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��+�#� ******************************************************************************************************************************************************* (>�

&*A*��6�#����;��#�� ���6���� �����$��?�$��!��?� ������+��7� ����+7���#7���=�!� ��$%���
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@ IZVESTAJ O POSLOVANJU
ZA PERIOD JANUAR- SEPTEIVIBAR 2017. lz.P. 't7 to3

Na X sednici OdboE poverllaca koja je odrzana elektronskim putem u periodu od 08.06.2017.-
'19.06.2017.godine kooptiran je novi dlan OP- Srpska Banka AD Beograd. Kako je dlanovima Nadzomog
odbora istekao detvorogodi6nji mandat bilo je neophodno imenovati dlanove Nadzofnog odbo|a. Shodno
usvojenorn UPPR-U dlanovi OP su na istoj sednici dali saglasnosi na imenovanje predlo:enih 6lanova
Nadzornog odbora.

Xl elektronska sednica Odbofa pove laca imala je jednu ta6ku dnevnog reda - davanje saglasnosti na
imenovanje novog Genefalnog direKora, Vladjmira l l i6a. U periodu od 08.08.-25.08.2017.9od. dlanovi
odbora povefilaca su se izjasnjli po ovoj tadki dnevnog reda idali saglasnost.

Odboru poverilaca su dostavljeni lzvestajj nezavisnog struanog lica FINODIT-a o sprovodenju UPPR-a za
prvi i drugi kvaftal 2017.godine kao i ptedlog za zakaziyanje sednice OP. Do dana iz|ade ovog lzvestaja
Odbor poverilaca se nije izjasnio o teffninu naredne sednice,

Socijalni program:

Jedna od mera predvitlenih pravosnazno usvojenim UPPR-orn je Estereienje kompafje rpoveianle
efikasnosti poslovanja kroz optimizaciju radne snage ismanjenje troskova zaposlenih u vidu smanjefja
broja zaposlenih.
Vlada Rebublike Srblje je dana 13. ap|la 2017. godine donela Zakijudak 05 BrcI 023-325512017 a
pokretanjLr inicijative za privatizaciju Akcionafskog druStva'Tigar" Pirot izavisnih druStava Tigar Incon
d.o.o., Tigar Ugosii tel jstvo d.o.o. ,  Tigar Poslovnl servis d.o-o. ,  Tigar Obezbedenje d.o.o. i  Ti-car trgovine
d .o .o .
Ministarstvo za rad, zaposljavanje, bora6ka i socijalna pitanja je dana 27.09.2A17. godjne donelo
Resenje o odobrenju sredstava za resavanje viska zaposlenih za Tigar a.d., Tigaf Incon d.o.o, Tigar
Obezbedenje d.o.o., Tigar Poslovni servis d.o.o., Tigar UgostiteJjsivo d.o.o. i Ti-Car Trgovine d.o.o..
Sredstva iz budzeta Republike Srbije na namenske radune Tigra a.d. i njegovih zavisnih druStava
uplaiena su 16.10.2017. godine. lsplata odobrenih sredstava zaposjenima podela je 18.10.20f7. godine i
ta aktivnosi ie bit i  real izovana do 15.1'1.2017. qodine.
Dobrovoljnim socijalnim progErnom biie oblhlaieno 217 zaposlen h, I  to iz Trgra a.d. 166 zaposlenih,
Tigar lncona d.o.o. 26 zaposlenih, Tigar Obezbedenja d.o.o. 7 zaposlenih, Tigar Poslovnog servisa d.o.o.
I zaposlenih, Tigar Ugostitel jstva d.o.o. ' l6 zaposlenih iTi-CarTrgovina d.o.o. l  zaposleni.

RUKOVODILAC

i

GENERALNI DIREKTOR
TIGAR AD

PREDSEDNIK



@ IZVESTAJ O POSLOVANJU
ZA PERIOD JANUAR. SEPTEMBAR 2017

Oznaka dokumenta

tz.P.17 t03

IZJAVA

lJ skladu sa dlanom 50, tadka 3 Zakona o trzistu kapitala kao lica odgovorna za sastavljanje kvartalnog
izvestaja, izjavljujemo da su po nasim najboljim saznanjima izveitaji sastavljeni uz p menu odgo!€raju6ih
medunarodnih standarda finansijskog izvestavanja i da sadrze istinite i objekiivne podatke o imovini,
obavezama, f inansijskom poloiaju iposlovanju, dobicima igubicima, tokovima gotovine ipromenarna ia
kapitalu javnog druStva, ukljudujuei i zavisna drustva diji su rezultati ukljudeni u konsolidovane izvestaje.

Nadzorni odbor Drustva razmatEo je i usvojjo kvartalni izvestaj fa svojoj sednici odrzanoj
14.11.2017 .aadine.

RUKOVODILAC SLUZBE RA NOVODSTVA

GENERALNI DIREKTOR
TIGAR AD

Vladi

w PREDSEDNIK



§ 

БИЛАНС СТАЊА  

     

на дан  30.09. 2017.  године 
     

                                             - у хиљадама динара - 
     

Износ 
Претходна година 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Крајње стање 

31.12.2016. 
Почетно стање 

01.01.2016. 
1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА       

 
 
 

00 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 0001 

 

   

  
  

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 
+ 0019 + 0024 + 0034) 0002  

 

3.564.9021 3.659.717 3.894.327 

 

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 

 
  

176.814 207.387 279.515 

010 и 
део 019 

1. Улагања у развој 0004 
 
 
 

170.607 199.236 268.544 

011, 012 
и део 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне 
и услужне марке, софтвер и остала 
права 

0005 

  
 
 

2.514 4.474 7.200 

013 и 
део 019 3. Гудвил 0006 

 
 
 

   

014 и 
део 019 

4. Остала нематеријална имовина 0007 
 
 
  

   

015 и 
део 019 

5. Нематеријална имовина у 
припреми 0008 

                                                 
 
 

3.693 3.677 3.771 

016 и 
део 019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 
  
 
 

   

02 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 
+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 

 
 
 
 

3.068.345 3.132.585 3.291.008 

020, 021 
и део 
029 

1. Земљиште 0011 
 
 
  

430.742 430.742 454.761 

022 и 
део 029 2. Грађевински објекти 0012 

 
 
 

1.726.863 1.749.863 1.713.331 

023 и 
део 029 

3. Постројења и опрема 0013 
 
 
  

560.5391 603.252 675.729 

024 и 
део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 

 
 
 

266.181 266.181 292.513 

025 и 
део 029 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 

0015 
  
 
 

   

026 и 
део 029 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

0016 
 
 
 

63.737 62.289 129.511 

027 и 
део 029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0017 
 
 
  

343 318 5.223 

028 и 
део 029 

8. Аванси за некретнине, постројења 
и опрему 

0018 
 
 
 

19.940 19.940 19.940 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 8 7 7 6 9 Шифра делатности 6 4 2 0 ПИБ 1 0 0 3 5 8 2 9 8 

Назив   ТИГАР  А.Д.  

Седиште  Николе Пашића 213, Пирот 
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03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 
0021 + 0022 + 0023) 0019 

 
 
  

   

030, 031 
и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 
 
 
  

   

032 и 
део 039 2. Основно стадо 0021 

 
 
  

   

037 и 
део 039 

3. Биолошка средства у припреми 0022 
 
 
  

   

038 и 
део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023 

 
 
  

   

04. осим 
047 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 
0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 
0033) 

0024 

 
 
  319.743 319.745 323.804 

040 и 
део 049 

1. Учешћа у капиталу зависних 
правних лица 0025 

 
 
  

311.088 311.088 313.298 

041 и 
део 049 

2. Учешћа у капиталу придружених 
правних лица и заједничким 
подухватима 

0026 
 
 
  

491 491 491 

042 и 
део 049 

3. Учешћа у капиталу осталих 
правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

0027 

 
 
  

92 94 94 

део 043, 
део 044 
и део 
049 

4. Дугорочни пласмани матичним и 
зависним правним лицима 

0028 

 
 
 
  

   

део 043, 
део 044 
и део 
049 

5. Дугорочни пласмани осталим 
повезаним правним лицима 0029 

 
 
     

део 045 
и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 
 
 
  

   

део 045 
и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у 
иностранству 0031 

 
 
  

   

046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе 
до доспећа 0032 

 
 
  

   

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

0033 
 
 
  

8.072 8.072 9.921 

05 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 
0040 + 0041) 

0034 
 
 
  

   

050 и 
део 059 

1. Потраживања од матичног и 
зависних правних лица 0035 

  
 
 

   

051 и 
део 059 

2. Потраживања од осталих 
повезаних лица 

0036 
 
 
  

   

052 и 
део 059 

3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 

0037 
  
 
 

   

053 и 
део 059 

4. Потраживање за продају по 
уговорима о финансијском лизингу 0038 

 
 
  

   

054 и 
део 059 

5. Потраживања по основу јемства 0039 
 
 
  

   

055 и 
део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040 

 
 
  

   

056 и 
део 059 

7. Остала дугорочна потраживања 0041 
 
 
  

   

288 
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА 0042 
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Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 
0069 + 0070)  

0043 
  
 
 

1.834.380 1.865.226 1.976.298 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
+ 0049 + 0050) 0044 

  
 
 

1.253.289 1.315.306 1.399.397 

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 0045 

 
 
 

153.959 175.634 151.414 

11 2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 0046 

 
 
  

219.078 134.653 136.514 

12 3. Готови производи 0047 
 
 
 

287.786 392.638 391.998 

13 4. Роба 0048 
 
 
  

235.836 241.928 347.474 

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 
 
 
  

338.456 358.234 362.160 

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 
 
 
  

18.183 12.219 9.837 

20 
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 
+ 0056 + 0057 + 0058) 

0051 
  
 
 

434.681 442.204 502.322 

200 и 
део 209 

1. Купци у земљи - матична и зависна 
правна лица 

0052 
 
 
  

220.670 200.064 239.730 

201 и 
део 209 

2. Купци у иностранству - матична и 
зависна правна лица 

0053 
  
 
 

97.648 108.458 125.698 

202 и 
део 209 

3. Купци у земљи - остала повезана 
правна лица 

0054 
 
 
  

1.972 1.283 1.093 

203 и 
део 209 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 

0055 
  
 
 

   

 
204 и 

део 209 
5. Купци у земљи 0056 

  
 
 64.591 52.707 72.487 

205 и 
део  
209 

6. Купци у иностранству 0057 

 
 
  49.800 79.692 63.314 

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања по основу 
продаје 0058 

  
 
 

   

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

0059 
 
 
 

   

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 
 
 
  

39.882 19.351 26.818 

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА 
СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

0061 

 
 
     

23 осим 
236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 
0066 + 0067) 

0062 
 
 
  

68.557 56.167  

230 и 
део 239 

1. Краткорочни кредити и пласмани - 
матична и зависна правна лица 0063 

 
 
  

31.143 11.509  

231 и 
део 239 

2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана правна лица 

0064 
  
 
 

   

232 и 
део 239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0065 
 
 
  

   

233 и 
део 239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0066 
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312.12. 2015. 
Почетно стање 

01.01.2015. 
1 2 3 4 5 6 7 

234, 
235, 

238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 0067 

  
 
 35.414 44.658  

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

0068 
  
 
 

1.913 701 1.430 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 
 
 
  

5.972 7.225 12.914 

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0070 
 
 
  

30.077 24.272 33.417 

  

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 
0043) 

0071 

  
 
 5.399.282 5.524.943 5.870.625 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 
 
 
  

524.725 624.162 798.813 

  ПАСИВА 
   

 
  

   

  

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 
0442) 

0401 

  
 
    

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 
0410) 

0402 
 
 
 

2.866.890 1.115.014 642.704 

300 1. Акцијски капитал 0403 
 
 
 

2.866.890 1.115.014 642.704 

301 2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

0404 
  
 
 

   

302 3. Улози 0405 
 
 
  

   

303 4. Државни капитал 0406 
 
 
  

   

304 5. Друштвени капитал 0407 
 
 
  

   

305 6. Задружни удели 0408 
 
 
  

   

306 7. Емисиона премија 0409 
 
 
  

   

309 8. Остали основни капитал 0410 
 
 
  

   

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 0411 

 
 
  

   

047 и 
237 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412 
 
 
  

   

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 
 
 
  

143 143 143 

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМЕ 

0414 

  
 
 205.809 205.809 205.809 

33 осим 
330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0415 

  
 
 

1.113 1.113  



Износ 
Претходна година 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Крајње стање  

31.12. 2016. 
Почетно стање 

01.01.2016. 
1 2 3 4 5 6 7 

33 осим 
330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0416 

  
 
 

  2.042 

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 
  
 
 

 1.823 1.823 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 

0418 
  
 
 

 1.823 1.823 

341 2. Нераспоређени добитак текуће 
године 

0419 
 
 
  

   

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 
  
 
 

   

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  
0421 

  
 
 

3.812.347 3.765.742 3.371.206 

350 1. Губитак ранијих година 0422 
  
 
 

3.763.918 3.371.919 3.106.851 

351 2. Губитак текуће године 0423 
 
 
  

48.429 393.823 264.355 

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 

  
 
 

4.229.142 6.092.419 6.785.725 

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 

 
 
  235.022 235.814 240.390 

400 1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 0426 

  
 
 

   

401 2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 

0427 
  
 
 

   

403 3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

0428 
 
 
  

   

404 4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 0429 

 
 
  

23.888 24.680 29.197 

405 5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 0430 

 
 
  

211.134 211.134 211.193 

402 и 
409 

6. Остала дугорочна резервисања 0431 
  
 
 

   

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 
0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 
0439 + 0440) 

0432 

 
 
  

3.994.120 5.856.605 6.545.335 

410 1. Обавезе које се могу конвертовати 
у капитал 

0433 
  
 
 

 1.751.876  

411 2. Обавезе према матичним и 
зависним правним лицима 

0434 
 
 
  

   

412 3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 

0435 
 
 
  

   

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама 
од вредности у периоду дужем од 
годину дана 

0436 
 
 
  

  317.125 

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0437 
 
  
 

2.630.0741 2.715.403 4.379.536 

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0438 
 
 
  

749.065 774.834 950.167 



Износ 
Претходна година 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Крајње стање 

31.12. 2016. 
Почетностање 

01.01.2016.  
1 2 3 4 5 6 7 

416 7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 0439 

 
 
  

   

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 
 
 
  

614.981 614.492 898.507 

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 
 
 
  

  3.075 

42 до 
49 

(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442 

 
 
  1.908.532 1.874.364 1.604.594 

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 
+ 0448 + 0449) 

0443 
 
 
  

807.581 841.975 418.543 

420 1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

0444 
  
 
 

20.966 1.973 16.086 

421 2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 0445 

 
 
 

   

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0446 
 
 
  

   

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 
 
 
  

   

427 
5. Обавезе по основу сталних 
средстава и средстава обустављеног 
пословања намењених продаји 

0448 
  
 
 

   

424, 
425, 

426 и 
429 

6. Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

0449 

  
 
 786.615 840.002 402.457 

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 0450 

  
 
 

77.301 40.054 44.436 

43 осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 
0458) 

0451 
  
 
 

474.703 588.582 743.878 

431 1. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у земљи 

0452 
  
 
 

55.097 90.129 83.712 

432 2. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у иностранству 0453 

  
 
 

17.527 20.090 50.507 

433 3. Добављачи - остала повезана 
правна лица у земљи 

0454 
  
 
 

3.239 2.159 2.158 

434 4. Добављачи - остала повезана 
правна лица у иностранству 

0455 
  
 
 

   

435 5. Добављачи у земљи 0456 
 
 
  

209.162 289.905  
321.310 

436 6. Добављачи у иностранству 0457 
  
 
 

101.538 185.260 283.504 

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 
  
 
 

7.140 1.039 2.687 

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

0459 
  
 
 

507.659 364.384 347.760 

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0460 
 
 
  

3.242  74 

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 
  
 
 

1.761 1.772 6.563 

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 
  
 
 

36.285 37.597 43.340 
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БИЛАНС УСПЕХА 

 

за период од  01.01.2017. до 30.09.2017. године  

 
                                 - у хиљадама динара - 

 

И з н о с  

Група рачуна, 
рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година Претходна година 
 

1 2 3 4 5 6 
 

  

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
    

  
 

60 до 65, осим 
62 и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 

 
 
 

1.274.292 1.728.932 
 

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 
  
 
 

6.435 9.013 
 

600 
1. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1003 
 
 
  

1.627 3.552 
 

601 
2. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1004 
 
 
  

 166 
 

602 
3. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1005 
  
 
 

  
 

603 
4. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1006 
  
 
 

  
 

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем 
тржишту 

1007 
 
 
  

4.808 5.295 
 

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

1008 
  
 
 

  
 

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И 
УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 
1015) 

1009 
  
 
 

1.054.392 1.483.844 
 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010 
  
 
 

39.957 51.967 
 

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1011 
 
 
  

41.176 37.793 
 

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1012 
  
 
 

202 174 
 

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1013 
  
 
 

  
 

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 1014 

  
 
 

329.406 369.315 
 

615 6. Приходи од продаје готових производа и 
услуга на иностраном тржишту 1015 

  
 
 

643.651 1.024.595 
 

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, 
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

1016 
  
 
 

  
 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 
 
 
  

213.465 236.075 
 

  

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
    

 
 

  
 

 
50 до 55, 62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 

1018 

  
 
 1.440.183 1.700.074 

 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 8 7 7 6 9 Шифра делатности 6 4 2 0 ПИБ 1 0 0 3 5 8 2 9 8 

Назив  ТИГАР А.Д.   

