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Izveštaj nezavisnog revizora
VLASNICIMA
ED JUGOISTOK D.O.O., NIŠ
Izveštaj o finansijskim izveštajima
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva za distribuciju električne
energije „Jugoistok“ d.o.o. Niš (u daljem tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od bilansa stanja na
dan 31. decembra 2014. godine, bilansa uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu, izveštaja o
promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao
i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten prikaz ovih finansijskih izveštaja u
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, i za uspostavljanje takvih internih
kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih izveštaja, koji ne sadrže
materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim
izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije i
Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva
i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo
uveravanja da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške.
Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi od naše procene,
uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima, nastalih
bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole,
koje su relevantne za sastavljanje i istinit i pošten prikaz finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja
odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti
primenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocenu adekvatnosti primenjenih
računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih procenjivanja, koje je rukovodstvo izvršilo,
kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da pružaju osnov
za izražavanje našeg mišljenja.
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Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja
Društva na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine
za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima
Republike Srbije.
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima
Društvo je odgovorno za sastavljanje priloženog Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa
zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 622013). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju
sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u
skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim
informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i
ograničeni smo samo na ocenu usaglašenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim
izveštajima.
Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su
bili predmet revizije.
Beograd, 8. april 2015. godine

KPMG d.o.o. Beograd
(M.P.)
Ivana Manigodić
Ovlašćeni revizor
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - СРБИЈЕ”
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
“ЈУГОИСТОК” д.о.о. НИШ

ИЗВЕШТАЈ О
ПОСЛОВАЊУ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
“ЈУГОИСТОК” - НИШ
ЗА 2014. ГОДИНУ

НИШ, МАРТ 2015. год.
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Визија
Визија Привредног друштва ''Југоисток'' д.о.о. Ниш је да постане синоним за
иновативну организацију окренуту купцима.

Мисија
Мисија ЕД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш је континуално и поуздано снабдевање купаца,
под економски најповољнијим и еколошки прихватљивим условима уз стално
подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање
добробити заједнице у којој послује.
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I.

Општи подаци о привредном друштву "Југоисток"

1.1. Пословно име, делатност, организација и управљачка
структура
Пословно име – Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
"Југоисток " д.о.о. Ниш
Скраћени назив фирме – ЕД ''Југоисток'' д.о.о. - Ниш
Седиште – Ниш, Зорана Ђинђића 46а
Матични број – 20114142
Порески идентификациони број – 104196932
Делатност
Претежна делатност Привредног друштва ''Југоисток'' д.о.о. Ниш је дистрибуција
електричне енергије, производња електричне енергије и обављање делатности
управљања дистрибутивним системом .
Структура власништва – 100% у власништву Републике Србије

Упис у судски регистар
Решењем БД 102695 – 2005 од 01.01.2006. извршена је регистрација код РС
Агенције за привредне регистре.
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Организациона структура
ЈП ЕПС је матично предузеће – контролно предузеће за 14 зависних контролисаних привредних друштава, од чега 13 са седиштем у Републици (7 за
производњу електричне енергије и угља и 5 за дистрибуцију електричне енергије
и управљање дистрибутивним системом и 1 за снабдевање електричном
енергијом крајњих купаца којем је актом Владе у складу са законом поверено
обављање енергетске делатности од општег интереса - јавно снабдевање
електричном енергијом) и једним зависним друштвом за трговину електричном
енергијом са седиштем у Словенији које је оточело са радом од 1. јула 2014.
године, а сви заједно чине групу друштава у складу са чланом 551. Закона о
привредним друштвима која је повезана капиталом. Од Агенције за енергетику
Републике Србије, Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
''Југоисток'' д.о.о. Ниш за обављање делатности, међу првима је добило
одговарајуће лиценце, и организовано је у шест огранака и то Електротимок Зајечар,
Електродистрибуција
Ниш,
Електродистрибуција
Пирот,
Електродистрибуција
Прокупље,
Електродистрибуција
Лесковац
и
Електродистрибуција Врање..
Управу предузећа
– чине Скупштина друштва односно Овлашћени представници оснивача и
директор Привредног друштва. Лица која обављају руководеће односно
руководне послове у складу са актом о унутрашњој организацији и
систематизацији Привредног друштва чине пословодство ЕД ЈУГОИСТОК ДОО
НИШ
Скупштина друштва
– својим одлукама обезбеђује реaлизацију циљева оснивања ЕД ЈУГОИСТОК
ДОО НИШ и остваривањe техничко-технолошког и економског јединства
електроенергетског система.
Надзорни одбор ЈП ЕПС-а
– врши надзор над радом и пословањем предузећа, прегледа њихове годишње
извештаје, обрачуне и предлоге за расподелу добити.
Директор
– представља и заступа ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ., организује и руководи
процесом рада и води пословање друштва, доноси одлуке и одговара за
законитост,
предлаже
Скупштини
друштва
односно
Овлашћеним
представницима оснивача основе пословне политике, програме рада и планове
развоја, извршава одлуке Скупштине друштва односно Овлашћених
представника оснивача.
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II.

Макроекономске претпоставке за 2014.год.

Макроекономске претпоставке-пројекција друштвеног производа, инфлације и цене електричне
eнергије

1.
2.
3.
4.

Бруто домаћи производ – реални раст %
Инфлација, просек периода, стопа раста %
Ниво цене електричне енергије – дин/kWh
Курс динара

Пројекција 2013. Пројекција 2014.
Индекс
0,50
-2,00
6,80
2,90
42,65
5,89
6,73
114,26
На бази односа понуде и тражње на девизном тржишту

Макроекономске претпоставке за 2014. годину утврђене су на основу података из
Фискалне стратегије за 2014. годину и Републичког завода за статистику
Републике Србије.

