултати за 2016.г. (обавеза израде Консолидованог годишњег финансијског извештаја по
Закону о рачуноводству је 31.07.2017.) ће се разликовати од приказаних у овом Извештају.
1. Финансијски резултат
Електропривреда Србије је период I-III 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 5,9
млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 3,0 млрд. динара.
Пословни приходи - Остварени пословни приход је у периоду I-III 2017. године мањи за 3% од планираног
и износи 61,6 млрд. динара.
Приходи од продаје – 96% пословног прихода односи се на приход од продаје електричне енергије у
износу од 59 млрд. динара, што је за 1% мање у односу на планирани. Највећи део прихода односи се на продају
електричне енергије:








за гарантовано снабдевање (28,4 млрд. динара),
за комерцијално и резервно снабдевање (26,2 млрд. динара),
ЈП ЕМС-у за губитке (1,1 млрд. динара),
ЈП ЕМС- у по основу системских услуга (1,7 млрд. дин.),
испоруку лиценцираним купцима, на берзи електричне енергије и суседним електроенергетским
системима (0,3 млрд. динара),
приход по основу продаје електричне енергије на иностраном тржишту, преко ПД ЕПС Трговање
(0,5 млрд.динара).
остале испоруке (0,7 млрд динара) - ЈП Електрокосмет Приштина, купци ослобођени ПДВ-а итд.

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, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је мањи за 28% од
планираног (остварена продаја у периоду I-III 2017. године (160.000 t) била је мања од планиране за 29% (227.000
t). Приходи од топлотне енергије и технолошке паре у односу на планом предвиђене, у истом периоду, су већи за
7%, услед већег ангажовања ТЕ ТО Панонских у првом кварталу 2017.г. и већег пласмана топлотне енергије од
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Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.03.2017.г. износи 48,2 млрд. динара.
Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан
31.03.2017.г. износи 140,2 млрд. динара. Укупан нето дуг (укупан финансијски дуг коригован стањем готовине) износи
89,5 млрд. динара.
Општи рацио ликвидности на дан 31.03.2017.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки
динар текућих обавеза покривен са 1,58 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор
сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца.
Редуковани рацио ликвидности на дан 31.03.2017.г у износу од 1,23 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 I-III 2017.годину планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у
износу од 41,1 млрд. динара.
Услед бољег финансијског резултата од планираног у прва три месеца 2017.године, мањих инвестиционих
активности, кашњења у спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине на крају 31.03.2017.г. веће је од
планираног и износи 50,6 млрд. динара.
4. Трошкови запослених
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у прва три месеца 2017.године реализовани
су у износу од 14,9 млрд. динара и за 2% су мањи од планираних.
Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 357мил. динара и за 17% су мањи од плана.
Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 18%, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од
планираних за 49%. Исплате стипендија биле су за 8% мање од планираних.
Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 5% 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).

5. Динамика запослених
У току периода I-III 2017.године динамика броја запослених у ЕПС Групи је следећа:
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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 у првом кварталу 2017.године. године поднела захтев Министарству рударства и
енергетике Републике Србије за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу. Од стране
Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је
износ од 175,4 мил. динара (без акцизе и ПДВ), (односно 225,4 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових
средстава износ од 132,8 мил. динара (без акцизе и ПДВ), (односно 170,7 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом) се
односи на умањења енергетски угроженим купцима за месец новембар и децембар 2016.г. која су пренета у првом
кварталу 2017.г.
У првом кварталу 2017.г., за ову сврху, планом је био предвиђен износ од 272,5 мил. динара(без акцизе и ПДВ).

8. Средства за посебне намене
Трогодишњим програмом пословања ЕПС Групе планирана средства за посебне намене, која укључују спонзорство,
донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС за
2017. годину су 342,3 мил. динара.
Планирана средства за посебне намене у првом кварталу 2017.г. износе 78,2 мил. динара. Реализовани трошкови
за ове намене, у посматраном периоду, износе 28,3 мил. динара, што је за 74% мање од плана.
За спонзорства и донације у периоду I-III 2017. године укупно је потрошено 18,1 мил. динара, што је за 29% мање од
плана у истом периоду.
Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 4,3 мил. динара и мањи су од планираних за
76%. Остварени трошкови за рекламу и пропаганду у посматраном периоду су износили 6 мил.динара и знатно су
мањи су у односу на планиране. Реализације средстава намењених за спортске и хуманитарне активности у овом
периоду није било.

9. Кредитна задуженост
У току првог квартала 2017. 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.
У току првог квартала 2017. 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.
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