Седиште  Николе Пашића 213, Пирот 



И з н о с 1.Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 
  
 
 

5.119 7.410 

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 
 
 
  

  

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021 
  
 
 

 7.214 

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 

  
 
 

21.399 26.885 

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 
 
 
  

439.141 599.085 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 
  
 
 

154.123 141.803 

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025 
  
 
 

546.917 609.725 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 
 
 
  

23.689 37.606 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 
  
 
 

96.276 104.262 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 
  
 
 

  

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 
 
 
  

153.519 180.512 

  

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 
  
 
 

 28.858 

  

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 
  
 
 

165.891  

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 
  
 
 

249.803 59.693 

66, осим 662, 
663 и 664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 
1036 + 1037) 

1033 
  
 
 

61.306 46.191 

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
лица 

1034 
  
 
 

61.249 32.055 

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 

1035 
  
 
 

  

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1036 
  
 
 

  

669 4. Остали финансијски приходи 1037 
  
 
 

57 14.136 

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 
  
 
 

951 592 

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1039 
  
 
 

187.546 12.910 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 
  
 
 

137.116 283.321 

56, осим 562, 
563 и 564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 
 
 
 

3.233 5.103 

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 1042 

  
 
 

344  

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

1043 
  
 
 

  

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1044 
  
 
 

  



И з н о с Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 
  
 
 

2.889 5.103 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 
  
 
 

122.440 186.489 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1047 
  
 
 

11.443 91.729 

  

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 
  
 
 

112.687  

  

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 
 
 
  

 223.628 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050 

  
 
 

3.003  

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051 
  
 
 

 1.939 

67 и 68, осим 
683 и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 
  
 
 

10.425 15.117 

57 и 58, осим 
583 и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 
  
 
 

6.070 1.143 

  Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 
1051 + 1052 - 1053) 

1054 
 
 
  

  

  Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 
1050 + 1053 - 1052) 

1055 
  
 
 

45.846 182.735 

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 

  
 
  439 

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 

  
 
 2.583  

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 
- 1057) 1058 

  
 
 

  

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 
- 1056) 1059 

  
 
 

48.429 182.296 

  
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК     

 
 

  

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 
  
 
 

  

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 
  
 
 

  

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 
  
 
 

  

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 
 

  

  
С. НЕТО ДОБИТАК  
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064 

  
 
 

  

  
Т. НЕТО ГУБИТАК  
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 

  
 
 

48.429 182.296 

  I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066 
  
 
 

  

  II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 1067 

  
 
 

  

 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 1068 

 
 
 

  

 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 1069 

 
 
 

  



Y nr4porv
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sarpyro u nPea)€eftureO6pa3aq nponncaH npaennHuxoM o caapxrH, , CopM" o6pasaqa OuHaflcnjaMx EBeurala sa npuBpeaHa apyrj|lBa,
{"Cx}r'6sHn rnacHn{ PC", 6p.95t2014 u, t44t2014\ 

I I)x6v \-/ /' " i l
v

sacTynHuK



 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ  
за период од  01.01. до 30.09. 2017. године 

                                 - у хиљадама динара - 

Група Напомена Износ  

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
број Текућа година Претходна година 

 

1 2 3 4 5 6 
 

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  
 

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 
 
 
  

  
 

  

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
 
 

48.429 182.296 
 

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 2003 
 
 
  

  
 

330 

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
 
  

  
 

2. Актуарски добици или губици по основу 
планова дефинисаних примања 

  
 
 
  

  
 

а) добици 2005 
 
 
  

  
 

331 

б) губици 2006 
  
 
 

  
 

3. Добици или губици по основу улагања у 
власничке инструменте капитала 

  
 
 
  

  
 

а) добици 2007 
  
 
 

  
 

332 

б) губици 2008 
  
 
 

  
 

4. Добици или губици по основу удела у осталом 
свеобухватном добитку или губитку придружених 
друштава 

  
 
 
  

  
 

а) добици 2009 
  
 
 

  
 333 

б) губици 2010 
  
 
 

  
 

  

 
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 2011 
  
 
 

  
 334 

 

б) губици 2012 
  
 
 

  
 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 8 7 7 6 9 Шифра делатности 6 4 2 0 ПИБ 1 0 0 3 5 8 2 9 8 

Назив  ТИГАР АД  

Седиште  Пирот 



2. !o6fqtr fnf ry6t1Lru oA qHqpyMe8ara 3aurure Hero
ynaraba y ufocrpaso nocnoBaBe

3. Ao6hqq Mnr ry6hq, no ocHoByuHnpyMeHara 3aurhre
pM3tr€ (xe!rHra) H03!aHor roKa

6) ry6hqh

j l]o6vL/ vnu a6u-/ no oc.oBy )ap-y_! oA BpeAFo.-,
pacionoxrBux 3a rpoaajy

t. ocTMfi 6PyTO CBEOEyXBATHt AOEI4TAK(2003 +
2AA5 + 2aa7 + 2AA9 +2A11+2013 + 2015+ 2017) \2A04 +
2Aa6 + 2AA8 + 2A1A + 2012 + 201 4 + 2A16 + 2A1q > A
I ocTAJ]r,l SPyTO CBEO6yXBATHIa ry6!4TAK (2004 +
2006 + 2004 + 2014 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2A13+2015 +2A1\>0

ll noPE3 HA OCTAJI,I CBEOEyXBATHh AO6|4TAK l4Ut4
TY6IlTAK NEPLlOEA

v.  f  E to oc -M,4 cBEobylBATHl,4 t rOEl ,4TA( 20l9
2024 2021) > 0

V HLTO OC-AI14 C BLOb) I BA-Hl.l Tr o,/'AK (2020 -
2419+2021)>A

B. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHI,l PE3YII'IAT
nEPa4OIA

. yKynAH HETO CBEOFyXBATHIt AOSUTAK(2001 -2002
+ 2022 2423) >0

yKynAH HETO CBEOByXBATH'I TEhTAK (2002 - 2001
+ 2023 , 2022) > A
T. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHI,,I TIOE'ITAK I4II14
lv6l r AK (2027 + 202A) = AOn 2024 > 0 ,nt AOn 2025 >

I  npanrGH BehMHf tuM BnacHrqLrMa ranMrana

2. npunxcaN BnacHrqfMa kojr HeMajy (ohrpory

Y ntioory

AaHa 14.11 .2017 .toryn1e

3acTynHt4K

OOpa3aq nponxcas npaBhnHuKoM o caApxhHx x SopMh o6pa3aua 6trH:
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ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  

за период од  01.01. до 30.09. 2017. године  

 
                                 - у хиљадама динара - 

 

Износ 
Позиција АОП 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 
3001 1 098 926 1 575 768 

1. Продаја и примљени аванси 3002 1 089 867 1 523 290 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 747 592 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 8 312 51 886 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 1 092 955 1 517 408 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 588 594 797 485 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 485 116 610 334 

3. Плаћене камате 3008 16 751 93 436 

4. Порез на добитак 3009  4 426 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2 494 11 727 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 5 971 58 360 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012   

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 
3013 

 
21 430 

 
27 498 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014  
  

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 

3015  
17 730 

 
17 519 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016  
  

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017  
 

 

5. Примљене дивиденде 3018  
3 700 

9 979 

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 
 

2 717 
 

44 145 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020  
 

 

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 3021  

2 717 
 

44 145 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022  
 

 

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023  
18 713  

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024  
 

16 647 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 

3025   

1. Увећање основног капитала 3026  
 

 

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027   



T

2
3 KparkopoqHu KpeAuru (Nero npuniBu) 3028

4. Oft ne Ayropo!He o6aBe!e 3029

5 Odane rpanopoqNe obaBe3e 3030
ll. oannBh rcroB4e x3 aqxBHoc SnHaHcxpab€ (1Ao r, 3031 22 543 41462
1 . olvn condBeHA aquja h yAena 3032
2. AympoqHu $eantr (oAnr6tr) 3033 19 224 1528
3. KpanopoqH! kpea4rx (oanrBi) 3034 39 934
4 ocrafe o6aB*e (oArrBr) 3035 3 315

3036
6. rlcnnaheHe ArBuAeHAe 3037
l l l Hero nptrnyB.oroBhHe y3 anxBHoc OyNaHcxpaBa ({) 3038
l V  PF ro  o l r f  r o roByhe  / ,  a -uBHo . , x  o r raH( /pa  cd  \ [ -  ] 3039 22 543
f, cBEIAnP[Jll4B TOTOB|4HE (3001+ 3013 + 3025) I 120 356 1 603 266
a, cBErAoa,luB roToBhHE (3005 + 3019 + 3031) 3041 r  1 t 8  2 1 5 1 6 0 3  0 1 5
b. HETO nPUUl4B rOTOBl4HE a3o4o _ 3041) 3442 2141 251
E. HETO OAI|MB TOTOBI,IHE t3041 ,30401 3043
X. TOTOB}IHAHA NOq ETKY OEPAT]YHCXOT NEPhOAA 3044 7 0 1
3, NO3|4TI4BHE KYPCHE PA3'II4KE IIOOCHOBY NPEPAqYHA TOTOBI4HE 3045

'I. HE'ATI4BHE KYPCHE PA3IIMKE NO OCHOBY NPEPA9YHA TOTOBhH E 3046 929 726

J, TOTOBI,.HA HA KPAJY OEPAqYHC(Or NEPTOAA
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 1 9 1 3 955

6-"*'D:w"
Y nrpory.

AaHa 14. 11. 2017.roAu{e

Oboa .a,r- noo-icaH nDaBrrH/rov o r-no{yql k @oov/ oope3aLd
( Cny1r6€Hi rna.Bh pc 6p 95j2a14 u j4412a14) "ffi '- --*,. 3aa'Yre' nPeaY3erHY€

u1
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од  01.01.2017. до 30.09.2017. године  
- у хиљадама динара – 

Компоненте капитала  

30 31 32 
Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  АОП 

Основни капитал 
АОП Уписани а 

неуплаћени 
капитал 

АОП 
Резерве 

1 2   3   4   5 
Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2016. 

            

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 

 
4019  4037  1. 

б) потражни салдо рачуна 4002 642.704 4020  4038 143 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 
 

 
4021  4039  

2. 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 
 

 
4022  4040  

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2016.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 4005 

 

 
4023  4041  3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 4006 

 

642.704 
4024  4042 143 

Промене у претходној 2016. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 
 

 
4025  4043  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 
 

472.310 
4026  4044  

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

 
    

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4009 
 

 
4027  4045  5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4010 
 

1.115.014 
4028  4046 143 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 
 

 
4029  4047  

6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 
 

 
4030  4048  

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01.2017.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4013 
 

 
4031  4049  7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4014 

1.115.014 

 
4032  4050 143 

Промене у текућој 2017. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 
 

 
4033  4051  8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 
 

1.751.876 
4034  4052  

Стање на крају текуће године  
__.__.2017.  

 

 
 

 

 
 

 

 

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4017 
 

 
4035  4053  9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4018 2.866.890 4036  4054 143 



Компоненте капитала  

35 047 и 237 34 
Редни 
Број 

ОПИС 
 
 АОП 

Губитак 
АОП Откупљене 

сопствене 
акције 

АОП 
Нераспоређени добитак 

 

2   6   7   8 
Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2016. 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4055 
 

3.371.206 
4073  4091  1. 

б) потражни салдо рачуна 4056 
 

 
4074  4092 1.823 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
   

 

 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057  4075  4093  
2. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 
 

 
4076  4094  

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01.2016.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4059 
3.371.206 

 
4077  4095  3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4060 
 

 
4078  4096 1.823 

Промене у претходној 2016. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
 

394.536 
4079  4097  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4062 
 

 
4080  4098  

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

 
    

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 

3.765.742 

 
4081  4099  

5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4064 
 

 
4082  4100 1.823 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 
 

 
4083  4101  

6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 
 

 
4084  4102  

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01.2017.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4067 
3.765.742 

 
4085  4103  7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4068  4086  4104 1.823 

Промене у текућој 2017.  години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
 

48.428 
4087  4105 1.823 8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4070 1.823 4088  4106  

Стање на крају текуће године  
__.__. 2017  

 

 
    

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 3.812.347 4089  4107  9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4072  4090  4108  

 

 

 

 

 



 

 

Компоненте осталог резултата 

330 331 332 

Редни 
број 

ОПИС 
  АОП Ревалоризационе 

резерве 
АОП Актуарски 

добици или 
губици 

АОП 
Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 
капитала 

1 2   9   10   11 
Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2016. 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 

 
4127 2.042 4145  1. 

б) потражни салдо рачуна 4110 
 

205.809 
4128  4146  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 

 
4129  4147  

2. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 
 

 
4130  4148  

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2016.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4113 
 

 
4131 2.042 4149  3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4114 
205.809 

 
4132  4150  

Промене у претходној 2016. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 

 
4133  4151  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4116  4134 3.155 4152  

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

 
    

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4117 
 

 
4135  4153  5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 205.809 4136 1.113 4154  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 

 
4137  4155  

6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 

 
4138  4156  

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01.2017.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 4121 

 

 
4139  4157  

7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4122 

 

205.809 
4140 1.113 4158  

Промене у текућој 2017. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4123  4141  4159  8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 

 
4142  4160  

Стање на крају текуће године  
__.__.2017.       

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4125 
 

 
4143  4161  9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 205.809 4144 1.113 4162  

 



 

 

Компоненте осталог резултата 
333 334 и 335 336 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  АОП 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 
добитку или губитку 

придружених друштава 

АОП 

Добици или 
губици по основу 
иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијских 
извештаја 

АОП Добици или губици 
по основу хеџинга 
новчаног тока 

1 2   12   13   14 
Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2016. 

            

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 

 
4181  4199  1. 

б) потражни салдо рачуна 4164  4182  4200  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

      

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165  4183  4201  

2. 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4166  4184  4202  

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 2016.       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 

4167  4185  4203  
3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 

4168  4186  4204  

Промене у претходној 2016. години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4169  4187  4205  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4170  4188  4206  

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.       

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171  4189  4207  5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4172  4190  4208  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

      

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173  4191  4209  
6. 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174  4192  4210  

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2017.       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 4175  4193  4211  7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 

4176  4194  4212  

Промене у текућој 2017. години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4177  4195  4213  8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4178  4196  4214  

Стање на крају текуће године  
__.__. 2017.       

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4179  4197  4215  9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4180  4198  4216  
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ  

 
“Тигар” А.Д., Пирот (у даљем тексту: “Друштво”) је првобитно основано 1935. године 
оснивањем индустријске радионице за производњу гумених производа и свих врста гумене 
обуће. Након II светског рата, фабрика почиње са радом 20. децембра 1945. године. Током 1972. 
године, Друштво прво у Југославији осваја, по сопственој технологији и конструкцији, 
производњу путничких радијалних ауто гума са текстилним појасом. Током  1991. године 
извршен је упис промене статуса предузећа у друштвеној својини у деоничко друштво у 
мешовитој својини, а од 16. јула 1996. године, промена назива Друштва у “Тигар” Акционарско 
друштво за производњу гумених производа са п.о., Пирот (“Тигар”А.Д., Пирот).  

 
Друштво је на дан 1. јануара 2003. године извршило промене облика организовања и статусне 
промене при којима је дошло до издвајања из састава Друштва организационих делова Фабрике 
аутогума и Фабрике унутрашњих гума, формирања и регистровања новог предузећа “Тигар 
МХ”- предузеће за производњу гума, д.о.о, Пирот (“Тигар МХ“), у чијем капиталу је Друштво 
имало учешће од 65%. Током 2005. године, накнадном докапитализацијом, учешће Друштва у 
капиталу “Тигар МХ” је промењено на 50%, с тим што је у Агенцији за привредне регистре, на 
основу договора партнера, регистровано учешће од 49.4%. С’обзиром на датум 
докапитализације, сразмерно учешће матичног предузећа у капиталу “Тигар МХ” за 2005. 
годину је, према датуму регистрације износило 51.7674%, а према датуму уплате додатног 
капитала 51.9033%. У току 2007. године Друштво је продало 19.4% удела компанији Michelin, 
Netherlands и, на дан 31. децембра 2007. године, учешће Друштва у капиталу “Тигар Tyres ” 
(претходни назив “Тигар МХ”), а на основу извршене регистрације, износи 30%. 
 
У току 2008. године Друштво је продало још 10% удела компанији Michelin, Netherland  тако да 
на дан 31.12.2008. године учешће Друштва у компанији Тигар Турес износи 20%. У току 2009. 
године Друштво је продало преосталих 20% удела . 

  
Поред тога, на основу Одлуке Управног одбора од 16. децембра 2002. године, извршено је 
издвајање других организационих делова из састава Друштва, конституисање и регистровање, 
код трговинског суда у Нишу (26. и 27. децембра 2002. године), девет посебних правних лица-
друштава са ограниченом одговорношћу - "Тигар Обућа" д.о.о., "Тигар техничка гума" д.о.о, 
"Тигар хемијски производи"  д.о.о., "Тигар пословни сервис" д.о.о., "Тигар Трговина" д.о.о., , 
"Тигар заштитна радионица" д.о.о, "Тигар Тоурс" д.о.о, "Тигар планинарски дом" д.о.о., "Тигар 
Обезбеђење" д.о.о у којима Друштво има 100% удела у капиталу. Ова предузећа послују  као 
посебна правна лица од 1. јануара 2003. године. Од 1. априла 2005. године дошло је до 
издвајања из матичног Друштва и конституисања посебног правног лица “Тигар Трговине” 
д.о.о., Пирот у коме Друштво поседује 100% учешћа у капиталу. 
. 
Предузеће за трговину “Тигар Trade” д.о.о., Пирот  (у даљем тексту: “Предузеће”) настало је 
спајањем уз припајање, повезаних лица “Тигар Трговине” д.о.о., Пирот и “Тигар Export-Import” 
д.о.о., Београд, ради обједињавања дистрибутерске функције Тигар групе Одлука о статусној 
промени спајања зависних предузећа “Тигар Трговине” д.о.о. и “Тигар Export-Import”  д.о.о. уз 
припајање новооснованом предузећу Тигар Trade д.о.о. је донета на седници Управног одбора 
Тигар а.д. одржаној 29. децембра 2008. године, а Уговор о спајању уз припајање је потписан 29. 
децембра 2008. године, према којем је дефинисано да се статусна промена спроводи на дан 31. 
децембра 2008. године. Наведена промена је регистрована у Агенцији за привредне регистре 16. 
јануара 2009. године, и на тај дан су повезана лица “Тигар Трговине” д.о.о., Пирот и “Тигар 
Export-Import” д.о.о., Београд, обрисани из регистра привредних субјеката. Предузеће је 
започело пословне активности 1. јануара 2009. године. 
 
Дана 16.05.2011. године донета је Одлука о усвајању уговора о спајању уз припајање између 
„Тигар“  А.Д., Пирот као правног лица стицаоца и зависног правног лица “Тигар Trade” д.о.о., 
Пирот као друштва које престаје припајањем. 
У 2014.години малопродајна мрежа и  сервиси издвајају се из Тигар АД и припајају Заштитној 
радионици која уједно и мења назив у TI Car Trgovine.  
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Друштво поседује, поред напред наведених предузећа, и учешћа у капиталу других предузећа у 
земљи и иностранству. 
 
Дана 01.06.2015.године УППР Тигар ад-а је постао правноснажан, и отпочете су активности у 
делу спровођења и имплементације Унапред припремљеног плана реорганизације. С тим у вези 
су дана 06.08.2015.године донете Одлуке о усвајању Уговора о припајању зависних правних 
лица Тигар Обућа д.о.о., Тигар Техничка гума д.о.о. и Тигар Хемијски производи д.о.о. као 
Друштва преносилаца,  Акционарском друштву Тигар као Друштву стицаоцу. Датум статусне 
промене, односно припајања је 11.09.2015.године. 
 
Дана 25.02.2016.године је закључен Уговор о припајању зависног правног лица Тигар Tours 
д.о.о.као Друштва преносилаца,  Акционарском друштву Тигар као Друштву стицаоцу. Датум  
статусне промене, односно припајања је 22.04.2016.године. 
 
Поступак добровољне ликвидације предузећа Tigar Europe, са седиштем у Лондону, где је Тигар 
а.д. власник 50% акцијског капитала, отпочео је августа 2014.године, Током 2014 године, 2015 
године и 2016 године Друштву је уплаћен сав припадајући део из ликвидационе масе. У складу 
са законодавством УК спроведене су све радње и у четвртом кварталу 2016 године окончан је 
поступак добровољне ликвидације Tigar Europа. 

 
Oсновна делатност Друштва су холдинг послови, управљање и финансирање зависним 
предузећима, одређивање њихових стратешких циљева и основних стратегија, праћење 
пословања и одлучивање о њиховом статусу. 
 
Органи управљања Друштва су: Скупштина,  Надзорни одбор и Директор. 
 
Седиште Друштва је у Пироту, у улици Николе Пашића 213. На дан 30.септембар 2017. године 
Друштво је имало 1.003 запослених (31. децембра 2016. године: 1.026 запослених).  
 
Порески идентификациони број (“ПИБ”) Друштва је 100358298. Решењем Комисије за листинг 
и котацију Београдске берзе од 2. априла 2007. године, акције Друштва су примљене на А 
листинг Београдске берзе са симболом  TIGAR.Решењем комисије за листинг Београдске берзе 
од 27.08.2013. акцијама компаније Тигар се тргује на Open marketu, с обзиром на то да Тигар 
није био у могућности да у року који је комисија дала обезбеди мишљење ревизора на 
финансијски извештај за 2012. годину, позитивно или са резервом, што је један од услова за 
компаније на А и Б листингу берзе. У оквиру редовне ревизије индекса Београдске берзе, акције 
Тигра од средине септембра 2013.године нису део корпе индекса најквалитетнијих акција Belex 
15. 
 

 
2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА И 

РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД 
 
2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја 
 
 

Друштво води евиденције и саставља финансијске извештаје у складу са Законом о 
рачуноводству Републике Србије и осталом примењивом законском регулативом у Републици 
Србији.  