Макроекономски оквир
На основу текућих економских кретања и изгледа у Србији и међународном
окружењу, имајући у виду планиране економске политике, пројектовани су
основни макроекономски агрегати и индикатори за Републику Србију у периоду
2014-2016. године. Кориговане су на ниже пројекције БДП и повезаних
индикатора за период 2014-2016. године, пре свега због спорог и неизвесног
опоравка земаља евро зоне и последничко успоравања раста домаћег извоза,
али и због оштрих мера фискалне политике које ће деловати на смањење
домаће тражнје, пре свега личне потрошње становништва и државне потрошње.
Смањење личне и државне потрошње у великој мери је резултат спровођења
мера фискалне консолидације. Опоравак личне потрошње и даље је ограничено
високом стопом незапослености, предвиђеним рестрикцијама у јавној потрошњи,
уз ограничени реални раст зарада у јавном сектору и пензија као главних извора
потрошње.
Макроекономске пројекције за период од 2014. до 2016. године указују на
успорену путању опоравка. Пројектована просечна стопа раста БДП за наредне
три године од 1,6% заснована је, пре свега, на опоравку инвестиционе
активности и раст извоза. Убрзање раста извоза и инвестиција су носећи
развојни фактори који ће, уз реструктурирање привреде у правцу разменљивих
добара, омогућити стварање основе за одржив раст привреде, уз смањивање
унутрашње и спољне макроекономске неравнотеже.
Предвиђени кумулативни реални раст БДП од 4,9% у наредне три године
заснован је на расту инвестиција и извоза роба и услуга по просечној годишњој
реалној стопи од 7,7% и 7,1%, респективно, уз просечни годишњи пад личне
потрошње (-0,9%) и државне потрошње (-3,4%). На тим основама обезбедиће се
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повећање продуктивности, као и промена привредне структуре у правцу раста
удела индустрије и извоза у БДП.
Ревидиран је на ниже раст БДП у 2014. години на 1,0%, пре свега, због фискалне
консолидације која утиче на смањење личне и државне потрошње и по том
основу домаће тражње. Умерено убрзање раста БДП у 2014. години на 1,8%,
респективно, засновано је на расу инвестиционе потрошње, пре свега приватног
сектора и расту извозне активности. Спровођење мера фискалне политике и
побољшања пословног и инвестиционог окружења омогућиће стварање основе
за стабилан и одржив раст у наредним годинама.
Међугодишња инфлација у 2014. године кретала се изнад границе дозвољеног
одступања од циља. Прошлогодишња пољопривредна сезона омогућила је
опадајући тренд инфлације, тако да се крајем године вратила у границе
дозвољеног одступања од циља. Томе је, поред рестрективних мера НБС и пада
цена хране с доласком нове пољопривредне сезоне, допринела и ниска
агрегатна тражња.
Одрживи привредни развој Србије подразумева стално унапређење
инвестиционе и пословне климе. У протеклом транзиционом периоду Србија је
кроз спроведене правне и институционaлне реформе унапређивала пословни
амбијент ради повећања правне сигурности пословања и инвестирања у земљи.
За значајније повећање Greenfield инвестиција потребно је да се оствари
значајан напредак код:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

усаглашавања националног законодавства са прописима ЕУ и
спровођења реформи у циљу стварања бољег пословног окружења и
интеграције у ЕУ;
смањења административних препрека за пословање кроз свеобухватну
реформу прописа ради смањења трошкова пословања и повећања
конкурентности привреде;
уређења и примене јасно дефинисаних својинско–правних односа,
посебно у вези са грађевинским земљиштем и изградњом објеката;
увођења конкуренције на тржиштима инфраструктурних и комуналних
делатности и покретања делимичне или потпуне приватизације јавних
предузећа која обављају ове делатности;
стварања услова за конкуренцију на уређеном тржишту на коме су сви
учесници равноправни, а монополи адекватно регулисани;
смањења корупције која представља крупан проблем у стварању здраве
тржишне привреде и правне државе;
реформисања система образовања ради подизања нивоа знања и
вештина и прилагођавања образовних профила потребама тржишта рада;
развоја иновативне делатности на бази примене научних и технолошких
достигнућа;
јачања инфраструктурних стубова развоја (транспорт, енергетика,
телекомуникације) и развоја регионалне инфраструктуре у функцији
равномерног регионалног развоја;
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III.

Резултати пословања

Показатељи пословања
Набавка и продаја електричне енергије

У периоду јануар-децембар 2014. год. ПД ''Југоисток'' - Ниш преузело је из
електроенергетског система Србије 4.728.871 MWh електричне енергије, што је у
односу на предходну годину мање за 146.752 MWh или 3,01%.
У сопственим хидроелектранама произведено је 29.198 MWh ел. енергије,
односно 37,32% више у односу на производњу из претходне год. Укупна
расположива електрична енергија у периоду јануар-децембар 2014. год.,
износила је 4.834.689 MWh, односно 1,80% мање у односу на расположиву
количину претходне године.
Губици електричне енергије у овом периоду износе 820.034 MWh,
електричне енергије, односно 16,96% од укупно расположиве енергије.
У наставку је дат приказ набавке, продаје ел. енергије, у ПД "Југоисток '' Ниш :
ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЕЛЕМЕНТИ
Набављена ел.енергија од ЕПС-а
Набављ. ел.ен. од других ОДС-а
Произ. на дистрибутивној мрежи
Произ. МЕ у приват. власништву
Произ. повлашћених произвођача
Свега расположива ел.енергија
Продаја
Губици
Проценат губитака

Јед. мере
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
%

I - XII 2013
4.875.623
21.263
2.038
24.178
4.923.102
4.049.539
873.563
17,74

I - XII 2014
4.728.871
20.745
29.198
2.179
53.696
4.834.689
4.014.665
820.034
16,96

Индекс
96,99
137,32
106,92
222,09
98,20
99,14
93,87
95,60

У структури испоруке електричне енергије, продаја на средњем напону (1.245
GWh ) чини 31,02%, а на ниском напону продато је 2.768 GWh или 68,98% укупне
продаје купцима. Продаја на средњем напону је увећана у односу на исти
период претходне године за 9,06%, док продаја на ниском напону бележи пад за
1,73%.
Од укупне испоруке на ниском напону, на испоруку домаћинствима одлази
74,44%. Категорија “домаћинство“ учествује у укупној продаји са 51,34%.
Испорука купцима из категорије “домаћинство“ мања је за 1,55% у односу на
претходну годину.
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Реализација Акционог плана за смањење губитака
Укупни губици у 2014. години у односу на 2013. годину су мањи за 0,78% и
износе 16,96%. Пројектовани план од 17,04% је остварен. План је реализован,
али због недостатка мерних уређаја нису остварени значајнији резултати.
Остварени губици по огранцима ПД за дистрибуцију електричне енергиje дати су
у следећој табели.
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Трговина електричном енергијом

У Дирекцији ПД ''Југоисток'' - Ниш за трговину електричном енергијом обавља се
трговина електричном енергијом у функцији уравнотежења и оптимизације
јединственог електроенергетског портфеља БОС ЈП ЕПС (Балансно-одговорна
страна ЈП ЕПС) са циљем остварења максималног профита из продаје
системских услуга оператору преносног система.
Тарифни купци у Републици Србији снабдевани су електричном енергијом на
основу годишњих уговора које је до 1. јула 2013. године ЈП ЕПС имао са својим
привредним друштвима за производњу и дистрибуцију електричном енергијом.
Од наведеног датума снабдевање се обавља на основу уговора са Привредним
друштвом „ЕПС Снабдевање“. Тржиште електричне енергије у Србији за крајње
купце отворено је 1. јануара 2013. године.
Тада су сви купци електричне енергије који су повезани на преносни систем
изгубили право на јавно снабдевање, то јест на снабдевање по повлашћеним
регулисаним ценама (укључујући и оператора преносног система ЈП
„Електромрежа Србије“ за покривање губитака у преносном систему).
У 2014. години, према тржишним условима, за крајњe купцe који су изгубили
право на јавно снабдевање продато је 1.449,3 MWh. Oд Јавног предузећа
„Електромрежа Србије“, за покривање губитака у преносном систему, купљено је
по тржишним условима 780.900 MWh. Трговина електричном енергијом обавља
се унутар електроенергетског система Републике Србије.
ЈП ЕПС је у 2014. години трговао са 25 компанија, од тога са 23 компаније
лиценциране за трговину електричном енергијом на унутрашњем тржишту
електричне енергије Републике Србије и са две иностране компаније.
Од повлашћених произвођача купљено је 53,696 MWh. На основу одлуке Владе
Републике Србије и потписаних уговора, ЈП ЕПС је куповао електричну енергију
од повлашћених произвођача до краја јула, а од 1. августа 2013. године
електричну енергију од повлашћених произвођача купује ПД „ЕПС Снабдевање“.
И у 2014. години трговину електричном енергијом карактерисали су добри
партнерски односи са свим учесницима на тржишту електричне енергије. Све
обавезе су реализоване у складу са уговорима без кашњења било у испорукама/
пријему електричне енергије, било у наплати/ плаћању потраживања.
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Цена електричне енергије
Доношење методологије за одређивање цене електричне енергије за јавно
снабдевање и приступа системима за пренос, транспорт, односно дистрибуцију
електричне енергије, од 01. 01. 2014.године обрачун електричне енергије се
врши по уједначеним ценама за приступ и коришћење система за дистрибуцију
електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије "Југоисток", д.о.о. Ниш.

У 2014.години остварена је просечна продајна цена електричне енергије за јавно
снабдевање од 4,341 дин/kWh.
За комерцијално снабдевање остварена је просечна продајна цена електричне
енергије од 1,567 дин/kWh.
За резервно снабдевање остварена је просечна продајна цена електричне
енергије од 2,655 дин/kWh.
За сопствену потрошњу остварена је просечна продајна цена електричне
енергије од 2,915 дин/kWh.

19
Финансијски положај
БИЛАНС УСПЕХА
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
П Д за д истр ибу цију еле ктр ичне ене ргије "Ј УГО И СТО К " д .о.о .
Н иш

у х иљ ад ам а д инар а
За годи ну која се
за врша ва
31.12. 2 014
П О СЛО ВНИ ПР ИХ ОДИ
П рих од и о д прод аје
Ос тал и посл овни пр ихо ди

За годи ну која се
за врша ва
31.12. 2 013

15.786.28 9
298.20 4
16.084.49 3

18.588.99 4
1.013.95 4
19.602.94 8

0
256.82 7
0
-7.077.11 0
-3.557.80 2
-1.982.84 4
-88.42 8
-1.579.74 1
- 14.029.09 8

0
240.61 0
0
- 10.119.28 4
-3.479.96 2
-1.866.83 1
-124.46 7
-1.835.82 8
- 17.185.76 2

П О СЛО ВНИ ДОБИ ТАК/( ГУ БИТА К)

2.055.39 5

2.417.18 6

Ф ин анс ијски при ход и
Ф ин анс ијски ра сх оди
Ос тал и прих од и
Ос тал и рас ход и

2.394.62 0
-1.481.25 2
347.87 0
-2.049.60 6

3.599.74 9
-1.818.97 1
98.15 4
-4.454.31 7

ДО БИТА К/ (ГУБ ИТА К) ПР Е О П ОРЕ ЗИ ВАЊ А

1.267.02 7

-158.19 9

П орез на д оби так
Од л ож ени поре ски прих од и/(ра сходи ) перио да

-309.63 6
69.60 5

0
60.84 0

1.026.99 6

-97.35 9

П О СЛО ВНИ РА СХ ОДИ
Н аба вн а вр ед нос т пр ода те р обе
П рих од и о д активир ања учинака и ро бе
П ромен а вр ед нос ти за ли ха учи нака повећа ње / ( сма ње ње)
Тро шкови м ате ријал а
Тро шкови зара да , накна да зар ада и ос тал и личн и р ас ход и
Тро шкови амо ртизац ије
Тро шкови ре зе рвис ањ а
Ос тал и посл овни р асх од и

Н ЕТО ДО Б ИТА К/ (ГУБ ИТАК)

БИЛАНС СТАЊА
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На дан 31. децембра 2014. године

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године
у хиљадама динара
Позиција
1
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 акитвности 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. Oдливи 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
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042-3043+3044+3045-3046)

АОП
2
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047

Износ
Текућа година
3

Претходна година
4

19.200.285
18.930.114
185.246
84.925
18.529.140
12.620.432
3.542.402
209.478
0
2.156.828
671.145
0

24.154.608
21.171.348
2.851.043
132.217
21.348.732
13.803.452
3.478.240
1.807.905
0
2.259.135
2.805.876
0

28.435
0

60.330
0

0
26.795
1.640
0
427.670
0

0
56.900
3.430
0
478.333
0

427.670
0
0
399.235

478.333
0
0
418.003

0
0
0
0
0
0
772.475
0
668.359
0
0
104.116
0
0
772.475
19.228.720
19.729.285
0
500.565
2.183.438
0
0

0
0
0
0
0
0
667.927
0
667.927
0
0
0
0
0
667.927
24.214.938
22.494.992
1.719.946
0
463.492
0
0

1.682.873

2.183.438

Кориговано почетно стање
Нова улагања/емисија у току године
Продаја/(откуп) сопствених акција/удела
Повраћај капитала власницима
Покриће губитка
Преноси
Ефекти промене фер вредности финансијских
инструмената
Добит/(губитак) текуће године
Отуђење основних средстава
Остала повећања/(смањења) ревалоризационих
резерви
Објављене дивиденде
Курсне разлике
Процена вредности основних средстава и НУ
Остале процене
Одложени порези
Остало

Стање на почетку претходне године
Корекције почетног стања (ЕQ0)

ОПИС

-

(46.477)
-

-

27.706.123
27.706.123
27.706.123
-

-

12.107.857
12.107.857
12.107.857
-

-

-

-

-

(63)
-

82
82
82
-

-

9.276

(9.294.380)
578.844
(8.715.536)
(8.715.536)
-

-

-

30.519.682
578.844
31.098.526
31.098.526
-

-

63
37.201

-

Добици или губици
по основу
иностраног
пословања и
Добици или губици
прерачуна
по основу ХОВ
Ревалоризационе
финансијских
расположивих за Нераспоређени
Губитак изнад
Основни капитал
резерве
извештаја
продају
добитак/губитак Укупан капитал
капитала

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
у периоду од 01. Јануара до 31. Децембра 2014 године