 
Закон о рачуноводству Републике Србије је усвојен од стране Народне Скупштине и објављен у 
Службеном Гласнику РС број 62/2013 дана 16. јула 2013. године,  а у примени је почев од 24. 
јула 2013. године. На основу прелазних и завршних одредби, подзаконска акта за спровођење 
овог Закона почела су  да се примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. 
децембра 2014. године, док су се до тог датума примењивали подзаконски акти донети на основу 
Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС бр. 46/06, 111/09 и 88/11). Такође, 
одредбе које се односе на достављање финансијских извештаја (чланови 33 – 35) почели су са 
применом од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. 
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У складу са  важећим Законом о рачуноводству и претходним Законом о рачуноводству и 
ревизији, правна лица у Републици Србији треба да саставе и презентују финансијске извештаје 
у складу са релевантним законским и професионалним регулативама, које обухватају 
примењиви оквир финансијског извештавања („Оквир“), Међународне рачуноводствене 
стандарде („МРС“), Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“) и 
интерпретације стандарда. 

 
МРС, МСФИ и тумачења објављени до јуна 2012. године од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења рачуноводствених стандарда су званично 
преведени решењем Министарства Финансија Републике Србије  о утврђивању превода 
Међународних стандарда финансијског извештавања (број решења 401-00-896/2014-16)  и 
објављени у Службеном гласнику Републике Србије број 35 дана 27.  марта 2014. године.  

 
Поред тога, приложени финансијски извештаји су састављени у складу са захтевима 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и  Правилника о 
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 95/2014 и 144/2014). Наведени 
правилници који регулишу презентацију финансијских извештаја имају првенство примене у 
односу на захтеве које у том погледу дефинишу МСФИ који су објављени од стране 
Министарства финансија. 

 
Финансијски извештаји су презентовани у динарима Републике Србије (“РСД”) и све исказане 
нумеричке вредности представљене су у хиљадама динара (РСД’000) осим уколико је другачије 
наведено. 
 
 
 

2.2. Начело сталности пословања 
 

Друштво је за период који се завршава на дан 30.септембар 2017. године остварило нето 
губитак 48.429 хиљ.динара. На наведени дан краткорочне обавезе Друштва су веће од његове 
обртне имовине за износ од 74.152 хиљ.динара. Друштво има проблеме у ликвидности (нето 
одлив готовине). При томе, рацио укупног дуговања према капиталу је негативан, односно 
имамо губитак изнад висине капитала. Предузете су мере за оздрављење Друштва 
(Правноснажан унапред припремљени план реорганизације) у циљу наставка пословања у 
складу са начелом сталности пословања. 
 
На рочишту одржаном у привредном суду у Нишу, 07.04.2015.године, већинском одлуком 
поверилаца усвојен је УППР Тигра АД. Дана 01.06.2015.године УППР Тигар ад-а је постао 
правноснажан, и отпочете су активности у делу спровођења и имплементације Унапред 
припремљеног плана реорганизације.. 

 
Почетком 2016. године Друштво је уочило мигућност настанка проблема у измиривању обавеза 
у складу са УППР-ом и одмах о томе обавестило Одбор поверилаца, као и остале највеће 
повериоце. Разлози настанка проблема су детаљно објашњени  у документу  Нови план и 
програм отплате дуга који је достављен свим већим повериоцима. Став већине повериоца је био 
да је неопходно сачекати став Државе, тј начин на који би решавању проблема приступили 
државни повериоци. Са државним повериоцима су такоше одржани састанци и њихов став је 
био да је немогуће предузети било какве кораке док Влада Репубике Србије не донесе закључак 
којим се даје препорука државним повериоцима како да поступе у решавању проблема отплате 
дуга Друштва. Услед чекања на доношење закључка , дошло је до одређеног застоја у 
преговорима са повериоцима. 

На основу мера дефинисаних УППР-ом дана 13.09.2016.године Влада Републике Србије донела 
је Закључак где се даје сагласност и препорука повериоцима са државним учешћем у капиталу 
да своја потраживања конвертују у трајни улог у капиталу Друштва. Повериоци су прихватили 
препоруку и донели Одлуке на њиховим органима одлучивања. На седници Надзорног одбора 
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Тигра а.д. дана 01.11.2016.године донете су потребне Одлуке у циљу реализације поступка 
конверзије. 
 
До краја 2016 године, а у складу са Закључком Владе Републике Србије од 13.09.2016.године 
спроведене су V и VI емисија обичних акција и повећан капитал Друштва. Такође се у истом 
периоду започело и са емитовањем VII и VIII емисије обичних акција, али је званично повећање 
капитала у АПР-у евидентирано у првом кварталу 2017 године и то: 
Решењем АПР-а БД 1532/2017 од 12.01.2017. евидентирано је повећање капитала Друштва по 
основу VII емисије акција. Овом приликом је емитовано 1.448.601 обичних акција, номиналне 
вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисије од 541.777 хиљ.динара. 
Тиме је. Банка Поштанска штедионица а.д. Београд  конвертовала своја потраживања у капитал 
Друштва.  
Решењем АПР-а БД 17227/2017 од 07.03.2017. евидентирано је повећање капитала Друштва по 
основу VIII емисије акција. Овом приликом је емитовано 3.235.558 обичних акција, номиналне 
вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисије од 1.210.099 
хиљ.динара. Тиме су Агенција за осигурање депозита ад Београд, Фонд за развој Републике 
Србије, Министарство финансија, Пореска Управа и Град Пирот конвертовали своја 
потраживања у капитал Друштва.  
 
У делу измирења обавеза према повериоцима касни се са намирењем и обавезе се измирују у 
складу са могућностима. У почетку спровођења УППР-а измирење обавеза је ишло несметано, 
међутим од јануара 2017.године кад су на плаћање доспеле и главнице код фабрике Обуће 
могућност измирења обавеза је отежана. Средином јула 2017.године доспеле су и главнице по 
УППР-у Тигра а.д. што је додатно отежало и онако тешку финансијску ситуацију. Од почетка 
године кренуло се са билатералним састанцима са већим поверицима и предочени су им кораци 
које Друштво предузима у циљу превазилажења проблема, као и неопходност отписа дела 
потраживања, смањење каматне стопе и продужење периода отплате остатка дуга поверилаца. 
Како друштво након одржаних састанака није добило званичне одговоре од већине поверилаца 
осим ДЕГ-а и и АИК Банке, а и због захтева већине поверилаца, у мају 2017.године одржан је 
заједнички састанак свих већих поверилаца на коме су присуствовали и представници 
Министарсва привреде.  Због кашњења у измиривању обавеза, а у циљу избегавања блокаде 
рачуна, на састанку је закључно да је неопходно потписивање Stand still уговора до доношења 
коначних одлука поверилаца о прихватању, или не прихватању корекција услова из УППР-а. 
Током августа и септембра одржани су састанци са већим повериоцима али до потписивања 
Stand still уговора није дошло. Повериоци су става да је потребно ући у поступак израде новог 
УППР-а. 
 
У посматраном периоду менаџмент компаније је наставио континуирану комуникацију са 
највећим власницима и представницима Владе Репулике Србије, као највећим појединачним 
акционаром, у циљу постизања сагласности око кључних одлука за компанију, а све у складу са 
предвиђеним мерама из УППР-а.   

 
Сходно свему горе наведеном, Друштво је приложене  финансијске извештаје саставило у 
складу са начелом сталности пословања. 

 
 

2.3. Корекција грешака из ранијих периода 
 

 Књиговодствено обухватање исправки позиција из претходних периода је условљено 
материјалношћу позиције, која се у Друштву одређује сходно висини корекције у односу на 
укупан приход. Материјално значајном позицијом се сматра она која је у кумулативном износу 
са осталим корекцијама већа од 2% оствареног укупног прихода Друштва у претходној години. 
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна 
нераспоређене добити из ранијих година, односно неаспоређеног губитка ранијих година.  

 
Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода, 
односно прихода периода у којем су грешке идентификоване 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

3.1. Признавање и одмеравање прихода и расхода   
 

Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се 
примити и представљају износе који се добијају за извршене услуге и продату робу у току 
редовног пословања, умањене за рабате, порез на  додату вредност и друге порезе при продаји.  
 

Приходи од продаје производа и роба се признају када се роба испоручи и када су значајни 
ризици и користи од власништва над њом пренете на купца.   
 

Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи 
настали (принцип сучељавања прихода и расхода). 

 

3.2. Приходи и расходи по основу камата 
 

Приходи и расходи по основу камата, укључујући затезну камату и остале приходе и остале 
расходе везане за каматоносну активу, односно каматоносну пасиву, обрачунавају се и 
евидентирају у билансу успеха у периоду на који се односе.  

 
3.3. Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 

 
Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динаре по 
званичном средњем курсу НБС важећем на дан сваке промене. 
 
Све позиције средстава и обавеза у страним средствима плаћања се прерачунавају у њихову 
динарску противвредност по средњем курсу НБС, важећем на дан биланса стања; осим ако 
уговором о кредиту и финансијском лизингу није другачије прецизирано.  
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале по основу прерачунавања девизних износа 
књиже су у корист или на терет биланса успеха. 

 
3.4. Нематеријална улагања  
 

Нематеријална улагања су у књигама Друштва исказана по набавној вредности, умањеној за 
акумулирану исправку вредности и евентуалне губитке од обезвређења. 

 
Нематеријална улагања обухватају улагања у софтвер, лиценце и слична права стечена 
куповином и отписују се у року од 5 година. 

 
3.5. Некретнине, постројења и опрема 

 
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 
средстава, врши се по набавној вредности.  
 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 
 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим 
издацима побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. 
Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
Некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују се по набавној вредности 
умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због обезвређења. 
 
На дан биланса стања, руководство Друштва анализира вредности по којима су исказана основна 
средства Друштва. Уколико постоји индиција да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те 
имовине се процењује како би се утврдио износ обезвређења.  Уколико је надокнадив износ неког 
средства процењен као нижи од вредности по којој је то средство приказано, постојећа вредност тог 
средства се умањује до висине надокнадиве вредности. 
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Губитак по основу обезвређења вредности имовине признаје се као расход текућег периода и 
исказује се у оквиру осталих пословних расхода. Ако накнадно дође до ситуације да губитак због 
обезвређења признат у ранијим годинама не постоји или се смањио, вредност средства се повећава 
до ревидиране процене о његовој накнадној вредности, али тако да повећана вредност по којој се 
средство води не буде већа од вредности по  којој би се средство водило да није био у претходним 
годинама признат утврђени губитак због обезвређивања средства. 

 
Амортизација се равномерно обрачунава на набавну вредност основних средстава применом 
следећих годишњих стопа, са циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног 
века трајања: 
Грађевински објекти  1.3% - 10% 
Опрема  3.33% - 20% 
Телекомуникациона опрема  7% - 12,5% 
Путничка возила 15.5% 
Намештај 10% - 16.5% 
Рачунари 20% 

 
 

3.6. Инвестиционе некретнине 
 
 Инвестиционе некретнине Друштва су некретнине које Друштво, као власник, држи ради 
 остваривања прихода од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и 
 једног и другог, а не ради употребе за пружање услуга или за потребе административног 
 пословања или продаје у оквиру редовног пословања. Почетно мерење инвестиционе 
 некретнине приликом стицања врши се по набавној вредности или цени коштања. Након 
 почетног признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по фер тржишној 
 вредности. Добици или губици који произилазе из промене фер вредности инвестиционе 
 некретнине, признају се у билансу успеха периода у ком су настали 
 
3.7. Умањење материјалне имовине  

 
На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдило постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења 
вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ 
средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће 
проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ 
јединице која генерише новац а којој то средство припада.  

 

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је 
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују 
се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу 
тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која 
генерише новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се 
одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као 
инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се 
губитак од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства. 
 

Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства 
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа 
тога средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност 
која би била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству 
(јединици која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења 
вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по 
процењеној вредности, у којем случају се поништење губитка од умањења вредности исказује 
као повећање услед ревалоризације. 
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3.8. Финансијски лизинг  
 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на 
Друштво, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произилазе из власништва над 
средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг.  Средства која се држе 
по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања Друштва по садашњој 
вредности минималних рата лизинга утврђених  на почетку периода лизинга, ако су она мања од 
поштене вредности средства узетог на лизинг, у супротном се средства вреднују по поштеној 
вредности. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза 
по финансијском лизингу. 
 

3.9. Залихе 
 

Залихе се  исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности  од тога која 
је нижа. Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним  
условима пословања након умањења цене за трошкове продаје. 

  
 Залихе робе у магацинима се воде по велепродајним ценама. На крају обрачунског периода 

њихова вредност се своди на набавну вредност путем алокације одређеног дела разлике у цени 
на велико, израчунате на просечној основи, између набавне вредности продате робе и робе на 
залихама. 
 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се  оцени да 
је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. За оштећене залихе и 
залихе које по квалитету не одговарају стандардима врши се одговарајућа исправка вредности, 
или се у целости  отписују. 

 
3.10.    Финансијски инструменти 

 

Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове 
трансакција (изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер 
вредности кроз биланс успеха), који су директно приписивани набавци или емитовању 
финансијског средства или финансијске обавезе.  
 

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од 
момента када се Друштво уговорним одредбама везало за инструмент. Куповина или продаја 
финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум поравнања, односно датум 
када је средство испоручено другој страни. 

 

Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла. 
 

Дугорочни финансијски пласмани 
Дугорочни финансијски пласмани се састоје од учешћа у капиталу повезаних правних лица у 
земљи и иностранству, као и од пласмана у банке и друга правна лица.  
 
Учешћа у капиталу повезаних предузећа у иностранству почетно се признају према набавној 
вредности извршених улагања увећаној за реинвестирану добит и умањеној за исправку 
вредности по основу умањења вредности. 
 
Учешћа у капиталу повезаних предузећа у земљи су приказана по набавној вредности умањеној 
за исправку вредности по основу импаритетних губитака или процењеној фер вредности.  
 
Учешћа у капиталу банака и осталих правних лица, за које не постоји активно тржиште и 
тржишне вредности, вреднована су по набавној вредности умањеној за исправку вредности. 
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    Остали дугорочни финансијски пласмани 
 

Остали дугорочни финансијски пласмани састоје се од потраживања по основу стамбених 
кредита датих радницима Друштва са роком отплате до 20 година, исказаних по номиналној 
вредности која одражава садашњу вредност будућих новчаних токова дисконтовану уговореном 
каматном стопом. По процени руководства ефекти не примењивања МРС 39 “Финансијски 
инструменти: Признавање и одмеравање” по коме се дугорочна потраживања вреднују по 
амортизованој вредности применом ефективне каматне стопе нису од материјалног значаја за 
финансијске извештаје посматране у целини. 

 
Потраживања од купаца  
 
Потраживања од купаца исказана су по њиховој номиналној вредности, умањеној за исправке 
вредности сумњивих и спорних потраживања. Исправка вредности потраживања од купаца се 
врши на терет биланса успеха за сва потраживања од домаћих купаца и купаца у иностранству 
која  нису наплаћена у року од 180 дана од датума доспећа, умањена за износ обавеза према тим 
купцима. Ненаплатива потраживања се отписују на основу судске одлуке, према договору о 
поравнању између уговорних страна или на основу одлуке Надзорног одбора Друштва. За 
потраживања од повезаних лица се не врши исправка вредности. 
 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
У извештајима о токовима готовине, под готовином се подразумевају новчана средства у 
благајни и новчана средства на рачунима код пословних банака. Готовински еквиваленти су 
краткорочна, високо ликвидна улагања која се брзо претварају у познате износе готовине и нису 
под значајним утицајем ризика промена вредности. Готовински еквиваленти представљају 
орочени депозити код пословних банака на период до 90 дана. 

 
Обавезе према добављачима 
 
Обавезе према добављачима се процењују по њиховој номиналној вредности. 
 

Обавезе по кредитима  
 
Обавезе по кредитима исказују се у номиналном износу умањеном за отплате и увећаном за 
доспеле неотплаћене камате и, евентуално, за затезне камате.  
 
 
 

3.11. Порези и доприноси 
 

Текући порез на добитак 
 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске 
стопе од 15 %  на основицу утврђену пореским билансом, која представља износ добитка пре 
опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским 
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.  
 

Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 
Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за 
умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 
 

Одложени порез на добитак 
 

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе средстава и 
обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на дан 
биланса стања или пореске стопе које су након тог дана ступиле на снагу, користе се за 
утврђивање разграниченог износа пореза на добитак. Одложене пореске обавезе се признају за 
све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска потраживања се  признају за све одбитне 
привремене разлике и ефекте пореских губитака и пореских кредита, који се могу преносити у 
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наредне фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак, а  
који се тиме може умањити.  
 
Порези и доприности који не зависе од резултата  
 

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, порезе и доприносе 
на зараде на терет послодавца, као и друге порезе и доприносе у складу са републичким, 
пореским и општим прописима. Ови порези и доприноси су приказани у оквиру осталих 
пословних расхода. 

  
3.12. Бенефиције за запослене  

 

Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 
 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа 
доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове 
обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по 
стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од 
бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. 
Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода 
периода на који се односе. 

 
Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда  
 

Друштво је у обавези да исплати запосленима отпремнине, у зависности од година рада 
проведених у предузећу, у висини од две зараде које је запослени остварио у месецу који 
претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, односно у висини просечне месечне зараде 
исплаћене у Друштву за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, ако је то 
за запосленог повољније. 

 
Поред наведеног, Друштво је и у обавези да исплати јубиларне награде за 10, 20 и 30 година 
рада у  Друштву по одласку у пензију, а у сладу са финансијским приликама и ситуацији 
друштва. 
 

Друштво је извршило резервисања по основу обавеза по наведеним основама и одговарајућа 
обелодањивања су приказана у напоменама.  
 

3.13. Правична (фер) вредност 
 
Финансијски извештаји су приказани по методу првобитне набавне вредности, укључујући 
корекције и резервисања у циљу свођења позиција средстава на реалну вредност. 

 
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе или 
пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно 
разликује од књиговодствене вредности. Не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и 
ликвидност код куповине и продаје финансијске активе или пасиве пошто званичне тржишне 
информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну вредност није могуће 
поуздано утврдити. По мишљењу руководства, износи у финансијским извештајима одражавају 
реалну вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе 
финансијског извештавања у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије. 

 
 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности 
средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и 
претпоставке су засноване на историјским и осталим информацијама расположивим на дан 
састављања финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењетних.  
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У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 
процењивања, неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за 
материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
 

4.1. Амортизација и стопа амортизације 
 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања некретнина, опреме и нематеријална улагања. Ревидирање амортизационих стопа се 
врши у складу са очекиваним променама употребног века основног средства. 
 

4.2. Одложена пореска средства 
 

Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске кредите по основу 
улагања у некретнине и опрему до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих 
опорезивих добитака довољан да се неискоришћени порески кредити могу искористити. 
Значајна процена од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ 
одложених пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине 
будућих опорезивих добитака и стратегије планирања пореске политике. 

 
4.3. Исправка вредности потраживања 
 

Обрачунали смо исправку вредности за сумњива и спорна потраживања, на основу процењених 
губитака услед немогућности купца да испуне неопходне обавезе. Наша процена је заснована на 
старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитним способностима 
наших купаца и променама у условима продаје, приликом утврђивања адекватности исправке 
вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о будућем 
понашању купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није потребна 
додатна исправка вредности потраживања, изузев резервисања већ приказаних у финансијским 
извештајима.  

 
4.4. Фер вредност 
 

Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. Друштво примењује професионални суд приликом 
избора одговарајућих метода и претпоставки.  
 