Стање на крају претходне године, пре корекције
Добитак(губитак) текуће године, пре корекције (
напомена 4а )
Корекција добитка(губитка) текуће године ( напомена
4а )
Добитак/(губитак) текуће године кориговано ( напомена
4а )
Укупна корекција крајњег стањаакумулираног добитка(
губитка) ( напомена 4 )
Стање 31. децембра 2013 године, кориговано
Нова улагања/емисија у току године
Продаја/(откуп) сопствених акција/удела
Повраћај капиталавласницима
Покриће губитка
Преноси
Ефекти промене фервредности финансијских
инструмената
Отуђење основних средстава
Остала повећања/(смањења) ревалоризационих
резерви
Добит/(губитак) текуће године
Објављене дивиденде
Курсне разлике
Проценавредности основних средстава и НУ
Остале процене
Остало
Стање на крају године
-

-

12.107.857

27.569.599

(90.047)

27.659.646
-

-

-

12.107.857
-

-

27.659.646

-

12.107.857

23

-

-

-

-

-

-

-

7

26

-

19
-

-

-

-
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1.026.996
(7.766.150)

10.473

567.202
(8.803.619)
-

(97.359)

25.558

(122.917)

(8.236.417)

7

1.026.996
31.911.332

-

567.202
30.963.903
-

-

25.558

-

31.531.105

-

79.574

-

97.359

-

122.917

-

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

ПОЗИЦИЈА
2
А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)
Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК
а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме
а) повећање ревалоризационих резерви
б) смањење ревалоризационих резерви
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања
а) добици
б) губици
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
а)добици
б) губици
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку
придружених друштава
а) добици
б) губици
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим
периодима
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања
а) добици
б) губици
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање
а) добици
б) губици
3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока
а) добици
б) губици
4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају
а) добици
б) губици
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ? 0
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ? 0
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
(2019-2020-2021) ? 0
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2020-2019+2021) ? 0
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
(2001-2002+2022-2023) ? 0
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2002-2001+2023-2022) ? 0
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028) = АОП 2024 ? 0
или АОП 2025 > 0
1. Приписан већинским власницима капитала
2. Приписан власницима који немају контролу

у хиљадама динара
Износ
Текућа година
Претходна година
5
6
1.026.996
0

0
97.359

0
90.047

0
46.477

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

26
0

19
0

0

0

90.021

46.458

0

0

0

0

90.021

46.458

936.975

0

0

143.817

936.975

0

936.975

0
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Финансијски извештаји по делатностима
за годину која се завршава 31. децембра 2014. године

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије “ЈУГОИСТОК” д.о.о..
Ниш је у извештајном периоду обављло следеће енергетске делатности:

-

дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним
системом,
производња електричне енергије
остале делатности

Одлуком Управног одбора ЈП ЕПС-а број 860/3-13 од 22. фебруара 2013. године
основано је Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих
купаца ''ЕПС Снабдевање'' д.о.о. Београд које је од 01.07.2013. преузело
делатност снабдевања електричном енергијом крајњих купаца на територији
Републике Србије.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ''Југоисток'' д.о.о. Ниш
од 01.07.2013. наставља да врши функцију и обављање делатности Оператора
дистрибутивног система , у складу са Законом о енергетици.

Биланс стања по делатностима
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29

30

31

32

33
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IV.

Информације о улагањима у циљу заштите
животне средине

Пoтписивaњeм Угoвoрa o Eнeргeтскoj зajeдници и дoнoшeњeм
oдгoвaрajућих дирeктивa нa нивoу Eврoпскe униje, „Eлeктрoприврeдa Србиje“ а у
склопу ње и ПД ''Југоисток'' - Ниш прeузeло je низ oбaвeзa и зaдaтaкa из oблaсти
зaштитe живoтнe срeдинe, како би сe рaд eлeктроенергетских постројења
усклaдиo сa стaндaрдимa Eврoпскe униje дo крaja 2030. гoдинe.

Управљање отпадом
Управљање отпадом подразумева спрoвoђeњe aктуeлнoг зaкoнoдaвствa
из ове oблaсти, као и имплeмeнтaциjу инфoрмaциoнoг систeмa зa упрaвљaњe
индустриjским oтпaдoм.
Збрињaвaњe oтпaдa
У оквиру пројекта „Пoдршкa зaштити живoтнe срeдинe у eнeргeтскoм
сeктoру“, који се спроводи у сарадњи ИПА – ЈП ЕПС, реализује се и пројекат
„Збрињaвaњe PCB уљa и oпрeмe“. Циљ је рeшавање прoблeмa eлeктричних
урeђaja пуњeних PCB уљимa. Завршен је први део пројекта „Aктуeлизaциja
стaњa – изрaдa инвeнтaрa и мoгућнoст дeструкциje PCB aктуeлним дoмaћим
тeхнoлoгиjaмa“, a рeaлизaциjом другoг дeлa „Прojeкaт супституциje PCB
трaнсфoрмaтoрa, сувим трaнсфoрмaтoримa, eлиминaциje PCB трaнсфoрмaтoрa“
потпуно ће бити eлиминисана PCB уља из постројења ПД ''Југоисток'' - Ниш.

Вaлoризaциja oтпaдa
Вaлoризaциja „енeргeтскoг oтпaдa“ – у кoнтeксту дoбиjaњa сeкундaрнe
eнeргeтскe сирoвинe, дoпунскoг или aлтeрнaтивнoг гoривa – при чeму би сe
кoристила oтпaднa уљa, oтпaдни aпсoрбeнти, гумa, и oстaли oргaнски oтпaд из
прoизвoдних и тeхнoлoшких прoцeсa.
Рeциклaжa oтпaдa
Рeциклaжa oтпaдних уљa – aктивнoсти су усмeрeнe нa испитивaњe мoгућнoсти
рeциклирaњa свих oтпaдних уљa кoja сe гeнeришу у вeликим кoличинaмa у ПД
''Југоисток'' - Ниш (трaнсфoрмaтoрскa, мoтoрнa, рeдуктoрскa, хидрaулична...)
aктуeлним дoмaћим тeхнoлoгиjaмa.
Рeциклaжa Ni-Cd бaтeриja – прoдужeњe вeкa кoришћења ових батерија
aктуeлним дoмaћим тeхнoлoгиjaмa, штo je у трeнду сa eврoпским aктивнoстимa у
oблaсти упрaвљaњa индустриjским oтпaдoм.Т ТР
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V.

Значајни догађаји позавршетку пословне године

По завршетку пословне године није било значајнијих пословних догађаја која би
утицала на општу слику пословања ПД ''Југоисток'' - Ниш.

VI.