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и 
пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно 
разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног 
искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале 
финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку 
расположиве. Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног 
тржишта. Управа Друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по 
којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. 
По мишљењу руководства Друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају 
вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе 
извештавања. 
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА, РОБА И УСЛУГА 
 

 У хиљадама динара 
 За период који се завршава 

       
 30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 

повезаним правним лицима                                                             
осталим правним лицима  

 
39.957  

329.608   

 
52.141 

369.315

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 
повезаним правним лицима 
осталим правним лицима 

 
1.627        
4.808 

 
3.552 
5.295

Приходи од продаје на ино-тржишту 
повезаним правним лицима 
осталим правним лицима 

 
41.176  

643.651 

 
37.959 

1.024.595
        1.060.827  1.492.857 
 
 

6.  ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 
За период који се завршава 

 
 30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 
Приход од закупа 14.604  10.928 
Интерно обрачунати приход орг.целина 197.312  223.330 
Остали пословни приходи 1.549  1.817 
 213.465  236.075 
Интерно  обрачунати приходи односе се на приходе између организационих делова Друштва – 
Тигар а.д., Обуће, Техничке гуме и Хемисјких производа. Интерним обрачунима су 
евидентиране међусобне трансакције између ових ентитета, што услољава међусобне  приходе и 
трошкове. Ово исказивање је битно ради сагледавања пословања саставних делова Тигра а.д.  

 
7.  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  
 

 У хиљадама динара 
 За период који се завршава 

 
 30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 
Трошкови материјала и амбалаже 432.519  588.778 
Трошкови канцеларијског материјала  1.132  3.009 
Трошкови мазута 34.343  25.911 
Трошкови хемикалија 1.751  2.383 
Трошкови електричне енергије 29.292  27.307 
Трошкови осталог горива и мазива 9.701  12.335 
Трошкови флуида 79.036  73.867 
Трошкови резервних делова за одржавање 5.487  7.153 
Трошкови осталог материјала 3  145 
        593.264  740.888 
Трошкови мазута, електричне енергије, осталог горива и мазива се највећим делом односе на 
Енергетику, која обавља испоруку енергената за повезана правна лица. 
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8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 
За период који се завршава 

 
 30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 
Трошкови нето зарада 317.014  349.008 
Трошкови пореза и доприноса  на зараде на терет запослених 120.542  133.160 
Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца 78.304  88.536 
Доприноси за бенифициран радни стаж 4.270  4.624 
Примања чланова управног и надзорног одбора 5.896  6.241 
Трошкови отпремнина и јубиларних награда 1.472  3.115 
Трошкови превоза запослених 14.403  17.146 
Остали лични расходи 5.016  7.895 
        546.917  609.725 

 
 
9.    ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА  
 

 У хиљадама динара 

 
За период који се завршава 

 
 30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 
Трошкови амортизације  96.276  104.262 
Трошкови резервисања  -  - 
 96.276  104.262 

 
 
10. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 За период који се завршава 

 
 30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 
Транспортни трошкови  6.748  13.555 
ПТТ услуге 3.253  3.671 
Трошкови одржавања и оправке 4.674  6.123 
Трошкови закупа 1.416  3.619 
Трошкови сајмова 13  2 
Трошкови рекламе и пропаганде  1.936  3.300 
Трошкови комуналних услуга 5.449  7.239 
Трош.ревизије, адвокатских и других консултантских услуга 2.821  5.244 
Трошкови обезбеђења-интерно 15.177  15.283 
Остале непроизводне услуге 11.549  15.054 
Трошкови осталих пореза и доприноса  11.403  12.621 
Трошкови репрезентације  1.783  3.667 
Премије осигурања  5.654  6.446 
Трошкови платног промета  1.257  1.721 
Трошкови чланарина  983  658 
Интерно обрачунати трошак орг.целина 92.643  110.743 
Остало 10.449  9.172 
        177.208  218.118 
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Интерно  обрачунати трошкови административних услуга односе се на трошкове 
организационих делова Друштва – Тигар а.д., Обуће, Техничке гуме и Хемисјких производа. 
Основне непроизводне функције (кадровска, правна, финансијско-рачуноводствена функција, 
функција информационих технологија и сл.) налазе се у оквиру матичног Друштва и пружају 
услуге својим организационим деловима. Ово исказивање трошкова производних целина и 
прихода Тигра а.д. је битно ради сагледавања пословања саставних делова Тигра а.д. 
.  
 

 
11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 
За период који се завршава 

 
 30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 
Приходи од камата  951  592 
Позитивне курсне разлике 187.546  12.910 
Приходи од учешћа у добити:    
  - повезана предузећа у земљи  61.249  32.055 
  - повезана предузећа у иностранству  -  - 
Остали финансијски приходи 57  14.136 
        249.803  59.693 

 
      

  
12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 
За период који се завршава 

 
 30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 

Расходи од камата  122.784  186.489 
Негативне курсне разлике 11.443  91.729 
Остали финансијски расходи 2.889  5.103 
        137.116  283.321 
 
Сходно усвојеном УППР-у, расходи камата се углавном односе на камате по кредитима датим 
банкама и осигуравајућим друштвима у складу са отплатним плановима.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ТИГАР” А.Д., ПИРОТ 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ   
30. септембар 2017.године 
 

14 

 
13.         ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 За период који се завршава 

 30.септембар  
2017. 

 30.септембар  
2016. 

Добици од продаје основних средстава, немат.улагања и учешћа у 
капиталу 

 
1.691 

  
5.159 

Добици од преноса основних средстава -  - 
Приходи од усклађивања вредности кратк.фин.пласмана 3.003  - 
Приходи од усклађивања вредности основних средстава -  - 
Приходи од усклађивања вредности потраживања -  - 
Приходи од смањења обавеза 165  -- 
Остало 8.569  9.958 
        13.428  15.117 

 
 
 
14. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 За период који се завршава 

 
 30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 
Губитци од продаје и расходовања основних средстава   5,179  287 
Обезвређење вредности потраживања  -  - 
Обезвређење вредности залиха  -  - 
Расходи по основу усклађивања вредности основних средстава  -  - 
Обезвређење .финансијких пласмана, потраживања и немат. -  1.939 
Накнадно одобрен рабат купцу 88  - 
Мањкови -  - 
Остало 803  856 
        6.070  3.082 

 
 
 
15. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

У хиљадама динара 

  
30.септембар  

2017. 
 30.септембар  

2016. 
Нето добитак/губитак  (48.429)  (182.296) 
Просечан пондерисани број акција у току године  1.718.460  1.718.460 
Основна зарада по акцији (у динарима)  (35.48)  (106,08) 

 
У складу са Закључком Владе Републике Србије од 13.09.2016.године, којим се даје сагласност 
и препорука повериоцима са државним учешћем у капиталу да своја потраживања конвертују у 
трајни улог у капиталу Друштва, до краја марта 2017 године спроведене су V, VI, VII и VIII 
емисија обичних акција. Овом приликом је укупно емитовано и уписано 5.947.021 обиних 
акција, номиналне вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисија од 
2.224.186 хиљ.динара. Укупан број акција на дан 30.септембар 2017 године износи 7.665.481 
обичних акција. 
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16. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
  

 Лиценце 

Остала 
нематеријална 

улагања  

Нематеријална 
улагања у 
припреми 

Укупно 
нематеријална 

улагања 
Набавана вредност     
Стање 1. јануар 2016. године 44.748 424.409 3.771 472.928 
Статусна промена припајања 54   54 
Повећања током године     
Активирање   (16) (16) 
Обезвређење по процени   (78) (78) 
Обезвређење  (42.489)  (42.489) 
Расходовање (172)   (172) 
Стање 31.децембар 2016.године 44.630 381.920 3.677 430.227 
Стање 1. јануар 2017. године 44.630 381.920 3.677 430.227 
Статусна промена припајања     
Повећања током године     
Исправка   16 16 
Обезвређење     
Расходовање     
Стање 30.септембар 2017.године 44.630 381.920 3.693 430.243 
Исправка вредности     
Стање 1. јануар 2016. године 37.548 155.865  193.413 
Амортизација 2.631 42.421  45.052 
Статусна промена припајања 54   54 
Обезвређење  (19.841)  (19.841) 
Обезвређење по процени 95 4.239  4.334 
Расходовање (172)   (172) 
Стање 31.децембар 2016.године 40.156 182.684 - 222.840 
Стање 1. јануар 2017. године 40.156 182.684 - 222.840 
Амортизација 1.960 28.926  30.589 
Статусна промена припајања     
Обезвређење     
Расходовање     
Стање 30.септембар 2017.године 42.116 211.313 - 253.429 
Садашња вредност на дан:     
   - 30. септембар 2017.године 2.514 170.607 3.693 176.814 
   - 31. децембaр 2016.године 4.474 199.236 3.677 207.387 
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17. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 

 
Земљи-
ште 

Грађеви- 
нски 

објекти Опрема 

Основна 
средства у 
припреми 

Аванси за 
основна ср. 

Улагања у 
туђа 

основна 
средства 

Укупно 
основна 
средства  

Инвестиц

ионе 
некретни

не 
Набавана вредност          
Стање 1. јануар 2016. године 454.761 1.901.857 1.488.400 129.511 19.940 14.022 4.008.491  292.513 
Korekcija  80     80   
Статусна промена припајања   561    561   
Активирање  111.323 1.143 (112.466)   0   
Повећања   1.224 46.298   47.522   
Продаја  (7.935)     (7.935)   
Мањак   (1.226)    (1.226)   
Расходовања    (10.519)    (10.519)   
Искњижавање      (6.584) (6.584)   
Размена непокретности  12.604     12.604   
Размена непокретности (15.019) (18.373)     (33.392)   
Обезвређење по процени (9.000)   (1.054)   (10.054)  (26.366) 
Остало  419     419  34 
Стање 31.децембар  2016.године 430.742 1.999.975 1.479.583 62.289 19.940 7.438 3.999.967  266.181 
Стање 1. јануар 2017. године 430.742 1.999.975 1.479.583 62.289 19.940 7.438 3.999.967  266.181 
Korekcija          
Статусна промена припајања          
Активирање          
Повећања    1.448   1.448   
Продаја          
Мањак          
Расходовања           
Искњижавање          

Размена непокретности          

Размена непокретности          

Остало   (16)    (16)   

Стање 30.септембар  2017.године 430.742 1.999.975 1.479.567 63.737 19.940 7.438 4.001.399  266.181 
 
Исправка вредности     

  
   

Стање 1. јануар 2016. године - 188.526 812.671 -  8.799 1.009.996  - 
Статуста промена припајања   540    540   
Амортизација  29.998 61.651   1.574 93.223   
Продаја  (2.225)     (2.225)   
Расходовања    (9.638)    (9.638)   
Мањак   (1.193)    (1.193)   
Обезвређење по процени  35.207 12.299   7 (47.513)   
Искњижавање  (1.394)    (3.260) (4.654)   
Стање 31. децембар 2016.године - 250.112 876.330 - - 7.120 1.133.562  - 

Стање 1. јануар 2017. године - 250.112 876.330 - - 7.120 1.133.562  - 

Статуста промена припајања          
Амортизација  23.000 42.698   -25 65.673   
Продаја          
Расходовања           
Мањак          

Искњижавање          

Стање 30. септембар 2017.године - 273.112 919.028 - - 7.095 1.199.235  - 
Садашња вредност на дан:          
   - 30.септембар  2017.године 430.742 1.726.863 560.539 63.737 19.940 343 2.802.164  266.181 
   - 31.децембар  2016.године  430.742 1.749.863 603.253 62.289 19.940 318 2.866.405  266.181 

 
У аналитици основних средстава су евидентирана амортизована основна средства, односно 
средства чија је садашња вредност једнака нули. Набавна вредност ових средстава износи 
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443.145 хилљ.динара. 
 

Над већим бројем грађевинских објеката и опреме Друштва лоцираних на већем броју локација 
широм Републике, успостављена је хипотека, односно залога у корист пословних банака, као 
средство обезбеђења дугорочних и краткорочних кредита. Детаљан преглед датих хипотека налази 
се на страни 53  Извештаја о пословању за период јануар-септембар 2017. године.  

 
 
18. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 

У хиљадама динара 
  30.септембар  

2017.   
31.децембар  

2016 
Учешћа у капиталу повезаних правних лица   562.802  562.802 
Минус: Исправка вредности  (251.193)  (251.193) 
 311.609  311.609 
Учешћа у капиталу банака  43  45 
Учешћа у капиталу других правних лица  19  19 

 311.671  311.673 
 
 

У хиљадама динара  
 

% Учешћа 
 30.септембар  

2017.   
31.децембар  

2016 
Учешћа у капиталу повезаних правних  
   лица (бруто) 

  
   

У иностранству:      
 - Тigar Americas, Jacksonville, Florida  100.00  35.743  35.743 
 - Tigar Partner, Skopje  70.00  21.075  21.075 
 - Tigra Trejd Dooel ,  Skopje     579  579 
 - Тigra Montenegro, Podgorica 80.00  7.549  7.549 
 - Тigra Trade, Banja luka  100.00  10.520  10.520 
   75.466  75.466 
У земљи:       
 - Тигар Пословни сервис д.о.о., Пирот 100.00  23.104  23.104 
 - Тигар Oбезбеђење д.о.о., Пирот 100.00  39.413  39.413 
 - Тигар Toурс д.о.о., Пирот 100.00  0  0 
 - Тигар Инкон д.о.о., Пирот 100.00  162.425  162.425 
 - Тi Car trgovine д.о.о., Пирот 100.00  1.348  1.348 
 - Тигар Интер Риск д.о.о., Пирот 100.00  1.973  1.973 
 - Тигар Угоститељство д.о.о., Пирoт 100.00  204.108  204.108 
 - Слободна зона а.д., Пирот 65.00  54.044  54.044 
 - П канал , Пирот 75.00  400  400 
 - Агенција за развој Старе планине, Пирот 40.00  122  122 
 - "БАQМ",  Београд 0.10  30  30 
 - Тигар Стар   8  8 
 - Пирот Енерго   362  362 
   487.336  487.336 
   562.802  562.802 
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19. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани исказани у билансу стања на дан 30.септембар  2017. 
године у износу од 8.072 хиљада динара (31. децембар 2016. године: 8.072  хиљада динара) 
односе се на потраживања од радника по основу датих дугорочних стамбених кредита са роком 
отплате до 20 година, од датума потписивања уговора и каматном стопом у распону од 1.5% до 
2% на годишњем нивоу. На основу евиденције пласмана и датума потписивања појединачних 
уговора, последње потраживање од радника по овом основу доспева 2030 године.  
 
 

20. ЗАЛИХЕ 
 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.   
31.децембар  

2016 
Дати аванси  33.513  28.076 
Недовршена производња 219.078  134.653 
Готови производи 287.786  392.638 
Роба у промету на велико 235.836  265.872 
Роба у промету на мало -  - 
Сировине и основни материјал 120.955  142.634 
Резервни делови 29.942  29.004 
Мазут 4.459  4.734 
Остали материјал (хемикалије) 363  324 

Стална средства намењена продаји 338.456  358.234 

 1.268.628  1.356.169 

Минус: Исправка вредности залиха (15.330)  (40.863) 
 1.253.298  1.315.306 

 
У складу са усвојеним УППР-ом извршена је рекласификација одређеног броја сталних 
средстава  на стална средства намењена продаји. 
 
Над већим бројем залиха Друштва је из претходних периода пословања успостављена залога у 
корист пословних банака, као средство обезбеђења дугорочних и краткорочних кредита. Вредности 
које су дате у залог приказане су у наредној табели. Вредности које су дате у табели су са пдв-ом.  
 

 
Залогопримац Уговорена валута 

залоге 
Вредност залоге у 

РСД 

„Агенција за осифурање и финасирање извоза ад Београд“ 55.002.021,00 рсд 55.002.021,00 
„Привредна банка Београд ад Београд“ 120.010.255,60 рсд 120.010.255,60 
“Erste bank ad. Novi Sad” 1.000.000,00 еур 123.472.300,00 
“Banca Intesa a.d. Beograd “ 702.710,05 еур 86.765.226,11 
„Societe General bank Srbija a.d. Beograd“ 794.155,00 еур 98.056.144,41 
„АИК банка ад Ниш“ 335.456,00 еур 41.419.523,87 
   524.725.470,99 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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21. ПОТРАЖИВАЊА 
 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.   
31.децембар  

2016 
Потраживања од повезаних правних лица    320.290  309.806 
Потраживања од купаца у земљи  130.701  118.637 
Потраживања од купаца у иностранству 76.166  105.718 
Сумњива и спорна потраживања 28.352  28.872 
Потраживања по основу учешћа у добити     24.462  3.769 
Потраживања од запослених 21.668  26.735 
Остала потраживања   8.041  6.138 
 609.680  599.675 
Минус: Исправка вредности потраживања  (135.117)  (138.119) 
 474.563  461.556 

 
Потраживања од запослених (21.668 хиљ.динара) су на дан 30.септембар 2017.године 
исправљена у износу од 14.288 хољ.динара. Преостали износ потраживања  односи се на 
потраживања по основу мањкова, аконтација за службена потовања, доспели део потраживања 
од радника по основу стамбених кредита и слично.  
 

 
22. КРАКТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  
 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.   
31.децембар  

2016 
Краткорочне позајмице зависним правним лицима 33.143  11.509 
Потраживања за преузете обавезе по УППР-у зависних 
правних лица 

 
35.414 

  
44.658 

 68.557  56.167 
 
 
23. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.   
31.децембар  

2016 
Текући рачуни 42  78 
Девизни рачуни  595  7 
Благајна златника 279  279 
Остала новчана средстава (боловање) 997  337 

 1.913  701 
 
 
24. ПДВ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.   
31.децембар  

2016 
Порез на додату вредност 5.972  7.225 
Остали АВР 30.077  24.272 

 36.049  31.497 
 
На позицији остали АВР се налази разграничени пдв приликом увоза, који се не узима као 
претходни пдв јер још увек није плаћена царина у износу од 14.824 хиљ.динара. Преостали 



“ТИГАР” А.Д., ПИРОТ 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ   
30. септембар 2017.године 
 

20 

износ чине обрачунати пдв на извоз за који није обезбеђена потврда о иступу из земље и 
разграничене премије осигурања. 
 