Планирани будући развој - план развоја

У складу са стратешким правцима развоја енергетике Србије, „Електропривреда
Србије“ настоји да покрене иницијативе које ће ојачати компанију, приближити је
конкурентима у региону и достизању европских норми и стандарда. С обзиром
на процес либерализације тржишта, једна од основних активности компаније
јесте анализа тржишта електричне енергије. Израђују се и студијеизводљивости
и исплативости и инвестициони пројекти.
На основу ових стратешких праваца ПД ''Југоисток'' - Ниш је усагласило своје
планове садашњег и будићег развоја.
У 2014. години ПД ''Југоисток'' - Ниш је уложило 388,03 милиона динара у
инвестиције. У објекте 110 кВ уложено је 7,66 милиона динара, у објекте 35кВ
уложено је 16,32 милиона динара, доку објекте 10кВ уложено је 147,97 милиона
динара. У информационо-комуникационе технологије уложено је 11,76 милиона
динара. У модернизацију производних и пословних објеката уложено је 11,12
милиона динара и то у пословну зграду у Врању. На заштити животне средине
на терет инвестиција уложено је 1,16 милиона динара. На измирењу уговорних
обавеза из 2013 године утрошено је 79,83 милиона динара.

Развој и стратешко планирање
Најважнији пројекти, студије и активности у вези са научно-истраживачким радом
и израдом инвестиционо-техничке документације у ПД ''Југоисток''-Ниш на којима
је рађено у 2014. години су усаглашени са дирекцијом за инвестиције и
стратешко планирање ЕПС-а. и састави су део те стратегије.
Информационо-комуникационе технологије

Информационо-комуникационе технологије, као битан сегмент пословања у ЈП
ЕПС-у, доживеле су велику трансформацију у 2013. години, у првом реду
оснивањем Дирекције за ИКТ почетком године. Она је објединила на једном
месту све послове из некадашњег Сектора за информациони систем и Пројекта
телекомуникација, и кадровски појачана са новом организационом шемом и
надлежностима, успоставила је основе координације, управљања и планирања
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унутар вертикала ИКТ функције у ЈП ЕПС и свим зависним привредним
друштвима.
Кроз рад са консултантима на пројекту „Раздвајања дистрибуције и снабдевања
(Unbundling)“, дефинисан је план реорганизације ИКТ функције кроз кораке:
консолидације, стандардизације и оптимизације, а све у циљу реализације
задатака корпоративизације и трансформације ЕПС групе у савремену, добро
организовану, профитабилну и тржишно оријентисану компанију.
Један од најзначајнијих ангажмана био је организација и координација
активности из домена ИКТ везаних за почетак рада ПД „ЕПС Снабдевање“ и
његово даље функционисање.

ИТ пројекти

Средином године започет је пројекат имплементације SAP ERP система за
потребе ЈП ЕПС и ПД „ЕПС Снабдевање“, као основе јединственог пословног
информационог система ЕПС групе. Пројекат је реализован у складу са терминпланом, што је подразумевало почетак продукционог рада од почетка 2014.
године модула SAP ERP система:
• Финансијско рачуноводство (ФИ)
• Управљачко рачуноводство (ЦО)
• Управљање материјалима (ММ)
• Управљање кредитима (ЛМ)
• Управљање инвестицијама (ИМ)
Осим тога, за потребе консолидованог извештавања и других аналитичких и
извештајних потреба, користи се Business Warehouse база података на новој
SAP HANA платформи базираној на in-memory технологији (SAP BW on HANA),
што представља високо перфомантну и флексибилну BI платформу за
интеграцију, консолидацију, анализу података и извештавање. ЕПС је прва
компанија у региону која је применила SAP HANA технологију У складу са
дугорочном мапом пута предвиђено је ширење SAP ERP система у
хоризонталном (по свим ПД) и вертикалном правцу (нови модули и
функционалности) на заједничкој инфраструктури Дата центра ЕПС групе.
У сарадњи са Oracle-ом у току 2014. године започет je пројект:
Формирање јединствене Мастер базе купаца са подацима из билинг
система свих ОДС-ова као извор матичних података за централни билинг
систем, извештавање и сегментацију портфолија купаца ЕПС-а, као и подршку
раду CRM и IVR система за односе са купцима;

Дирекција за ИКТ укључена је у процесе дефинисања стратегије Smart Meteringa, као и дефинисања основа за израду нове и квалитетне студије оправданости
за повлачење средстава из кредита ЕБРД-а.
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ИТ инфраструктура

Ради oптимизaциje пoслoвaњa и интеграције инфoрмaциoних, пoслoвних и
кoрпoрaтивних прoцeсa, током 2014. године завршено је фoрмирaњe
jeдинствeнoг Дaтa цeнтрa EПС. Нajвaжниjи постављени циљеви су доступност и
унапређење заједничких хардверских и софтверских инфoрмaциoних ресурса,
њихова консолидација и уједначавање, како на нивоу пoслoвних апликација, тако
и кoрпoрaтивних процедура. Дата центар је базиран на новој генерацији IBM
производа. Ради се о Pure Sistemima који обједињују могућност брзих пословних
промена, предефинисану припремљеност на cloud инфраструктуру, као и
једноставност примене и управљања ИКТ ресурсима. Сви нови интегративни ИТ
пројекти у 2014. години реализовани су на инфраструктури Дата центра који је
смештен унутар сигурне собе у просторијама ПД „Центар“ у Крагујевцу. У сладу
са овом оптимизацијом пословања и интеграције информационих, пословних и
корпоративних процеса започети су радови на прилагођавању хардверских и
софтверских инфoрмaциoних ресурса у ПД ''Југоисток'' - Ниш.

VII. Људски ресурси
Развој људских ресурса

Отварање тржишта електричне енергије, промена власничке структуре и
реструктурирање компаније, највећи су изазови за Функцију људских ресурса ПД
''Југоисток'' - Ниш. С обзиром на то да се искључиво континуираним, планским и
сврсисходним улагањем у иновирање знања и развој запослених може повећати
радна ефикасност и унапредити пословање, настављене су активности на
реализацији програма стручног усавршавања и у 2014. години. Заступљени су
сви видови стручног усавршавања. На овај начин, у унапређење знања и
вештина, инвестирано је више од 5,124 милиона динара.
Потреба за смањењем свих врста трошкова довела је до интензивнијег
коришћења унутрашњих ресурса у свим деловима компаније и све веће
оријентације на интерне обуке, које не изискују посебна финансијска средства.
То су у највећем броју случајева редовне периодичне обуке из области
безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.
Извршене су и провере запослених који подлежу познавању прописаних мера и
упутстава при руковању и одржавању уређаја и постројења, као и оних који
рукују опасним материјама. Интегрисани систем менаџмента квалитетом област
је из које се реализују бројне обуке у ПД ''Југоисток'' - Ниш, што указује на значај
који се придаје овом сегменту пословања. Заступљено је учење страних језика,
овладавање вештинама рада на рачунару и њихово унапређење, стицање и
обнављање лиценци, али и обуке из такозваних „меких“ вештина (тимски рад,
комуникација, лидерске вештине итд.).
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Поред похађања обука, запослени и даље имају могућност да се дошколују и
стекну виши степен стручне спреме, уколико се оцени да је то у интересу
предузећа и да ће допринети квалитету обављања посла.
Покретање нових пројеката захтева праћење и иновирање стручних знања, а
један од начина је и учествовање у раду стручних скупова у земљи. Стручњаци
ПД ''Југоисток'' - Ниш имају могућност одласка на стручне скупове као учесници,
а врло често презентују сопствене научне и стручне радове.
Безбедност и здравље на раду