 

25. ПРОМЕНЕ НА ИСПРАВКАМА ВРЕДНОСТИ 
 

У хиљадама динара 
 Учешћа у 

капиталу Залихе  
Потражи-

вања Укупно 
Стање 1. јануар 2016. године          252.167 27.126  153.020 432.313 
Наплата потраживања       
Отписи раније формираних  
   исправки вредности  

 
(7.957) 

  
(17.887) (25.844) 

Укидање раније формираних  
   испр. вр. услед статусне промене 

 
(974) 

    
(974) 

Пренос  због статусне промене    696 696 
Исправка на терет биланса успеха  21.694  2.290 23.984 

Стање 31.децембар 2016. године           251.193 40.863  138.119 430.175 

Стање 1. јануар 2017. године           251.193 40.863  138.119 430.175 
Наплата потраживања     (3.002) (3.002) 
Отписи раније формираних  
   исправки вредности  

 
(25.533) 

  
(25.533) 

Укидање раније формираних  
   испр. вр. услед статусне промене 

     

Пренос  због статусне промене      
Исправка на терет биланса успеха      
Стање 30.септембар 2017. године           251.193 15.330  135.117 401.640 

 
 
 
26.         КАПИТАЛ 

 
У складу са Закључком Владе Републике Србије од 13.09.2016.године, којим се даје сагласност 
и препорука повериоцима са државним учешћем у капиталу да своја потраживања конвертују у 
трајни улог у капиталу Друштва, до краја 2016 године спроведене су V и VI емисија обичних 
акција. Такође се у истом периоду започело и са емитовањем VII и VIII емисије обичних акција, 
али је званично повећање капитала у АПР-у евидентирано у првом кварталу 2017 године и то: 
 
Решењем АПР-а БД 1532/2017 од 12.01.2017. евидентирано је повећање капитала Друштва по 
основу VII емисије акција. Овом приликом је емитовано 1.448.601 обичних акција, номиналне 
вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисије од 541.777 хиљ.динара. 
Тиме је. Банка Поштанска штедионица а.д. Београд  конвертовала своја потраживања у капитал 
Друштва.  
Решењем АПР-а БД 17227/2017 од 07.03.2017. евидентирано је повећање капитала Друштва по 
основу VIII емисије акција. Овом приликом је емитовано 3.235.558 обичних акција, номиналне 
вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисије од 1.210.099 
хиљ.динара. Тиме су. Агенција за осигурање депозита ад Београд, Фонд за развој Републике 
Србије, Министарство финансија, Пореска Управа и Град Пирот конвертовали своја 
потраживања у капитал Друштва.  
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Структура акцијског капитала на дан 30.септембар 2017. године према изводу Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности  „Тигра“ А.Д., Пирот је следећа: 
 Број 

акција % 
У хиљадама 

динара 
Република Србија 3.234.664 42,20% 1.209.828 
Поштанска штедионица банка а.д. 1.448.601 18,90% 541.842 
Републички фонд за пензијско и инвал.осигурање 581.367 7,58% 217.310 
Акцијски фонд Републике Србије 429.429 5,60% 160.546 
Nikomms  доо - Београд 381.335 4,97% 142.484 
Општина Пирот 245.432 3,20% 91.740 
Компанија Дунав осигурање 215.487 2,81% 80.560 
Републички фонд ПИО 149.981 1,96% 56.191 
Републички завод за здравствено осигурање 122.184 1,59% 45.584 
Јубмес банка а.д. Београд 61.407 0,80% 22.935 
Остали 795.594 10,39% 297.870 
  7.665.481 100% 2.866.890 
Акцијски капитал на дан 30..септембар  2017. године састоји се од 7.665.481 обичних акција 
номиналне вредности од 374 динара по једној акцији.  
 
  

 
Структура акцијског капитала на дан 31.децембар 2016. године према изводу Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности  „Тигра“ А.Д., Пирот је следећа: 
 Број 

акција % 
У хиљадама 

динара 
Републички фонд за пензијско и инвал.осигурање 581.367 19.50% 217.428 
Акцијски фонд Републике Србије 429.429 14,40% 160.562 
Nikomms  доо - Београд 380.579 12.76% 142.276 
Општина Пирот 244.538 820% 91.431 
Компанија Дунав осигурање 215.487 7,23% 80.616 
Републички фонд ПИО 149.981 5,03% 56.085 
Републички завод за здравствено осигурање 122.184 4,10% 45.716 
Јубмес банка а.д. Београд 61.407 2,06% 22.969 
Erste bank  а.д. Нови Сад – Kastodi račun 61.115 2,05% 22.858 
Раденковић Никола 39.332 1,32% 14.718 
Остали 695.903 23,35% 260.356 
  2.981.322 100% 1.115.014 
Акцијски капитал на дан 31. децембар  2016. године састоји се од 2.981.322 обичних акција 
номиналне вредности од 374 динара по једној акцији.  
 
 Напомена: Постоји извесно неслагање између Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности са АПР-ом. Наиме, у Централном регистру је 30.12.2016.године 
евидентиран  упис и VII емисије акција („Банка Поштанска штедионица а.д. Београд“  – 1.448.601 
акција), док је у АПР-у решење о повећању капитала издато 12.01.2017.године. С тим у вези је 
и претходна табела рађена у складу са решењима из АПР-а    
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27. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 
На дан 30.септембар  2017. године дугорочна резервисања износе 235.022 хиљада динара. 
Од тог износа 18.499 хиљада динара односи се  на дугорочна резервисања за накнаде 
запосленима по основу законских отпремнина за пензију, а 5.389 хиљада динара односи се на 
дугорочна резервисања за јубиларне награде. Резервисање за потенцијалне обавезе износи 
211.134 хиљ.динара и односи се на царински прекршај за  робу изузету испод царинског 
надзора. 

 
  

А)     Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће: 
   2016. 

Номинална дисконтна стопа   4% 
Очекивана стопа номиналног раста зарада   1,5% 

 
Б)    Кретања на дугорочним резервисањима  за накнаде запосленима су била следећа: 

У хиљадама 
динара 

 

 Отпремнине Јубиларне награде Укупно  

Стање на дан 1. јануар 2016. 21.612 7.585 29.197 
Повећање резервисања  - - - 
Укидање резервисања (5.283) (2.528) (7.863) 
Пренос услед статусне промене 150 7 157 
Актуарски добици/губици 2.415 774 3.189 

Стање на дан 31.децембар 2016. 18.894 5.786 24.680 
Стање на дан 1. јануар 2017. 18.894 5.786 24.680 
Повећање резервисања  - - - 
Укидање резервисања (395) (397) (792) 
Пренос услед статусне промене    
Актуарски добици/губици    

Стање на дан 30.септембар 2017. 18.499 5.389 23.888 

 
В)    На дан 30.септембар 2017.године  резервисање за потенцијалне обавезе износи 211.134 
хиљ.динара и односи се на царински прекршај у износу од  211.134 хиљ.динара. за  робу изузету 
испод царинског надзора, 
 

 
 
28. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.  
 31.децембар  

2016. 
Обавезе које се могу конвертовати у капитал -  1.751.876 
Дугорочни кредити  4.134.109  4.301.817 
Остале дугорочне обавезе 646.626  642.914 
 4.780.735  6.696.607 
Минус:Текућа доспећа дугорочних обавеза (786.615)  (840.002)
 3.994.120  5.856.605 
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А) Обавезе које се могу конвертовати у капитал 
 

У хиљадама динара 
 Емисија 

Број 
акција 

30.септемб
ар  

2017.  

31. 
децембар 

2016  
„Банка Поштанска штедионица а.д. Београд“ VII 1.448.601  541.777 
Укупно  VII емисија акција  1.448.601 - 541.777 
 
 
 

 

   
„Аgencija za osiguranje depozita ad Beograd“ VIII 1.549.248  579.419 
“Фонд за развој Републике Србије “ VIII 954.350  356.927 
Министарство финансија VIII 523.956  195.960 
Порези у корист Републике VIII 207.110  77.459 
Град Пирот VIII 894  334 
Укупно  VIII емисија акција  3.235.558 - 1.210.099 
     
 Укупно обавезе кој се могу конвертовати у 
капитал 

 
4.684.159 - 1.751.876 

 
До краја 2016 године, а у складу са Закључком Владе Републике Србије од 13.09.2016.године 
спроведене су V и VI емисија обичних акција и повећан капитал Друштва. Такође се у истом 
периоду започело и са емитовањем VII и VIII емисије обичних акција. Званично повећање 
капитала у АПР-у евидентирано је у првом кварталу 2017 године тако да су обавезе које се могу 
конвертовати у капитал конвертоване. 

 
 
 

Б) Дугорочни кредити 
 

 Дугорочни кредити у иностранству 
     У хиљадама динара 

 
Годишња 
каматна Валута 

30. 
септембар   

31. 
децембар 

Кредитор стопа Ознака  Износ 2017.  2016. 
„Deutsche Investitions end 
Entwicklungsgesellschaft“, Немачка 

3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  7.812.193 

 
932.509 

  
964.589 

Остало   ЕУР  - -  - 

     932.509  964.589 
Текуће доспеће дугор. кредита      (183.444)  (189.755) 
         749.065  774.834 

 
 
                  Дугорочни кредити у земљи 

     У хиљадама динара 

 
Годишња 
каматна Валута 

30. 
септембар   

31. 
децембар 

Кредитор стопа Ознака  Износ 2017.  2016. 

“Српска банка - EIB” 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  2.957.157 352.983  365.127 

“Фонд за развој Републике Србије “ 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  2.937.948 362.755  362.755 

„АИК банка ад Ниш“ 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  1.874.459 212.275  231.444 

“Banca Intesa a.d. Beograd “ 3.5 % годишњ + ЕУР  3.746.364 447.188  462.572 
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3М ЕУРИБОР 

„Privredna banka Beograd a.d. Beograd“ 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  1.969.551 235.097  243.185 

„Eurobank EFG ad Beograd“ 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  615.302 73.446  75.973 

„Societe General bank Srbija a.d. 
Beograd“ 

3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  4.677.801 552.354  577.579 

„Аgencija za osiguranje i finansiranje 
izvoza ad Beograd“ 

3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  578.316 69.031  71.406 

“Erste bank ad. Novi Sad” 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  533.117 63.258  65.825 

“Hypo Alpe Adria banc ad. Beograd” 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  2.612.494 

 
292.790  

 
322.350 

“Hypo Alpe Adria banc ad. Beograd” 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  2.741.758 

 
327.274  

 
338.531 

     2.988.451  3.116.747 

Текуће доспеће дугорочних  кредита      
 

(547.295) 
  

(588.893) 
         2.441.156  2.527.854 
 
 
       Дугорочни кредити (који су пре УППРа били  хартије од вредности – обвезнице) 

У хиљадама динара 

 
Годишња 
каматна Валута 

30. 
септембар 

31. 
децембар  

Кредитор стопа Ознака Износ 2017. 2016. 
      

“WIENER”  осигурање 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР 513.842 

 
61.335 

 
63.445 

“WIENER “  реосигурање 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР 

 
ЕУР 129.694 

 
15.481 

 
16.014 

Комерцијална банка 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР 

 
ЕУР 649.436 

 
77.521 

 
80.188 

Таково осигурање 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР 

 
ЕУР 174.462 

 
20.825 

 
21.541 

“DDOR Novi Sad” 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР 

 
ЕУР 318.242 

 
37.987 

 
39.294 

    213.149 220.482 
Тек.доспеће дугор.хартија од 
вредности    

 
(24.231) 

 
(23.672) 

    188.918 196.810 

 
 

Доспеће обавеза по дугорочним кредитима  је следеће: 
У хиљадама динара 

 30.септембар  
2017 

31.децембар  
2016 

 

До 1 године  754.970 802.320  
Од 2 до 7 година 3.379.139 3.499.498  
 4.134.109 4.301.818  

  
У складу са усвојеним УППР-ом Тигра ад који је постао правноснажан 01.06.2015.године 
извршено је усаглашавање свих обавеза које су њиме дефинисане. На тај начин су краткорочни 
кредити као и обавезе по дугорочним и краткорочним обвезницама са припадајућом каматом 
замењени дугорочним кредитом.  Нова главница дуга је збир постојеће главнице и камата 
закључно са 16.06.2015. године  Каматна стопа је на нивоу  тромесечног еурибор-а + 3.5% на 
годишњем нивоу уз примену пропорционалног метода на главницу дуга, на бази 360 дана у 
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години; са периодом отплате од 7 година (грејс период 2 године када се отплаћује само камата + 
5 година отплате камате и главнице). При чему је нова главница кредита изражена у еурима, 
односно у девизној клаузули у еурима. 
 
У складу са предвиђеним отплатним плановима грејс период истиче јула 2017.-те године од када 
почиње отплата утврђених главница дуга. У финансијским извештајима је сагласно томе 
извршен пренос обавеза које доспевају на наплату у 2017.-ој години..  

 
 
 
              В)  Остале дугорочне обавезе  
 

У хиљадама динара 
 
 

30.септембар  
2017.  

 31. децембар  
2016 

Остале  дугорочне обавезе - добављачи у земњи и 
иностранству 501.231  514.981 

Остале  дугорочне обавезе – повезана правна лица 19.632  - 

Остале  дугорочне обавезе - локална самоуправа 81.262  81.901 

Остале  дугорочне обавезе - дивиденда 44.501  46.032 

 646.626  642.914 
Тек.доспеће осталих дугор.обавеза (31.645)  (28.422) 

 614.981  614.492 
 
 
Доспеће обавеза по осталим дугорочним обавезама је следеће: 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.  
31. децембар  

2016 
До 1 године  31.645 28.422 
Од 2 до7 година 614.981 614.492 
 646.626 642.914 

 
У складу са усвојеним УППР-ом који је постао правноснажан 01.06.2015.године извршено је 
усаглашавање свих обавеза које су њиме дефинисане. На тај начин су краткорочне обавезе и 
њима припадајуће камате замењене дугорочним обавезама са периодом отплате од 7 година 
(грејс период 2 године када се отплаћује само камата).   

 
 
 
29. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.  
 31. децембар  

2016 
Текућа доспећа дугорочних кредита, хартија од вредности 
(обвезница) и лизинга 786.615  840.002 

Остале краткорочне обавезе - позајмица 20.966  1.973 

 807.581  841.975 
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 Текућа доспећа дугорочних обавеза 
 
На дан 30.септембар 2017.. године текућа доспећа дугорочних обавеза у износу од 786.615 

хиљ.динара (31.децембар  2016.. године -  840.002 хиљ. динара)   односе се на део дугорочних 
обавеза које доспевају на плаћање до 1 године, односно у складу са роковима из отплатних 
планова.  

 
Остале краткорочне обавезе - позајмица 
 
Остале краткорочне финансијске обавезе на дан 30.септембар 2017.године се односе на 

бескаматне позајмице повезаних правних лица у износу од 20.966 хиљ.динара (31.децембар 2016 - 
1.973 хиљ.динара).  

 
 
 
 
 

30. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.  
 31. децембар  

2016 
Примљени аванси, депозити и кауције  77.301  40.054 
Добављачи, повезана правна лица  75.863  112.378 
Добављачи у земљи 290.162  289.905 
Добављачи у иностранству  101.538  185.260 
Остале обавезе из пословања  7.140  1.039 
 552.004  628.636 

 
 
 
 
 

31. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  
 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.  
 31. децембар  

2016 
Обавезе за бруто зараде 246.569  206.071 
Обавезе за камате 245.614  147.194 
Остале краткорочне обавезе 15.476  11.119 

507.659  364.384 
  

 
 
32. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ-а И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА 

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

У хиљадама динара 
 30.септембар  

2017.  
 31. децембар  

2016 
Обавезе за ПДВ 3.242  - 
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 1.761  1.772 
ПВР 36.285  37.598 

41.288  39.370 
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Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 8 7 7 6 9 Шифра делатности 6 4 2 0 ПИБ 1 0 0 3 5 8 2 9 8

Назив ТИГАР А.Д., Консолидовани извештај 

Седиште Пирот, Николе Пашића 213 

 
БИЛАНС СТАЊА – консолидовани   

на дан 30.09.2017. године 
                                             - у хиљадама динара - 

Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Крајње стање 

31.12.2016. 
Почетно стање 

01.01.2016. 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА       

 
 
 

00 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 0001 

 

   

  

  
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 
+ 0019 + 0024 + 0034) 0002  

 

4.207.792 4.308.171 4.530.441 

 

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 

0003 
 
  

178.009 208.762 279.860 

010 и 
део 019 

1. Улагања у развој 0004 
 
 
 

170.735 199.364 268.544 

011, 012 
и део 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне 
и услужне марке, софтвер и остала 
права 

0005 

  
 
 

3.523 5.663 7.434 

013 и 
део 019 3. Гудвил 0006 

 
 
 

   

014 и 
део 019 

4. Остала нематеријална имовина 0007 
 
 
  

  3 

015 и 
део 019 

5. Нематеријална имовина у 
припреми 

0008 
                                                 
 
 

3.751 3.735 3.879 

016 и 
део 019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 
  
 
 

   

02 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 
+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 

 
 
 
 

4.021.126 4.090.752 4.240.075 

020, 021 
и део 
029 

1. Земљиште 0011 
 
 
  

490.692 490.421 517.802 

022 и 
део 029 

2. Грађевински објекти 0012 
 
 
 

2.553.320 2.578.484 2.518.424 

023 и 
део 029 3. Постројења и опрема 0013 

 
 
  

587.708 640.380 723.714 

024 и 
део 029 

4. Инвестиционе некретнине 0014 
 
 
 

266.181 266.181 292.513 

025 и 
део 029 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 0015 

  
 
 

   

026 и 
део 029 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

0016 
 
 
 

102.522 94.371 161.394 

027 и 
део 029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 0017 

 
 
  

763 679 6.288 

028 и 
део 029 

8. Аванси за некретнине, постројења 
и опрему 

0018 
 
 
 

19.940 20.236 19.940 
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1 2 3 4 5 6 7 

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 
0021 + 0022 + 0023) 

0019 
 
 
  

   

030, 031 
и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 
 
 
  

   

032 и 
део 039 

2. Основно стадо 0021 
 
 
  

   

037 и 
део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022 

 
 
  

   

038 и 
део 039 

4. Аванси за биолошка средства 0023 
 
 
  

   

04. осим 
047 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 
0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 
0033) 

0024 

 
 
  8.656 8.657 10.506 

040 и 
део 049 

1. Учешћа у капиталу зависних 
правних лица 

0025 
 
 
  

   

041 и 
део 049 

2. Учешћа у капиталу придружених 
правних лица и заједничким 
подухватима 

0026 
 
 
  

491 491 491 

94042 и 
део 049 

3. Учешћа у капиталу осталих 
правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

0027 

 
 
  

92 94 94 

део 043, 
део 044 
и део 
049 

4. Дугорочни пласмани матичним и 
зависним правним лицима 

0028 

 
 
 
  

   

део 043, 
део 044 
и део 
049 

5. Дугорочни пласмани осталим 
повезаним правним лицима 

0029 

 
 
     

део 045 
и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 
 
 
  

   

део 045 
и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у 
иностранству 

0031 
 
 
  

   

046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе 
до доспећа 

0032 
 
 
  

   

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

0033 
 
 
  

8.072 8.072 9.921 

05 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 
0040 + 0041) 

0034 
 
 
  

   

050 и 
део 059 

1. Потраживања од матичног и 
зависних правних лица 

0035 
  
 
 

   

051 и 
део 059 

2. Потраживања од осталих 
повезаних лица 

0036 
 
 
  

   

052 и 
део 059 

3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 0037 

  
 
 

   

053 и 
део 059 

4. Потраживање за продају по 
уговорима о финансијском лизингу 

0038 
 
 
  

   

054 и 
део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039 

 
 
  

   

055 и 
део 059 

6. Спорна и сумњива потраживања 0040 
 
 
  

   

056 и 
део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041 

 
 
  

   

288 
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА 0042 
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Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 
0069 + 0070)  

0043 
  
 
 

1.902.622 2.015.966 2.117.297 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
+ 0049 + 0050) 

0044 
  
 
 

1.392.085 1.480.316 1.588.154 

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 

0045 
 
 
 

160.580 183.353 129.280 

11 2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 

0046 
 
 
  

219.078 134.653 136.514 

12 3. Готови производи 0047 
 
 
 

287.786 392.638 391.998 

13 4. Роба 0048 
 
 
  

339.500 362.736 509.357 

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 
 
 
  

366.226 386.004 399.680 

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 
 
 
  

18.915 20.932 21.325 

20 
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 
+ 0056 + 0057 + 0058) 

0051 
  
 
 

326.860 341.512 310.266 

200 и 
део 209 

1. Купци у земљи - матична и зависна 
правна лица 0052 

 
 
  

   

201 и 
део 209 

2. Купци у иностранству - матична и 
зависна правна лица 

0053 
  
 
 

   

202 и 
део 209 

3. Купци у земљи - остала повезана 
правна лица 

0054 
 
 
  

2.854 2.126 3.832 

203 и 
део 209 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 0055 

  
 
 

   

 
204 и 
део 209 

5. Купци у земљи 0056 

  
 
 196.667 174.868 224.271 

205 и 
део  
209 

6. Купци у иностранству 0057 

 
 
  127.339 164.518 82.163 

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања по основу 
продаје 

0058 
  
 
 

   

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059 

 
 
 

  129 

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 
 
 
  

41.003 53.208 70.845 

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА 
СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

0061 

 
 
     

23 осим 
236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 
0066 + 0067) 

0062 
 
 
  

   

230 и 
део 239 

1. Краткорочни кредити и пласмани - 
матична и зависна правна лица 

0063 
 
 
  

   

231 и 
део 239 

2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана правна лица 

0064 
  
 
 

   

232 и 
део 239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 0065 

 
 
  

   

233 и 
део 239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 0066 

 
 
  

   



Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Крајње стање 

31.12.2016. 
Почетно стање 

01.01.2016. 