ПД ''Југоисток'' - Ниш посебну пажњу посвећује безбедности и здрављу на раду,
области која поред непосредног утицаја на пословање има и далеко већи –
друштвени значај. Са циљем остваривања безбедних и здравих услова за рад,
као и обезбеђивања здравствене заштите запослених, ПД ''Југоисток'' - Ниш је у
2014. години утрошио средства у износу од 44,427 милиона динара.
На основу препознатих и утврђених ризика, у систему се примењује читав
спектар превентивних мера, а највећа пажња усмерена је на коришћење опреме
за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду, оспособљавање
запослених за безбедан и здрав рад и обезбеђивање адекватних услова радне
околине. У том смислу, само на превентивне и периодичне прегледе и
испитавања опреме за рад у прошлој години утрошено је више од 6 милиона
динара. Поред ових обавезујућих прегледа и испитивања посебна пажња
посвећује се њиховом редовном одржавању, које је од изузетне важности како за
правилан, тако и за безбедан рад са опремом. Иако је коришћење средстава и
опреме за личну заштиту на раду у начелу последња од мера која се примењује,
природа послова и радних активности које обављају наши запослени је таква да
је њихово коришћење обавезујуће без обзира на све остале мере које су
примењене. За набавку одговарајућих средстава и опреме за личну заштиту
утрошено је19,338 милиона, али како њихова набавка сама по себи ништа не
значи, посебна пажња усмерена је и на контролу њихове употребе.
Систем безбедности и здравља на раду, који је конципиран тако да је у фокусу
радно место, односно примена мера које треба да обезбеде да рад на радном
месту буде безбедан и здрав, не може да функционише уколико активно и
адекватно нису укључени и сами запослени.
Оспособљавање за безбедан и здрав рад је најзначајнији аспект када је реч о
запосленима, зато што у комбинацији са инфромисањем и обавештавањем,
нема за циљ само да запослене упозна са ризицима и мерама, већ и да
унапреди однос самих запослених према овој области, првенствено крој развој
свести о њеном значају. Стога су веома често програми по којима се врши
оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад проширени додатним
обукама и тренинзима. Значајан аспект бриге о запосленима јесте и праћење
њиховог здравственог стања. Оно се врши кроз претходне и перодичне прегледе
запослених на радним местима са повећаним ризиком и у ту сврху издвојено је
више од 4 милиона динара. Посебно смо поносни на чињеницу да смо заштиту
здравља обезбедили и за оне запослене који не раде на радним местима са
повећаним ризиком, односно и за оне запослене за које то према прописима о
безбедности и здрављу на раду нисмо обавезни. Ова заштита здравља обухвата
специјалистичке (онколошке и гинеколошке) прегледе и редовне систематске
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прегледе за које је издвојено више од 6 милиона динара. Поред тога, запослене
код којих је утврђено неко обољење, на основу препорука надлежних
здравстених органа, упућујемо на рехабилитацију, превенцију радне
инвалидности или рекреацију и у те сврхе прошле године издвојили смо више од
8,7 милиона динара.
Желимо да кроз јединствену пословну политику и процедуре, координацијом
стручних послова на нивоу целог система, у наредном периоду постанемо
лидери у овој области и синоним за добро уређен систем.

Број запослених у 2014. године
Редни
број

Организациона јединица

Стање
31.12.2013.

Стање
индекс
31.12.2014. 2014/2013

1

Управа

137

148

108,03

2

ЕД Електротимок

485

534

110,10

3

ЕД Ниш

558

477

85,48

4

ЕД Пирот

178

163

91,57

5

ЕД Прокупље

177

171

96,61

6

ЕД Лесковац

412

398

96,60

7

ЕД Врање

241

231

95,85

2.188

2.122

96,98

Укупно

Квалификациона структура

Редни број

Стање 31.12.2014.

Опис

1

ВСС

364

2

ВС

148

3

ВКВ

266

4

ССС

689

5

КВ

561

6

ПК

27

7

НК

67

Укупно

2.122
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VIII. Финансијски инструменти
Свако уговорно право из којег настаје финансијско средство и финансијска
обавеза или инструмент капитала признаје се као финансијски инструмент на
датум измирења.
Финансијска средства и финансијске обавезе почетно се признају по њиховој
фер вредности увећаној, у случају финансијског средства или финансијске
обавезе који се не одмеравају по фер вредностима са променама фер
вредности кроз биланс успеха, за трошкове трансакције који се могу директно
приписати стицању или емитовању финансијског средства или финансијске
обавезе
Потраживања од купаца се састоје од великог броја потрошача по уобичајеним
условима и појединачне концентрације кредитног ризика нису значајне.
Потраживања од купаца су приказана у финансијским извештајима умањена за
исправку вредности сумњивих и спорних потраживања. Обавезе према
добављачима Друштво углавном измирује у року доспећа. Одложена
финансијска средства значајно премашују одложене финансијске обавезе. Нема
значајног одступања фер вредности инструмената у односу на књиговодствену
вредност.
Девизни ризик
Предузеће је изложено девизном ризику у односу на флуктуације курсева
страних валута, обзиром на чињеницу да спроводи одређене активности путем
девизних трансакција, које се пре свега тичу набавки и усклађивања прихода и
расхода од продаје. Поред тога, најзначајнији део обавеза по кредитима
Предузећа је деноминован у страним валутама.

Ризик промене каматних стопа
Ризик од промена каматних стопа је ризик да ће се вредност обавеза Предузећа
изменити у зависности од промена каматних стопа на тржишту.
За потребе обрачуна каматног ризика финансијска средства и финансијске
обавезе су подељени у три категорије: финансијски инструменти на које се не
обрачунава камата, финансијски инструменти на које се обрачунава фиксна
камата и на финансијске инструменте на које се обрачунава варијабилна камата
(на основу раста цена или на неки други начин).
У прву категорију (без камате) су разврстане следеће велике ставке: позајмица
ЕПС-у, ПДВ у примљеним фактурама, учешћа у капиталу правних лица,
потраживања од наплатних места и запослених на страни средстава, а на
страни обавеза, обавезе према запосленима за неисплаћене зараде.
У другу групу средстава и обавеза (са фиксном каматом) разврстани су од већих
ставки, средства на текућим рачунима и обавезе по основу репрограмираног
пореза на промет из 2002. године.
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У трећу групу спадају пре свега потраживања од купаца и обавезе према
добављачима. Само ова група финансијских средстава и обавеза носи ризик
промене каматних стопа. Средства на која се обрачунава променљива камата
вишеструко су већа од обавеза на која се обрачунава променљива каматна
стопа, тако да су могући ефекти позитивни.