1 2 3 4 5 6 7 
234, 
235, 

238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

0067 

  
 
    

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 0068 

  
 
 

91.742 95.408 85.481 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 
 
 
  

10.984 10.214 16.541 

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0070 
 
 
  

39.948 35.308 45.881 

  

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 
0043) 

0071 

  
 
 6.110.414 6.324.137 6.647.738 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 
 
 
  

562.225 661.662 811.313 

  ПАСИВА 
   

 
  

   

  

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 
0442) 

0401 

  
 
    

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 
0410) 

0402 
 
 
 

2.866.890 1.115.014 642.704 

300 1. Акцијски капитал 0403 
 
 
  

2.866.890 1.115.014 642.704 

301 2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 0404 

  
 
 

   

302 3. Улози 0405 
 
 
  

   

303 4. Државни капитал 0406 
 
 
  

   

304 5. Друштвени капитал 0407 
 
 
  

   

305 6. Задружни удели 0408 
 
 
  

   

306 7. Емисиона премија 0409 
 
 
  

   

309 8. Остали основни капитал 0410 
 
 
  

   

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0411 
 
 
  

   

047 и 
237 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412 
 
 
  

   

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 
 
 
  

3.633 3.642 5.411 

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМЕ 

0414 

  
 
 1.509.367 1.509.376 1.509.372 

33 осим 
330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0415 

  
 
 

100.676 101.672 84.716 



Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Крајње стање 

31.12.2016. 
Почетно стање 

01.01.2016. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 осим 
330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0416 

  
 
 

4.146 4.146 4.976 

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 
  
 
 

   

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 0418 

  
 
 

   

341 2. Нераспоређени добитак текуће 
године 

0419 
 
 
  

   

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 
  
 
 

98.915 98.303 91.147 

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  
0421 

  
 
 

4.936.521 4.780.492 4.405.805 

350 1. Губитак ранијих година 0422 
  
 
 

4.780.492 4.361.843 3.814.093 

351 2. Губитак текуће године 0423 
 
 
  

156.029 418.649 591.712 

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 

  
 
 

4.240.760 6.120.270 6.862.923 

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425 

 
 
  251.707 252.742 255.595 

400 1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 

0426 
  
 
 

   

401 2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 0427 

  
 
 

   

403 3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

0428 
 
 
  

   

404 4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

0429 
 
 
  

38.863 39.898 42.692 

405 5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

0430 
 
 
  

212.844 212.844 211.193 

402 и 
409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 

  
 
 

  1.710 

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 
0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 
0439 + 0440) 

0432 

 
 
  

3.989.053 5.867.528 6.607.328 

410 1. Обавезе које се могу конвертовати 
у капитал 

0433 
  
 
 

 1.751.876  

411 2. Обавезе према матичним и 
зависним правним лицима 

0434 
 
 
  

   

412 3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 0435 

 
 
  

   

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама 
од вредности у периоду дужем од 
годину дана 

0436 
 
 
  

  317.125 

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у 
земљи 0437 

 
  
 

2.630.074 2.715.403 4.379.536 

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 0438 

 
 
  

749.065 774.834 950.167 



Износ 
Претходна година Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Крајње стање 

31.12.2016. 
Почетно стање 

01.01.2016. 

1 2 3 4 5 6 7 

416 7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

0439 
 
 
  

6.401 6.621 11.425 

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 
 
 
  

603.513 618.794 949.075 

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 
 
 
  

103.786 103.786 107.363 

42 до 
49 

(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442 

 
 
  2.127.053 2.056.712 1.754.883 

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 
+ 0448 + 0449) 

0443 
 
 
  

787.626 848.014 416.816 

420 1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 0444 

  
 
 

   

421 2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

0445 
 
 
 

   

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 0446 

 
 
  

   

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 
 
 
  

   

427 
5. Обавезе по основу сталних 
средстава и средстава обустављеног 
пословања намењених продаји 

0448 
  
 
 

  9.452 

424, 
425, 

426 и 
429 

6. Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

0449 

  
 
 787.626 848.014 407.364 

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 

0450 
  
 
 

86.111 46.027 56.025 

43 осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 
0458) 

0451 
  
 
 

580.678 652.289 768.531 

431 1. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у земљи 

0452 
  
 
 

   

432 2. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у иностранству 

0453 
  
 
 

   

433 3. Добављачи - остала повезана 
правна лица у земљи 0454 

  
 
 

3.459 2.287 4.835 

434 4. Добављачи - остала повезана 
правна лица у иностранству 0455 

  
 
 

   

435 5. Добављачи у земљи 0456 
 
 
  

421.436 413.639 459.272 

436 6. Добављачи у иностранству 0457 
  
 
 

144.215 230.851 298.686 

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 
  
 
 

11.568 5.512 5.738 

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 0459 

  
 
 

596.648 436.296 433.906 

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 

 
 
  

14.335 11.444 6.591 

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 

  
 
 

3.501 5.894 12.758 

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 
  
 
 

58.154 56.748 60.256 



AaHa 1 4.1 1.201 7. roAv'r'e

oopa3aq nporu.aH nta*nHn(oM o.caap_roHri-' tbopw o6pa3aqa AnHaHcujc*nx FBef{a 3a np'BpeAHa apyr$lEa, aarpyr€ u npenFerHuke
("Cry)l(6eHn rnacHrK PC", 6p. 9512014 i 144120141

\dft \+1'il



  
БИЛАНС УСПЕХА - kонсолидовани 
за период од  01.01.2017. до 30.09. 2017. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

И з н о с  

Група рачуна, 
рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Текућа година Претходна година 
 

1 2 3 4 5 6 
 

  

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
    

  
 

60 до 65, осим 
62 и 63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 

 
 
 

1.757.736 2.224.166 
 

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 
  
 
 

38.958 45.543 
 

600 
1. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1003 
 
 
  

  
 

601 
2. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1004 
 
 
  

  
 

602 
3. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1005 
  
 
 

  
 

603 
4. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1006 
  
 
 

  
 

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем 
тржишту 

1007 
 
 
  

36.296 40.444 
 

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

1008 
  
 
 

2.662 5.099 
 

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И 
УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 
1015) 

1009 
  
 
 

1.699.708 2.162.845 
 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010 
  
 
 

  
 

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1011 
 
 
  

  
 

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1012 
  
 
 

226 196 
 

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1013 
  
 
 

  
 

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 1014 

  
 
 

975.701 1.055.172 
 

615 6. Приходи од продаје готових производа и 
услуга на иностраном тржишту 

1015 
  
 
 

723.781 1.107.477 
 

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, 
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

1016 
  
 
 

  
 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 
 
 
  

19.070 15.778 
 

  

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
    

 
 

  
 

 
50 до 55, 62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 

1018 

  
 1.928.483 2.165.377 

 

1.178.868

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 1 8 7 7 6 9 Шифра делатности 6 4 2 0 ПИБ 1 0 0 3 5 8 2 9 8 

Назив  ТИГАР А.Д., Консолидовани извештај  

Седиште  Николе Пашића 213, Пирот 



И з н о с 1.Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 
  
 
 

34.598 36.570 

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 
 
 
  

15.626 18.071 

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021 
  
 
 

  

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 

  
 
 

39.125 19.671 

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 
 
 
  

463.405 650.669 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 
  
 
 

111.433 105.985 

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025 
  
 
 

816.052 886.647 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 
 
 
  

302.809 289.862 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 
  
 
 

112.654 121.142 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 
  
 
 

  

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 
 
 
  

64.033 72.902 

  

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 
  
 
 

 58.789 

  

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 
  
 
 

170.747  

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 
  
 
 

190.069 29.544 

66, осим 662, 
663 и 664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 
1036 + 1037) 

1033 
  
 
 

355 14.136 

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
лица 

1034 
  
 
 

  

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 

1035 
  
 
 

  

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1036 
  
 
 

  

669 4. Остали финансијски приходи 1037 
  
 
 

355 14.136 

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 
  
 
 

958 907 

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1039 
  
 
 

188.756 14.501 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 
  
 
 

143.525 290.800 

56, осим 562, 
563 и 564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 
 
 
 

2.971 5.103 

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 1042 

  
 
 

  

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

1043 
  
 
 

2  

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1044 
  
 
 

  



И з н о с Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 
  
 
 

2.969 5.103 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 
  
 
 

125.720 192.668 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1047 
  
 
 

14.834 93.029 

  

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 
  
 
 

46.544  

  

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 
 
 
  

 261.256 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050 

  
 
 

3.767 582 

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051 
  
 
 

 2.769 

67 и 68, осим 
683 и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 
  
 
 

15.788 27.499 

57 и 58, осим 
583 и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 
  
 
 

14.965 2.198 

  Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 
1051 + 1052 - 1053) 

1054 
 
 
  

  

  Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 
1050 + 1053 - 1052) 

1055 
  
 
 

119.613 179.353 

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 

  
 
   

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 

  
 
 2.594  

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 
- 1057) 1058 

  
 
 

  

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 
- 1056) 1059 

  
 
 

122.207 179.353 

  
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК     

 
 

  

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 
  
 
 

12.772 15.120 

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 
  
 
 

  

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 
  
 
 

  

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 
 

  

  
С. НЕТО ДОБИТАК  
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064 

  
 
 

  

  
Т. НЕТО ГУБИТАК  
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 

  
 
 

134.979 194.473 

  I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066 
  
 
 

21.050 16.891 

  II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 1067 

  
 
 

  

 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 1068 

 
 
 

  

 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 1069 

 
 
 

156.029 211.364 



Y llxoorv

EaHa I 4.1'1.2017. roAVHe

O6pa3aq nponncaH npaBnnfluroM o carprotHri r OopMr o6pa3aqa CrHaHcrjcKux rcBeuraja 3a npnBp€AHa npyu.nBa, 3aApyre tr npeaylniuKe
('CnyxoeHn nacHuK PC", 0p. 958014 u 1448014)
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ-консолидовани 

за период од  01.01.2017.  до 30.09.2017. године 
                                 - у хиљадама динара - 

Група Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 
 
 
  

    

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
 
 

134.979 194.473 

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 2003 
 
 
  

  330 

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
 
  

9  

2. Актуарски добици или губици по основу 
планова дефинисаних примања 

  
 
 
  

  

а) добици 2005 
 
 
  

  331 

б) губици 2006 
  
 
 

  

3. Добици или губици по основу улагања у 
власничке инструменте капитала 

  
 
 
  

  

а) добици 2007 
  
 
 

  332 

б) губици 2008 
  
 
 

  

4. Добици или губици по основу удела у осталом 
свеобухватном добитку или губитку придружених 
друштава 

  
 
 
  

  

а) добици 2009 
  
 
 

 19.781 333 

б) губици 2010 
  
 
 

384  

  

 
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 2011 
  
 
 

  
334 

 

б) губици 2012 
  
 
 

  

 



2. A06rq{ mv ryotrqM oa rtscrpyMeNara 3arrte Nero
yraraba y rNocrpas0 n0cnosase

3 Ao6iqu xrtr ry6xqtr no ocNoBy hHcrpyMeHara 3a6nre
pu3hka (xe!rtra) HoBqaBorro(a

4.,qo6oqu unr rybxqtr no ocNoByxapruja oa BpeaHocrr
pacnonoxuBMx 3a npoaaly

L OCTAJI'I EPyTO CBEOEyXBATH!4 AO6|4TAK (2003 '
2aa5 + 2007 + 2AA9 + 201 1 + 2013 + 241 5 + 241 7) - (2004 +
2aa6 + 2008 + 2A1A + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) > 0

lt. ocTMl,4 6PyTo cBEoEyxBATHl,l Ty6L,1TAK (2004 +
2Aa6 + 2AAB + 201 A + 201 2 + 241 4 + 201 6 + 201 A) - Q0A3 +
2Aa5 + 2407 + 2049 + 2C11 + 20'13 + 2015 + 2017) > 0

Ir noPE3 HA OCTAUT4 CB EOEyXBATH r.1 AOEtarAK flnr1
fySl4TAK nEPtlO&A

IV HETO OCTArII4 CBEOBYXBATH 14 AO6I4TAK (2019
2 A 2 A - 2 4 2 1 ) > A 19741

V I F-O OC-MI,I CBEO6yIBA F/ fy6,4lA{ 12020 -
2019+2421)>A

B. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHI,4 PE3YNTAT
NEP OAA

. yKynAS HETO CBEOEyXBATHt4 AO6L4TAI( (2001 - 2002
+ 2022 2023) > 0

ll vKvnAH HETO CBEOEyXBATHI,I tyEl4TAK(2002 -200'l
+ 2023 - 2022) z 0
T. YKYNAH HETO CBEO6YXBATH I4 I1O6I1TAK I4'II,,
TEAfAK 12027 a 2028t = AOn 2024 > O xnu AOn 2025 >

135 372 174 692

1. npunucaH BehuBcKtrn BnacHnrrMa (anxrana

2. npuntroaH BnacBhqhMa kojr HeMajy kofrpony

Y flL4Dorv

14.11.2017. toAVHe

cKl/ 3acTynH!4k

O a o a r : I  I o  / . r c n p a s y r F ,  a , o . : d p . / r H M + o p v i o . p ! r o . r u q r u r L
i Cn\D(6eHtr fnacHfk PC , 6p.95t2O14 i 14412A14)
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ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ-консолидовани 
за период од  01.01.2017.  до 30.09.2017.  године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Износ 
Позиција АОП 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 
3001 1.827.397 2.362.217 

1. Продаја и примљени аванси 3002 1.813.872 2.304.862 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 777 1.206 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 12.748 56.150 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 1.798.640 2.306.555 
 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 966.411 1.223.592 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 738.116 890.450 

3. Плаћене камате 3008 19.324 97.893 

4. Порез на добитак 3009 14.266 20.582 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 60.523 74.038 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 28.757 55.662 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012   

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 
3013 17.730 34.611 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014   

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3015 17.730 34.611 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016   

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017   

5. Примљене дивиденде 3018   

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 3.127 48.664 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020   

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 3021 3.127 48.664 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022   

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 14.603  

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024   

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 
3025  398 

1. Увећање основног капитала 3026   

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027   

 
Позиција АОП 

Текућа година  

1 2 3  

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028   

4. Остале дугорочне обавезе 3029   



Y nqpory

AaHa 1 4.1 1.2017. to{n{e

frpl4BpeAHa apy6Ba, 3anpyre tr dpeay3erHu(e
("Cryx6eHu macHu( PC", 6p. 95t2014 u, 14412a14)

5 ocr e rpawopolHe o6a8e3e 3030 398

ll. Oan6u roroBuHe m anMBHoqrM SrHaHcqpaH,a (1ao 6) 43.108 30.731

1. OrKyn conmeHux a(quja u yAena 3032

2 AyopolHd rpeaxr (oAnuEtr) 3033 19.224 1.524

3. (parKopoqHu eeA1aTh (oarriBu) 3034 2 6 1 9 7

4. odane o6aBe3e (oanqBM) 3035 766

5.  oxHaHcf jcKrnu3yHr 3036 3.740 3.006
6. l4cnnaneHe Afi B[AeHAe 19.334

lll. Hero nprrtrB rorosrHe u3 anuBHocrh CtrBaHctrpaEa (l-ll) 3038
lV. Hero oarrB roroBtrHe u3 a(TuBFocrr CtrHaNcflpaEa (ll-l) 3039 43.108 30.333
T, CBETA nPlIll4B |OTOBITHE (3001 + 30 3 + 30251 3040 1.445.127 2.397.226

I. CBErA OAII4B TOTOBI4HE (3005 + 3019 + 3031) 1444.475 2.385.050

E, HETO nPunt4B iOTOBI4HE 6040- 3041J 3442 252 11,276

E. HETO OIIIXB TOTOBI4HE (3041 3040) 3043

X, TOTOBIIHA HANOqETKY OEPAqYHCKO| NEPTOIIA 3044 95.678 85.481

3. NO34ThBHE KYPCHE PA3III4KE NO OCHOBY NPEPAIYHA TOTOBI'HE 3045 1 . 1 9 3

14. HETATI4BHE KYPCHE PA3III4KE NO OCHOBY NPEPAgYHA TOTOBIIHE 3040 4.188 1 507
J, 'OTOB14HA HA (PAJY OEPA '.]YHCKO' NEP'1OlA
(3042- 3043 + 3044 + 3045,3046) 91.742 96.443

6"*""Bw
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од  01.01.2017. до 30.09.2017. године - консолидовани 
- у хиљадама динара – 

Компоненте капитала  

30 31 32 
Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  АОП 

Основни капитал 
АОП Уписани а 

неуплаћени 
капитал 

АОП 
Резерве 

1 2   3   4   5 
Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2016. 

            

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 

 
4019  4037  1. 

б) потражни салдо рачуна 4002 642.704 4020  4038 5.411 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 
 

 
4021  4039  

2. 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 
 

 
4022  4040  

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2016.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 4005 

 

 
4023  4041  3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 4006 

 

642.704 
4024  4042 5.411 

Промене у претходној 2016. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 
 

 
4025  4043 1.769 4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 
 

472.310 
4026  4044  

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

 
    

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4009 
 

 
4027  4045  5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4010 
 

1.115.014 
4028  4046 3.642 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 
 

 
4029  4047  

6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 
 

 
4030  4048  

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01.2017.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4013 
 

 
4031  4049  7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4014 

1.115.014 

 
4032  4050 3.642 

Промене у текућој 2017. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 
 

 
4033  4051 9 8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 
 

1.751.876 
4034  4052  

Стање на крају текуће године  
__.__.2017.  

 

 
 

 

 
 

 

 

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4017 
 

 
4035  4053  9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4018 2.866.890 4036  4054 3.633 



Компоненте капитала  

35 047 и 237 34 
Редни 
Број 

ОПИС 
 
 АОП 

Губитак 
АОП Откупљене 

сопствене 
акције 

АОП 
Нераспоређени добитак 

 

2   6   7   8 
Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2016. 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4055 
 

4.405.805 
4073  4091  1. 

б) потражни салдо рачуна 4056 
 

 
4074  4092  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
   

 

 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057  4075  4093  
2. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 
 

 
4076  4094  

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01.2016.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4059 
4.405.805 

 
4077  4095  3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4060 
 

 
4078  4096  

Промене у претходној 2016. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
 

374.687 
4079  4097  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4062 
 

 
4080  4098  

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

 
    

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 

4.780.492 

 
4081  4099  

5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4064 
 

 
4082  4100  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 
 

 
4083  4101  

6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 
 

 
4084  4102  

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01.2017.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4067 
4.780.492 

 
4085  4103  7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4068  4086  4104  

Промене у текућој 2017.  години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
 

156.029 
4087  4105  8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4070  4088  4106  

Стање на крају текуће године  
__.__. 2017  

 

 
    

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 

 

4.936.521 
4089  4107  9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4072  4090  4108  

 

 

 

 

 



 

 

Компоненте осталог резултата 

330 331 332 

Редни 
број 

ОПИС 
  АОП Ревалоризационе 

резерве 
АОП Актуарски 

добици или 
губици 

АОП 
Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 
капитала 

1 2   9   10   11 
Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2016. 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 

 
4127 4.976 4145  1. 