Кредитни ризик

Изложеност Друштва кредитном ризику је ограничена на исказану вредност
потраживања од купаца и остала потраживања. Потраживања од купаца се
састоје од великог броја купаца по уобичајеним условима и према томе
појединачне концентрације кредитног ризика нису значајне. Потраживања од
купаца су приказана у финансијским извештајима умањена за исправку
вредности сумњивих и спорних потраживања која је процењена од стране
руководства Друштва на основу претходног искуства и текућих економских
показатеља и окружења. Предузећа на основу претходног искуства и текућих
економских показатеља и окружења. Рацио укупног дуговања према капиталу
износи 0,04.

Добављачи

Oбавезе према добављачима исказане су у износу од 6.484.191 хиљаде динара
(2013: 9.309.546 хиљада динара). Просечно време измирења обвеза према
добављачима износи 406 дана ( 2013: 344 дана). Добављачи не зарачунавају
затезне камате на доспеле обвезе. Према политици управљања финансијским
ризиком, Предузеће измирује своје доспеле обавзе у уговореном року.

Фер вредност
Фер вредности финансијских инструмената не показује одступање у односу на
њихову књиговодствену вредност.
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IX.

Стратегија управљања ризицима

Овом стратегијом се прописују заједнички критеријуми и стандарди за
успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у
ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш.
Финансијско управљање и контрола је свеобухватан систем интерних контрола,
који се спроводи политикама, процедурама и активностима које успоставља
Директор ПД
''Југоисток'' д.о.о. Ниш, са задатком да обезбеди разумно
уверавање да ће се циљеви постављени у ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш остварити.

Циљеви ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш се остварују кроз:
1.
2.
3.
4.

пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима,
потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја,
добро финансијско управљање,
заштиту средстава и података (информација).

Систем финансијског управљања и контроле обухвата следеће елементе:
1.
2.
3.
4.
5.

контролно окружење,
управљање ризицима,
контролу,
информисање и комуникацију,
праћење и процену система.

Контролно окружење

Контролно окружење представља опште услове у којима се спроводи контрола,
свест о потреби контроле и значај који јој сви појединци придају.
Контролно окружење обухвата:

1. лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства и
свих запослених у ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш

2. руковођење и начин управљања регулисаних следећим актима:
•
•

Одлуком о овлашћеним представницима оснивача,
Оснивачким актом.
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3. одређивање мисије и циљева дефинисаних у следећим документима:
•
•

Изјава о Политици квалитета и
Циљевима квалитета за текућу годину.

4. организациону структуру, успостављање поделе одговорности и
овлашћења,
хијерархију и јасна правила, обавезе и права и нивое
извештавања регулисану следећим актима:
•
•
•
•

Одлука о основама унутрашњег организовања Електропривреде
Србије
Одлуком о измени Одлуке о оснивању јавних предузећа за
дистрибуцију електричне енергије у делу којим је основано Јавно
предузеће за дистрибуцију електричне енергије ''Југоисток'' д.о.о. Ниш,
Одлуком о образовању Огранака Привредног Друштва,
Упутством за функционисање економских односа Огранака, Погона и
Пословница

5. политике и праксу управљања људским ресурсима
•
•
•
•
•

Одлука о начину обезбеђивања минимума процеса рада у ПД
''Југоисток'' д.о.о. Ниш,
Методологија за оцену рада запослених у ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш,
Методологија за вредновање радних места,
Одлука о лицима са посебним овлашћењима у поступку заштите од
злостављања на раду и у вези са радом,
Правилник о безбедности и здрављу на раду.

6. компетентност запослених дефинисаних кроз:
•

Правилник о организацији и систематизацији послова Привредног
друштва за дистрибуцију електричне енергије ''Југоисток'' д.о.о.
Ниш.

Управљање ризицима
обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и
ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева ПД
''Југоисток'' д.о.о. Ниш, са задатком да пружи разумно уверење да ће циљеви
бити остварени.
Идентификацију ризика у ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш спроводе руководиоци
сектора, свако из своје области, и предлажу мере за њихово решавање до 31.
октобра текуће године за наредну годину.
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Директори Дирекција Управе Друштва, анализирају идентификоване ризике и
мере за њихово спречавање, одређују приоритете у управљању ризицима и до
15. новембра текуће године подносе Директору Друштва документ о ризицима.
Документ о ризицима, дефинише ризике, дефинише место ризика, начин
контроле и/или друге мере којима би се ризици свели на прихватљив ниво.
Директор Друштва, на основу документа о ризицима, доноси одлуку до 30.
новембра текуће године, којом се дефинишу ризици које приоритетно треба
решавати у наредној години.
Разраду и спровођење стратешких планова, оперативних планова и програма је
детаљно дефинисано следећим документима система менаџмента квалитетом:
Системске процедуре:
Процедуре система квалитета
Процедуре процеса
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Процес А – Продаја електричне енергије
Процес Б – Јавне набавке
Процес Ц – Одржавање електроенергетских објеката
Процес Д – Издавање одобрења за прикључење
Процес Е – Инвестиције и изградња електроенергетских објеката
Процес Ф – Пројектовање електроенергетских објеката
Процес Г – Развој
Процес Х – Енергетика и диспечерско управљање
Процес И – Контрола, сервис и овера електричних мерила
Процес Ј – Магацинско пословање

Контрола
обухвата писане политике, процедуре и одлуке и њихову примену, успостављене
да пруже разумно уверења да су ризици за постизање циљева ограничени на
прихватљив ниво дефинисан у процедурама за управљање ризиком а нарочито:
1. Процедуре за ауторизацију и одобравање
•
•
•
•
•

Годишњи програм пословања,
Упутство за примену графичких стандарда,
Одлука о измени Одлуке о садржини, облику, величини и броју
печата и штамбиља,
Решење реализације интернета и интранета у ПД ''Југоисток'' д.о.о.
Ниш,
Одлука о преносу овлашћења (за Огранке).
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2. Подела дужности како би се онемогућило једном лицу да у исто време
буде одговорно за ауторизацију, извршење, књижење и контролу
регулисано:
•

Правилником о организацији и систематизацији послова.

3. Систем дуплог потписа у коме ни једна обавеза не може бити прузета или
извршено плаћање без потписа Директора Друштва и руководиоца
финансијске службе или другог овлашћеног лица регулисано:
•
•

Картоном депонованих потписа и
Оверени потпис лица овлашћених за заступање.

4. Правила за приступ средствима и информацијама
•
•
•
•
•
•
•

Функционисање система регулације радног времена и контроле
приступа у пословном кругу ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш,
Наредба о употреби идентификационих картица,
Систем администрирања приступа подацима,
Правилник о пословној тајни,
Одлука о радној дисциплини,
Упутство за поступање у случају причињавања штете трећим
лицима или имовини предузећа,
Одлука о давању информација од јавног значаја.