б) потражни салдо рачуна 4110 
 

1.509.372 
4128  4146  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 

 
4129  4147  

2. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 
 

 
4130  4148  

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2016.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4113 
 

 
4131 4.976 4149  3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4114 
1.509.372 

 
4132  4150  

Промене у претходној 2016. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 

 
4133  4151  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
4 

 
4134 830 4152  

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

 
    

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4117 
 

 
4135 4.146 4153  5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 1.509.376 4136  4154  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 

 
4137  4155  

6. 

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 

 
4138  4156  

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01.2017.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 4121 

 

 
4139 4.146 4157  

7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4122 

 

1.509.376 
4140  4158  

Промене у текућој 2017. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 9 4141  4159  8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 

 
4142  4160  

Стање на крају текуће године  
__.__.2017.       

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4125 
 

 
4143 4.146 4161  9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 

 

1.509.367 
4144  4162  

 



 

 

Компоненте осталог резултата 
333 334 и 335 336 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  АОП 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 
добитку или губитку 

придружених друштава 

АОП 

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијских 
извештаја 

АОП Добици или губици 
по основу хеџинга 
новчаног тока 

1 2   12   13   14 
Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2016. 

            

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 

 
4181  4199  1. 

б) потражни салдо рачуна 4164 
175.863 

 
4182  4200  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
 

 
4183  4201  

2. 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 4166 

 

 
4184  4202  

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 2016.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 

4167 
 

 
4185  4203  

3. 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 

4168 
 

175.863 
4186  4204  

Промене у претходној 2016. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
 

 
4187  4205  4. 

б) промет на потражној страни рачуна 4170 24.112 4188  4206  

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

 
    

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 

 

 
4189  4207  5. 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4172 
199.975 

 
4190  4208  

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 

 
    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
 

 
4191  4209  

6. 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174 
 

 
4192  4210  

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2017.  

 

 
    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 

4175 
 

 
4193  4211  7. 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 199.975 4194  4212  

Промене у текућој 2017. години  
 

 
    

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
384 

 
4195  4213  8. 

б) промет на потражној страни рачуна 4178  4196  4214  

Стање на крају текуће године  
__.__. 2017.       

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 

 

 
4197  4215  9. 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 

 

199.591 
4198  4216  
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1.   ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 
 
“Тигар” А.Д., Пирот (у даљем тексту: “Друштво”) је првобитно основано 1935. године 
оснивањем индустријске радионице за производњу гумених производа и свих врста гумене 
обуће. Након II светског рата, фабрика почиње са радом 20. децембра 1945. године. Током 1972. 
године, Друштво прво у Југославији осваја, по сопственој технологији и конструкцији, 
производњу путничких радијалних ауто гума са текстилним појасом. Током  1991. године 
извршен је упис промене статуса предузећа у друштвеној својини у деоничко друштво у 
мешовитој својини, а од 16. јула 1996. године, промена назива Друштва у “Тигар” Акционарско 
друштво за производњу гумених производа са п.о., Пирот (“Тигар”А.Д., Пирот).  
 
Друштво је на дан 1. јануара 2003. године извршило промене облика организовања и статусне 
промене при којима је дошло до издвајања из састава Друштва организационих делова Фабрике 
аутогума и Фабрике унутрашњих гума, формирања и регистровања новог предузећа “Тигар 
МХ”- предузеће за производњу гума, д.о.о, Пирот (“Тигар МХ“), у чијем капиталу је Друштво 
имало учешће од 65%. Током 2005. године, накнадном докапитализацијом, учешће Друштва у 
капиталу “Тигар МХ” је промењено на 50%, с тим што је у Агенцији за привредне регистре, на 
основу договора партнера, регистровано учешће од 49.4%. С’обзиром на датум 
докапитализације, сразмерно учешће матичног предузећа у капиталу “Тигар МХ” за 2005. 
годину је, према датуму регистрације износило 51.7674%, а према датуму уплате додатног 
капитала 51.9033%. У току 2007. године Друштво је продало 19.4% удела компанији Michelin, 
Netherlands и, на дан 31. децембра 2007. године, учешће Друштва у капиталу “Тигар Tyres ” 
(претходни назив “Тигар МХ”), а на основу извршене регистрације, износи 30%.У току 2008. 
године Друштво је продало још 10% удела компанији Michelin, Netherland  тако да на дан 
31.12.2008. године учешће Друштва у компанији Тигар Турес износи 20%. У току 2009. године 
Друштво је продало преосталих 20% удела У складу са тим, предузеће “Тигар Tyres ”, Пирот, 
није обухваћено у консолидованим финансијским извештајима Друштва на дан 31. децембар 
2007. године и 31. децембар 2008. године. У току 2009. године Друштво је продало преосталих 
20% удела . 
 
Поступак добровољне ликвидације предузећа Tigar Europe, са седиштем у Лондону, где је Тигар 
а.д. власник 50% акцијског капитала, отпочео је августа 2014.године, Током 2014 године, 2015 
године и 2016 године Друштву је уплаћен сав припадајући део из ликвидационе масе. У складу 
са законодавством УК спроведене су све радње и у четвртом кварталу 2016 године окончан је 
поступак добровољне ликвидације Tigar Europа. У складу са тим, предузеће Tigar Europe, није 
обухваћено у консолидованим финансијским извештајима Друштва на дан 31. децембар 2015. 
године и 31. децембар 2016. године и . 
 . 
Поред производње производа од гуме, као основним делатностима Група се бави и: 
производњом лепила и утензилија, транспортом, грађевинским услугама, угоститељством, 
пословима спољнотрговинског промета у оквиру делатности за које је Друштво основано, 
посебним облицима спољнотрговинског промета (уговори о дугорочној производној 
кооперацији, компензациони послови, куповина робе у иностранству ради продаје у 
иностранству, као и извоз купљене и увезене робе, малогранични промет), услугама у 
спољнотрговинском промету и друго. 
 
Органи управљања Друштвом су: Скупштина,  Надзорни одбор и Директор.. 
 
Седиште Друштва је у Пироту, у улици Николе Пашића 213. На дан 30. септембар 2017. године 
Група је имала 1.389 запослених. Порески идентификациони број (“ПИБ”) Друштва је 
100358298. Решењем Комисије за листинг и котацију Београдске берзе од 2. априла 2007. 
године, акције Друштвоасу примљене на А листинг Београдске берзе са симболом ТИГАР. 

 
Решењем комисије за листинг Београдске берзе од 27.08.2013. акцијама компаније Тигар се 
тргује на Open marketu, с обзиром на то да Тигар није био у могућности да у року који је 
комисија дала обезбеди мишљење ревизора на финансијски извештаја за 2012. годину, 
позитивно или са резервом, што је један од услова за компаније на А и Б листингу берзе. У 
оквиру редовне ревизије индекса Беиоградске берзе, акције Тигра од средине септембра 
2013.године нису део корпе индекса најквалитетнијих акција Belex 15. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ 
 ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  
 
 
2.1. Основе консолидације 
 

Приложени финансијски извештаји представљају консолидоване финансијске извештаје 
Друштво Тигар А.Д., Пирот (“Група” или “Матично предузеће“), и финансијске извештаје 
следећих зависних друштва:  

  
% учешћа у 
капиталу  

   
1 TI CAR  д.о.о.,Пирот 100.00% 
2 Тигар Пословни сервис д.о.о., Пирот  100.00% 
3 Тигар Угоститељство д.о.о., Пирот 100.00% 
4 Тигар Обезбеђење д.о.о., Пирот 100.00% 
5 Тигар Интер Риск д.о.о., Пирот  100.00% 
6 Тигар Инкон д.о.о., Пирот 100.00% 
7 Слободна Зона Пирот, А.Д., Пирот 65.00% 
8 Тигра  Монтенегро д.о.о., Подгорица, Република Црна Гора   80.00% 
9 Тигар Партнер д.о.о., Скопље, Република Македонија 70.00% 
10 Д.О.О. Тигра Трејд, Бања Лука, Република Српска 70.00% 
11 Тигар Америцас Јацксонвилл, Флорида, УСА* 100.00% 

*Консолидовани финансијски извештај за 2016.год.не садржи податке зависног предузећа  Tigar  
Americas  Јcксоnwиll,Florida ,USA. 
 
Финансијски извештаји зависних предузећа у иностранству, исказани у њиховим 
функционалним валутама, прерачунати су у извештајну валуту матичног предузећа (Динар), 
тако што су средства и обавезе прерачунати по званичном курсу на дан биланса стања, а 
приходи и расходи по просечном курсу НБС у току године.  

 
Сви материјално значајни износи трансакција и салда који су настали из међусобних пословних 
односа између горе наведених повезаних предузећа елиминисани су приликом консолидације.   

  
 
2.2. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
               

Рачуноводствени основ 
 

Ови финансијски извештаји су припремљени у складу са начелом историјског трошка. 
Финансијски извештаји су презентовани у динарима Републике Србије (“РСД”) и све исказане 
нумеричке вредности представљене су у хиљадама динара (РСД’000) осим уколико је другачије 
наведено. 

 
Основне рачуноводствене политике које су примењене за припрему ових финансијских 
извештаја обелодањене су у наредним напоменама.  

 
Група води евиденције и саставља финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству 
Републике Србије и осталом примењивом законском регулативом у Републици Србији.  

 
У складу са Законом о рачуноводству, велика правна лица, правна лица која имају обавезу 
састављања консолидованих финансијских извештаја (матична правна лица), јавна  друштва, 
односно друштва која се припремају да постану јавна у складу са Законом  о тржишту капитала 
Републике Србије, независно од величине, за признавање, вредновање, презентацију и 
обелодањивање позиција у финансијским извештајима примењују Међународне стандарде 
финансијског извештавања, чији је превод на српски језик објавило министарство надлежно за 
послове финансија.   
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МРС, МСФИ и тумачења објављени до јуна 2012. године од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења рачуноводствених стандарда су званично 
преведени решењем Министарства Финансија Републике Србије  о утврђивању превода 
Међународних стандарда финансијског извештавања (број решења 401-00-896/2014-16)  и 
објављени у Службеном гласнику Републике Србије број 35 дана 27.  марта 2014. године.  

 
Поред тога, приложени финансијски извештаји су састављени у складу са захтевима 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и  Правилника о 
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 95/2014 и 144/2014). Наведени 
правилници који регулишу презентацију финансијских извештаја имају првенство примене у 
односу на захтеве које у том погледу дефинишу МСФИ који су објављени од стране 
Министарства финансија.  
 

Финансијски извештаји приказују упоредне податке за претходни обрачунски период. Поред 
тога Група приказује додатни биланс стања на дан почетка најранијег приказаног периода у 
случају ретроспективне примене рачуноводствене политике, корекције грешке или 
рекласификације ставки биланса стања.  

 
 
2.3.2.3.2.3.2.3. Начело сталности пословања 
 

 Група је за годину која се завршава на дан 30.септембар 2017.године остварило нето губитак 
134.979 хиљадa динара. На наведени дан краткорочне обавезе Групе су веће од његове обртне 
имовине за износ од 224.431 хиљада динара. Група има проблеме у ликвидности (нето одлив 
готовине). При томе, рацио укупног дуговања према капиталу је негативан, односно имамо 
губитак изнад висине капитала. Предузете су мере за оздрављење Друштва (Правноснажан 
унапред припремљени план реорганизације) у циљу наставка пословања у складу са начелом 
сталности пословања. 
 
На рочишту одржаном у привредном суду у Нишу, 07.04.2015.године, већинском одлуком 
поверилаца усвојен је УППР Тигра АД. Дана 01.06.2015.године УППР Тигар ад-а је постао 
правноснажан, и отпочете су активности у делу спровођења и имплементације Унапред 
припремљеног плана реорганизације. 
 
У посматраном периоду менаџмент компаније је имао континуирану комуникацију са највећим 
власницима и представницима Владе Репулике Србије, као највећег појединачног акционара, с 
циљем постизања сагласности око кључних одлука за компанију. 

 
Почетком 2016. године Друштво је уочило мигућност настанка проблема у измиривању обавеза 
у складу са УППР-ом и одмах о томе обавестило Одбор поверилаца, као и остале највеће 
повериоце. Разлози настанка проблема су детаљно објашњени  у документу  Нови план и 
програм отплате дуга који је достављен свим већим повериоцима. Став већине повериоца је био 
да је неопходно сачекати став Државе, тј начин на који би решавању проблема приступили 
државни повериоци. Са државним повериоцима су такоше одржани састанци и њихов став је 
био да је немогуће предузети било какве кораке док Влада Репубике Србије не донесе закључак 
којим се даје препорука државним повериоцима како да поступе у решавању проблема отплате 
дуга Друштва. Услед чекања на доношење закључка , дошло је до одређеног застоја у 
преговорима са повериоцима. 

На основу мера дефинисаних УППР-ом дана 13.09.2016.године Влада Републике Србије донела 
је Закључак где се даје сагласност и препорука повериоцима са државним учешћем у капиталу 
да своја потраживања конвертују у трајни улог у капиталу Друштва. Повериоци су прихватили 
препоруку и донели Одлуке на њиховим органима одлучивања. На седници Надзорног одбора 
Тигра а.д. дана 01.11.2016.године донете су потребне Одлуке у циљу реализације поступка 
конверзије. 
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До краја 2016 године, а у складу са Закључком Владе Републике Србије од 13.09.2016.године 
спроведене су V и VI емисија обичних акција и повећан капитал Друштва. Такође се у истом 
периоду започело и са емитовањем VII и VIII емисије обичних акција, али је званично повећање 
капитала у АПР-у евидентирано у првом кварталу 2017 године и то: 
Решењем АПР-а БД 1532/2017 од 12.01.2017. евидентирано је повећање капитала Друштва по 
основу VII емисије акција. Овом приликом је емитовано 1.448.601 обичних акција, номиналне 
вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисије од 541.777 хиљ.динара. 
Тиме је. Банка Поштанска штедионица а.д. Београд  конвертовала своја потраживања у капитал 
Друштва.  
Решењем АПР-а БД 17227/2017 од 07.03.2017. евидентирано је повећање капитала Друштва по 
основу VIII емисије акција. Овом приликом је емитовано 3.235.558 обичних акција, номиналне 
вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисије од 1.210.099 
хиљ.динара. Тиме су Агенција за осигурање депозита ад Београд, Фонд за развој Републике 
Србије, Министарство финансија, Пореска Управа и Град Пирот конвертовали своја 
потраживања у капитал Друштва.  
 
У делу измирења обавеза према повериоцима касни се са намирењем и обавезе се измирују у 
складу са могућностима. У почетку спровођења УППР-а измирење обавеза је ишло несметано, 
међутим од јануара 2017.године кад су на плаћање доспеле и главнице код фабрике Обуће 
могућност измирења обавеза је отежана. Средином јула 2017.године доспеле су и главнице по 
УППР-у Тигра а.д. што је додатно отежало и онако тешку финансијску ситуацију. Од почетка 
године кренуло се са билатералним састанцима са већим поверицима и предочени су им кораци 
које Друштво предузима у циљу превазилажења проблема, као и неопходност отписа дела 
потраживања, смањење каматне стопе и продужење периода отплате остатка дуга поверилаца. 
Како друштво након одржаних састанака није добило званичне одговоре од већине поверилаца 
осим ДЕГ-а и и АИК Банке, а и због захтева већине поверилаца, у мају 2017.године одржан је 
заједнички састанак свих већих поверилаца на коме су присуствовали и представници 
Министарсва привреде.  Због кашњења у измиривању обавеза, а у циљу избегавања блокаде 
рачуна, на састанку је закључно да је неопходно потписивање Stand still уговора до доношења 
коначних одлука поверилаца о прихватању, или не прихватању корекција услова из УППР-а. 
Током августа и септембра одржани су састанци са већим повериоцима али до потписивања 
Stand still уговора није дошло. Повериоци су става да је потребно ући у поступак израде новог 
УППР-а. 
 
У посматраном периоду менаџмент компаније је наставио континуирану комуникацију са 
највећим власницима и представницима Владе Репулике Србије, као највећим појединачним 
акционаром, у циљу постизања сагласности око кључних одлука за компанију, а све у складу са 
предвиђеним мерама из УППР-а.   

 
Поред тога руководство Групе интензивно ради на изради и усвајању планова и стратегија 
финансијске и пословне консолидације које требају резултирати превазилажењем тешкоћа у 
финансирању и пословању. Сходно наведеном, Група је приложене финансијске извештаје 
саставила у складу са начелом сталности пословања. 
 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  
 

3.1. Признавање и одмеравање прихода и расхода   
 
Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се 
примити и представљају износе који се добијају за продату робу и извршене услуге у току 
редовног пословања, умањене за рабате, порез на додату вредност и друге порезе при продаји.  
 
Приходи од продаје производа и роба се признају када се роба испоручи и када су значајни 
ризици и користи од власништва над њом пренети на купца.   
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Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи 
настали (принцип сучељавања прихода и расхода). 

 
3.2. Приходи и расходи по основу камата 
 

Приходи и расходи по основу камата, укључујући затезну камату и остале приходе и остале 
расходе везане за каматоносну активу, односно каматоносну пасиву, обрачунавају се и 
евидентирају у билансу успеха у периоду на који се односе.  
 

3.3. Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 
 
Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динаре по 
званичном средњем курсу НБС важећем на дан сваке промене. 
 
Све позиције средстава и обавеза у страним средствима плаћања се прерачунавају у њихову 
динарску противвредност по средњем курсу НБС, важећем на дан биланса стања; осим ако 
уговором о кредиту и финансијском лизингу није другачије прецизирано.  
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале по основу прерачунавања девизних износа 
књиже су у корист или на терет биланса успеха. 

 
3.4. Бенефиције за запослене  

 
Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених  
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Група је у обавези  да плаћа 
доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове 
обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по 
стопама прописаним релевантним законским прописима. група је, такође, обавезно да од бруто 
плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. 
Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода 
периода на који се односе. 
 
 

 Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда  
 
Група је у обавези да исплати запосленима отпремнине, у зависности од година рада проведених 
у предузећу, у висини од три зараде које је запослени остварио у месецу који претходи месецу у 
којем се исплаћује отпремнина, односно у висини просечне месечне зараде исплаћене у Групи за 
месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, ако је то за запосленог повољније. 
 
Поред наведеног, Група је и у обавези да исплати јубиларне награде за 10, 20 и 30 година рада у  
Групи по одласку у пензију, а у сладу са финансијским приликама и ситуацији друштва. 
 

Група је извршила резервисања по основу обавеза по наведеним основама и одговарајућа 
обелодањивања су приказана у напоменама.  

 
3.5. Порези и доприноси   

 
Текући порез на добит 
 
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске 
стопе од 15% на основицу утврђену пореским билансом, која представља износ добитка пре 
опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским 
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.  
 
Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 
Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за 
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умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 
 
Одложени порез на добитак  
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе средстава и 
обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на дан 
биланса стања или пореске стопе које су након тог дана ступиле на снагу, користе се за 
утврђивање разграниченог износа пореза на добитак. Одложене пореске обавезе се признају за 
све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска потраживања се  признају за све одбитне 
привремене разлике и ефекте пореских губитака и пореских кредита, који се могу преносити у 
наредне фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак, а  
који се тиме може умањити.  

 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, порезе и доприносе 
на зараде на терет послодавца, као и друге порезе и доприносе у складу са републичким, 
пореским и општим прописима. Ови порези и доприноси су приказани у оквиру осталих 
пословних расхода. 

 
 

3.6. Нематеријална улагања  
 
Нематеријална улагања су у књигама Групе исказана по набавној вредности, умањеној за 
акумулирану исправку вредности и евентуалне губитке од обезвређења. 

 
Нематеријална улагања обухватају улагања у софтвер, лиценце и слична права стечена 
куповином и отписују се у року од 5 година. 
 