5. Претходна контрола законитости коју спроводи финансијски контролор
(ликвидатор улазне и излазне документација) дефинисана је:
•

Правилником о рачуноводству.

6. Процедуре потпуног, исправног, тачног и благовременог књижења свих
трансакција дефинисане су кроз упутства, процедуре и интерна акта
сектора економских послова и то:
•
•
•
•
•
•

Одлука о вођењу књиговодства трошкова и учинака,
Упутства о књижење, усаглашавање и израда финансијских
извештаја,
Правилник о рачуноводству,
Правилник о попису,
Правилник о обрачуну трошкова,
Одлука о рачуноводственим политикама и начелима,
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•
•

Упутство о начину разврставања прихода и расхода на енергетске
делатности и друге делатности које се обављају у привредним
друштвима за дистрибуцију електричне енергије,
Правилник о начину израде биланса по делатностима.

7. Извештавање и преглед активности – процена ефективности и
ефикасности трансакција дају се кроз извештаје сектора економских и
сектора финансијских послова, који су дефинисане кроз:
•
•

Извештаје о пословању (годишње и кварталне),
Дневне извештаје о прегледу активности.

8. Надгледање процедура врши се кроз:
•
•

Интерне провере система менаџмента квалитетом,
Контролом пословања Одељења за контролу пословања.

9. Процедуре управљања људским ресурсима:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.

План обуке приправника,
Провера компетентности запослених,
Оспособљавање запослених из безбедности и здравља на раду
и/или обука из заштите од пожара,
Спровођење мера безбедности и здравља на раду,
Правилник о безбедности и здрављу на раду,
Периодични прегледи запослених,
Правилник о техничким мерама сигурности при раду на
електроенергетским објектима,
Упутства за безбедан рад,
Одлука о забрани пушења у ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш,
Кодекс понашања,
Одлука о исплати накнаде трошкова и других примања запослених,
Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављних и
запослених лица код корисника средстава у државној својини.

Правила документовања свих трансакција и послова везаних за
ктивност ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш дефинисана су :
•
•

Правилником о рачуноводству
Одлуком о рачуноводственим политикама.
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Праћење система

Праћење система финансијског управљања и контроле је перманентан процес у
ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш који је дефинисан:
•
•

Правилником о организацији и систематизацији послова,
Правилником о рачуноводству.

Процена система

Процена система финансијског управљања и контроле врши се најмање једном
годишње кроз:
•
•
•

Подношење завршног рачуна,
Извештај интерног ревизора,
Ревизорски извештај.

ПД ''Југоисток'' д.о.о. Ниш послује у скаладу са прописима, општим актима и
уговорима у правцу остварења дефинисаних циљева друштва.

Контрола законитости рада и пословања свих огранака ПД ''Југоисток'' д.о.о.
Ниш
и ПД
''Југоисток'' д.о.о. Ниш у целини, и испитивање и оцена
целисходности појединих општих аката и друге контроле којима се обезбеђује
законитост рада, пословања и ефикасност коришћења средстава у ПД
''Југоисток'' д.о.о. Ниш је дефинисано у Правилнику о контроли пословања.
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X.

Послови са повезаним лицима

У свом редовном пословању Друштво остварује пословне трансакције са
повезаним лицима. Друштво пружа услуге повезаним правним лицима и
истовремено је корисник њихових услуга. Односи између Друштва и његових
повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи и по тржишним
условима.
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Xl. Pesnue
Ha ocHoBycBl,txnoKa3aretba, Moxe ce KoHcraroBarr,r
pa je npnBpe4Ho
3a
"JyrorcroK"
eHeprraje
HiluJy nepro4y
ApyturBo Aucrpu6y4njye.neKTpr4r{He
janyap-geqeu6ap 2014.rogune. nocfloBano n03LlTr4BHo,
ca ocrBapeHoM
go6nrxonlr
og 1,267.027wnnnjap4eAilHapanpe onope3ilBaFba.
Y neprogy janyap-geqenr6ap2014. ro4ilHt4,E,[ "JyroncroK" je ocreapnno
no3hrrBaH Hero $nnaHcujcKilpe3ynrar oA 1,026,996rr,rranujapge
AilHapa,
il ca oBuMpe3ynraroM,3a pa3nnKyoA nocnoBaFba
y HcroM nepnogy 2013,
raAa je vMana ry6raraxo4 97.357 MnriloHa.quHapaocrBapilnoje sHavajan
no3nrnBaHnoMaK.Oeaxaape3ynrar nocrroBaFba
nocrilrHyr je saxsaruyjyhra
npe cBefa :
1.

YnoxeHuvtHanopnMacBtax3anocrreHilxxaxo 6n nocraB.rbeHil
eHepreTcKt4
14HeeHeprercKr4
3agaquus flporpaManocfloBaFba6unvi
ycneluHo
3aBpuJeHur o6eo6eAnnanoroHcKacnpeMHocrt4 Hr4Bonoy3AaHocrr4
paAacilcTeMa;

2.

flpegyeere cy EoAarHeMepeHacMaFberey
ry6raraKaefleKTpt4r.tHe
eneprnje, npBeHcrBeHo
cnpeqaBaFbeM
HeoanauJheHor
Kopt4r-uheua
en.eHep;

3.

floce6ne Mepenpegy3erecy Ha HannarilnorpaxilBat$an no6oruularuy
fl14KB14AHOCT14;

Oearaa pe3ynrar nocnoBaFba
nA " JyroncroK"HiluJ nrajecnyvajaH.,.[o
Fberace Aoluflo npBeHcTBeHo
npeAaHoM14BpeAHOM
paAy CBaKOT
3anocfleHory
fln[ " JyroilcroK"Hulu. Haul npnuapHn3agaraKje Ra nocnyjeuo cra6nnno n ga
cBaKor MoMeHTaocreapyjeuo cilHeprercKl4e$em, To jecr Aa [3KaxeMo
KoH3t4creHTHocr
t4 KoMnfieMeHTapHocr
y cBoMpaAy,jep rnue ncnyFbaBanro
ceojy
ocHoBHy$yurqnjy, a ro je 4a o6es6eAnMoAa efleKrpoEt4crpt4lytuann
cilcreM
6yAe y cBaKoMTpeHyrKyocnoco6rueHAa Ao cBaKorHauJerKynqa ilcnopyrl4
oHoflt4Ko
eneKTpt4qHe
eHeprnjeKonilKoMy je norpe6no. OaaxeilMnocfloBaFbeM
noraayjeuo Ea cMo os6rJbHa h oAroBopHarorunaHrja,xoja ceojy ApyuJrBeHy
ogroBopHocrusrasyjeHa oBaKaBHavilH.

fluqe odeoeopuo3a cacmae.rbarbe
u3eewm.alao
/,;,,,'.,.
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