Поред наведеног, нематеријална улагања обухватају и интерно генерисану нематеријану 
имовину која се претежно састоји од улагања у трошкове развоја на пројектима за које 
руководство Групе сматра да су неопходни, а у циљу унапређења пословања кроз раст обима 
продаје, развоја нових производа и реконструкције малопродајних објеката и улагања у развој 
сервисно дистрибутивне мреже за директну продају купцима без посредника ради остваривања 
највиших процената марже, а за које руководство очекује будуће економске користи у 
наведеним преиодима. 
 
Набавна вредност (цена коштања) засебно стечене нематеријалне имовине се састоји од набавне 
цене укључујући увозне царине и пореза по основу промета који се не рефундира, након 
одбитка трговинских попуста и рабата и било каквих директно приписивих трошкова припреме 
имовине за намењену употребу. 

 
Директно приписиви трошкови су: 
− ттрошкови примања запослених (дефинисаних у ИАС-у 19) насталих директно у процесу 

довођења имовине у радно стање; 
− ппрофесионалне накнаде настале директо у процесу довођења имовине у радно стање; и  
− ттрошкови тестирања правилног функционисања имовине. 
 
Признавање трошкова у књиговодственој вредности нематеријалне имовине престаје када се 
имовина налази у стању потребном да би могла да функционише на начин који је руководство 
предвидело. Стога, трошкови који настану током коришћења или поновног распоређивања 
нематеријалне имовине не укључују се у књиговодствену вредност те имовине. 
 
Нематеријална имовина која проистиче из развоја (или из фазе развоја интерног пројекта) се 
признаје као имовина, а активности развоја се односе на: 
− ппројектовање, изградња и тестирање прототипова и модела пре производње и пре 
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употребе; 
− ппројектовање алата, монтажних уређаја, калупа и матрица које подразумева нову 

технологију; и  
− ппројектовање, изградња и тестирање одабране алтернативе за нове или побољшане 

материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге. 
 

Износ нематеријалне имовине са ограниченим корисним веком каја се амортизује, се алоцира 
системски током њеног корисног века. Обрачун амортизације започиње када имовина постане 
расположива за употребу, односно када се налази на локацији и у стању спремном за пословање 
на начин који је руководство предвидело. 
Амортизација престаје на ранији од следећа два датума: датум на који се имовина класификује 
као имовина која се држи за продају (или на који се укључује у групу за отуђење класификовану 
као група која се држи за продају) у складу са МСФИ 5 или на датум на који престаје 
признавање имовине. 
 
Коришћени метод амортизације одражава динамику којом се очекује да ће Група трошити 
будуће економске користи од имовине. Ако се динамика не може поуздано утврдити, користи се 
праволинијски (линеарни) метод. 

 
 
 
3.7. Некретнине, постројења и опрема  

 
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 
средстава, врши се по набавној вредности, умањеној за акумулирану исправку вредности и 
евентуалне губитке због обезвређења.  
 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 

 
Након почетног признавања некретнине су исказане у билансу стања по њиховој 
ревалоризованој вредности, која представља фер/поштену вредност на датум ревалоризације и 
умањена за акумулирану исправку вредности и евентуалне губитке због обезвређења. 
Учесталост вршења ревалоризације зависи од промене правичне вредности у односу на 
неотписану вредност основних средстава. Група је на дан 31. децембра 2008. године променила 
ранију рачуноводствену политику исказивања некретнина по набавној вредности обзиром да 
модел ревалоризоване вредности у бољој мери одражава њихову вредност. 
 
Група је, ради свођења вредности основних средстава исказаних у пословним књигама Групе на 
њихову фер тржишну вредност, ангажовало интерне проценитеље који су, са стањем на дан 31. 
децембра 2008. године, извршили процену коришћењем методе тржишног принципа - 
упоређивањем продајних цена, односно за оне некретнине код којих није могао да се примени 
тржишни принцип коришћен је метод амортизоване вредности замене. На основу извештаја о 
процени вредност некретнина Групе је повећана уз истовремено књижење овог ефекта процене 
у корист ревалоризационих резерви.  
 
Када се књиговодствена вредност некретнина повећа као резултат ревалоризације, утврђени 
добитак се књижи у корист ревалоризационих резерви које представљају део укупног капитала, 
осим за износе за које та повећања представљају сторнирање износа смањења вредности, која су 
по ранијим ревалоризацијама била утврђена за иста та средства и која су, у ранијим периодима, 
била призната као трошак, у ком случају се ревалоризацијом утврђено повећање књижи у 
корист биланса успеха до износа до кога је раније смањење било књижено као трошак.  
 
Када се књиговодствена вредност некретнина смањи као резултат ревалоризације, губитак 
утврђен ревалоризацијом се књижи на терет биланса успеха. Међутим, губитак утврђен 
ревалоризацијом се књижи директно на терет капитала у оквиру ревалоризационих резерви до 
износа до кога је раније смањење било књижено као трошак. 
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Накнадни издаци за постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима 
побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви 
остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 

 
Амортизација је равномерно обрачуната на набавну вредност основних средстава применом 
следећих годишњих стопа, са циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног 
века трајања: 
 
 

 % 
Грађевински објекти  1.30 - 5.00% 
Опрема:  

Енерго станице  10.00% 
Производна опрема   12.50% - 14.30% 

Калупи  50.00% 
Транспортна средства 14.30% 
Аутомобили 15.50% 
Лабораторијска опрема и мерни инструменти 16.60% 
Канцеларијски намештај 12.50% 
Компјутери 20.00% 

 
 
 
3.8. Инвестиционе некретнине 
 

Инвестиционе некретнине Групе су некретнине које Група као власник, држи ради остваривања 
прихода од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и једног и 
другог, а не ради употребе за пружање услуга или за потребе административног пословања или 
продаје у оквиру редовног пословања. Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом 
стицања врши се по набавној вредности или цени коштања. Након почетног признавања, 
накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по фер тржишној вредности. Добици или 
губици који произилазе из промене фер вредности инвестиционе некретнине, признају се у 
билансу успеха периода у ком су настали. 

 
 
3.9. Умањење материјалне имовине  
 

На сваки датум биланса стања Група преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдило постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења 
вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ 
средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће 
проценити надокнадиви износ појединог средства, Група процењује надокнадиви износ 
јединице која генерише новац, а којој то средство припада.  

 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је 
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују 
се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу 
тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 
 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која 
генерише новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се 
одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као 
инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се 
губитак од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства. 
 
Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства 
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа 
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тога средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност 
која би била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству 
(јединици која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења 
вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по 
процењеној вредности, у којем случају се поништење губитка од умањења вредности исказује 
као повећање услед ревалоризације. 

 
 
3.10. Финансијски лизинг  
 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на Групу, 
преносе у највећој мери сви ризици и користи који произилазе из власништва над средствима. 
Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг.  Средства која се држе по уговорима 
о финансијском лизингу се признају у билансу стања Групе по садашњој вредности минималних 
лизинга рата утврђених  на почетку периода лизинга, ако су она мања од поштене вредности 
средства узетог на лизинг, у супротном се средства вреднују по поштеној вредности. 
Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по 
финансијском лизингу. 

 
 
3.11.       Залихе 
 

Залихе се  исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности  од тога која 
је нижа. Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним  
условима пословања након умањења цене за трошкове продаје. 

 
Вредност производње у току и готових производа укључује све директне трошкове производње 
као и одговарајући део трошкова погонске режије. 

 
 Залихе робе у продавницама се воде по малопродајним ценама. На крају обрачунског периода 

њихова вредност се своди на набавну вредност путем алокације одређеног дела разлике у цени 
на мало, израчунате на просечној основи, између набавне вредности продате робе и робе на 
залихама. 

  
 Залихе робе у магацинима се воде по велепродајним ценама. На крају обрачунског периода 

њихова вредност се своди на набавну вредност путем алокације одређеног дела разлике у цени 
на велико, израчунате на просечној основи, између набавне вредности продате робе и робе на 
залихама. 

 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се  оцени да 
је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. За оштећене залихе и 
залихе које по квалитету не одговарају стандардима врши се одговарајућа исправка вредности, 
или се у целости отписуј 

 
 
3.12. Финансијски инструменти 
 

Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове 
трансакција (изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер 
вредности кроз биланс успеха), који су директно приписивани набавци или емитовању 
финансијског средства или финансијске обавезе.  
 
Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Групе, од 
момента када се Група уговорним одредбама везала за инструмент. Куповина или продаја 
финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум поравнања, односно датум 
када је средство испоручено другој страни. 

 
Финансијска средства престају да се признају када Група изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
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реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла. 

 
Дугорочни финансијски пласмани 
Дугорочни финансијски пласмани се састоје од учешћа у капиталу намењеног продаји и 
расположива за продају која укључују пласмане у банке и друга правна лица.  
Учешћа у капиталу расположива за продају, обухватају се као финансијска средства и вреднују 
по поштеној (фер) тржишној вредности.Учешћа у капиталу расположива за продају, за које не 
постоји активно тржиште и тржишне вредности, вреднована су по набавној вредности умањеној 
за исправку вредности. 
 

 
Остали дугорочни финансијски пласмани 
Остали дугорочни финансијски пласмани састоје се од потраживања по основу стамбених 
кредита датих радницима Предузећа са роком отплате до 20 година, исказаних по номиналној 
вредности која одражава садашњу вредност будућих новчаних токова дисконтовану уговореном 
каматном стопом. По процени руководства ефекти непримењивања МРС 39 “Финансијски 
инструменти: Признавање и одмеравање” по коме се дугорочна потраживања вреднују по 
амортизованој вредности применом ефективне каматне стопе нису од материјалног значаја за 
консолидоване финансијске извештаје посматране у целини. 
 
Потраживања од купаца  
Потраживања од купаца исказана су по њиховој номиналној вредности, умањеној за исправке 
вредности ненаплативих потраживања. Исправка вредности потраживања од купаца се врши на 
терет биланса успеха за сва потраживања од домаћих купаца и купаца у иностранству која нису 
наплаћена у року од 180 дана од датума доспећа, умањена за износ обавеза према тим купцима. 
Ненаплатива потраживања се отписују на основу судске одлуке, према договору о поравнању 
између уговорних страна или на основу одлуке Управног одбора Предузећа. 
 
Готовина и готовински еквиваленти 
У консолидованим извештајима о токовима готовине, под готовином се подразумевају новчана 
средства у благајни и новчана средства на рачунима код пословних банака. Готовински 
еквиваленти су краткорочна, високо ликвидна улагања која се брзо претварају у познате износе 
готовине и нису под значајним утицајем ризика промена вредности. Готовински еквиваленти 
представљају орочени депозити код пословних банака на период до 90 дана. 
 
Обавезе према добављачима 
Обавезе према добављачима се процењују по њиховој номиналној вредности. 

 
Обавезе по кредитима  
Обавезе по кредитима исказују се у номиналном износу умањеном за отплате и увећаном за 
доспеле неотплаћене уговорене камате које кореспондирају ефективној каматној стопи, и 
евентуално за затезне камате.  

 
Умањења финансијске имовине 
Финансијска имовина, осим имовине исказане по фер вредности кроз биланс успеха, је 
процењена за индикаторе умањења на сваки датум биланса стања. Финансијска имовина је 
умањена тамо где је доказано да, као резултат једног или више догађаја који су се десили након 
почетног признавања финансијске имовине, процењени будући новчани токови инвестиције су 
измењени.  
 
За акције које се не котирају на берзи а класификоване су као расположиве за продају, значајан 
или продужен пад у фер вредности вредносног папира испод његовог трошка сматра се 
објективним доказом умањења.  

 
За сву осталу финансијску имовину, укључујући откупиве вредносне папире класификоване као 
расположиве за продају и потраживања по финансијском најму, објективан доказ умањења може 
укључити: 
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• значајне финансијске тешкоће издаваоца или корисника; или 
• пропуст или делинквенција у отплати камате или главнице; или 
• могућност да ће дужник пасти под стечај или финансијску реорганизацију. 

 
За одређене категорије финансијске имовине, као што су потраживања од купаца, средства за 
која је процењено да нису умањена појединачно се накнадно процењују за умањење на 
колективној основи. Објективан доказ умањења портфолиа потраживања могао би укључити 
претходно искуство Групе у наплати, кашњење у наплати након периода доспећа, као и промене 
у националним или локалним економским условима који стоје у узајамној вези са неизвршењем 
потраживања.  
 
За финансијску имовину исказану по амортизованом трошку, износ умањења је разлика између 
књиговодствене вредности имовине и садашње вредности процењених будућих новчаних 
токова, дисконтованих користећи оригиналну ефективну каматну стопу финансијског средства. 

 
3.13. Стална средства намењена продаји 
 
 Стална средства намењена продаји мере се по књиговодственој вредности или фер вредности 

умањеној за трошкове продаје,  у зависности која је нижа. Када се очекује да се продаја догоди 
после једне године, трошкови продаје се одмеравају по садашњој вредности, а свако повећање 
садашње вредности трошкова продаје које се јавља због протека времена, признаје се као 
трошак финансирања текућег периода.  

 
 
3.14. Учешћа у капиталу осталих правних лица 
 
 Учешћа у капиталу осталих правних лица, за које не постоји активно тржиште и тржишне 

вредности, вреднована су по набавној вредности умањеној за исправку вредности. 
 

 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

 
Презентација консолидованих финансијских извештаја захтева од руководства Групе 
коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на 
презентиране вредности средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и 
обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног 
периода. Ове процене и претпоставке су засноване на историјским и осталим информацијама 
расположивим на дан састављања консолидованих финансијских извештаја. Стварни износи се 
могу разликовати од процењених. 
 

4.1. Обезвређење ннфинансијских средстава 
 

Обезвређење постоји уколико је садашња вредност средства или јединице која генерише новац 
виша од њихове надокнадиве вредности.Надокнадива вредност једанака је вишој од нето 
продајне или употребне вредности.Обрачун употребне вредности заснива се на моделу 
дисконтованих новчаних токова. Новчани токови изводе се на основу пројекција за наредних 
пет година и не укључују значајне будуће инвестиције које ће побољшати перформансе 
средстава. Надокнадива вредност осетљива је на промене дисконтне стопе примењене у моделу 
дисконтованих новчаних токова као и на очекиване будуће новчане токове и стопу раста 
примењену за сврхе екстраполације. Основне претпоставке примењене код утврђивања 
употребне вредности и анализа сензитивитета обелодањени су и даље објашњени у напомени 17 
уз финансијске извештаје. 
 

4.2.       Процена и претпоставке 

У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 
процењивања, неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за 
материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
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4.3. Амортизација и стопа амортизације 
 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања некретнина, опреме и нематеријална улагања. Једном годишње Група процењује 
економски век на основу тренутних предвиђања. 

 
4.4. Одложена пореска средства 

 
Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске кредите по основу 
улагања у некретнине и опрему до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих 
опорезивих добитака довољан да се неискоришћени порески кредити могу искористити. 
Значајна процена од стране руководства Групе је неопходна да би се утврдио износ одложених 
пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих 
опорезивих добитака и стратегије планирања пореске политике. 

 
4.5. Исправка вредности потраживања 

 
Исправка вредности потраживања обрачунава се за сва потраживања која нису наплаћена у року 
од 180 дана од дана доспећа за наплату, уз додатну анализу наплативости од стране руководства 
Предузећа. 
 
Ненаплатива потраживања се отписују на основу одлуке суда,  према договору о поравнању 
између уговорних страна или на основу одлуке Надзорног одбора Предузећа.. 
 

4.6. Исправка вредности залиха 
 

Исправку вредности залиха обрачунавамо на основу процењених губитака услед немогућности 
продаје или реализације у процесу производње. Наша процена је заснована на анализи кретања 
залиха, историјским отписима, проценама кретања на тржишту продаје, плановима продаје, 
променама у условима продаје, процене рокова употребе, као и процене стања и употребне 
вредности залиха, приликом утврђивања адекватности исправке вредности залиха. Ово 
укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и резултирајућим будућим продајама. 
Руководство верује да није потребна додатна исправка вредности залиха, изузев резервисања 
већ приказаних у финансијским извештајима. 

 
4.7. Фер вредност 

 
Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. Група примењује професионални суд приликом 
избора одговарајућих метода и претпоставки.  
 
Пословна политика Групе је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве 
за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује 
од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као 
ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске 
активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. 
Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Управа 
Групе врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води 
у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу 
руководства Групе, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност која је, у 
датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 
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5. КОРЕКЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, МАТЕРИЈАЛНОСТ ПОЗИЦИЈЕ И 
КОРЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
 
Књиговодствено обухватање исправки позиција из претходних периода је условљено 
материјалношћу позиције, која се у Групи одређује сходно висини корекције у односу на укупан 
приход. Материјално значајном позицијом се сматра она која је у кумулативном износу са 
осталим позицијама већа од 2% оствареног укупног прихода Групе у претходној години. 
 
 

5.1.        Позиције које нису материјално значајне 
 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода, 
односно прихода периода у којем су грешке идентификоване 

 
 

5.2.         Корекција грешака из ранијих периода 
 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна 
нераспоређене добити из ранијих година, односно неаспоређеног губитка ранијих година.  

 
 
6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА, РОБА И УСЛУГА 

 
 У хиљадама динара 

 
 30.09.2017. 30.09.2016. 
Приходи од продаје у земљи    
Приходи од продаје производа и услуга у земљи  975.927 1.055.368 
Приходи од продаје робе у земљи  36.296 40.444 
   
Приходи од продаје у иностранству    
Приходи од продаје производа и услуга у иностранству  723.781 1.107.477 

Приходи од продаје робе у иностранству  2.662 5.099 

 1.738.666 2.208.388 

 
 
7. ПОСЛОВНИ И ГЕОГРАФСКИ СЕГМЕНТИ  

 
Производи и услуге у оквиру пословних сегмената 
 
За потребе руковођења, Група је организована у шест пословних сегмената. Ови сегменти су 
основа на којој Група извештава своје примарне информације о сегментима. Основни производи 
и услуге сваког од ових сегмената су као што следи: 
 
Гумени производи – производња и продаја осталих производа од гуме као што су производи за 
протектирање, цеви и гумени производи за ауто индустрију, производи од гуме за руднике, 
лопте и спортски реквизити. 
Хемијски производи – производња и продаја хемијских производа: боја, лакова и сличних 
производа, туткала, желатина и лепкова. 
Обућа – производња и продаја гумене обуће. 
Трговине – малопродаја и велепродаја робе углавном из производног програма осталих 
сегмената, као и маркетинг, дистрибуција и продаја спољних и унутрашњих ауто гума.    
Услужне делатности –  пружање услуга туроператера, туристичког смештаја, кетеринга, услуга 
заштите и обезбеђења и осталих услуга.  
Матично предузеће – холдинг послови, управљање и финансирање зависним предузећима. 
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   Приходи од продаје по пословним сегментима  
 

   У хиљадама динара 
 Екстерна продаја Интерна продаја Укупно 

 30.09.2017. 30.09.2016. 30.09.2017. 30.09.2016. 30.09.2017. 30.09.2016. 
Трговина  118.129 116.334 1.347 3.903 119.476 120.237 
Услужне делатности  642.444 692.676 54.755 60.627 697.199 753.303 
Матично предузеће 977.866 1.399.205 82.962 93.651 1.060.828 1.492.856 
       
Укупно за све сегменте      1.877.503 2.366.396 
Елиминације      (138.837) (158.008) 

Консолидовани  
приходи од продаје      1.738.666 2.208.388 

 
                      Резултат по пословним сегментима 
 

 У хиљадама динара 
 

 30.09.2017. 30.09.2016.  
Трговина*  (41.570) (38.270) 
Услужне делатности  45.434 74.025 
Матично предузеће* (48.430) (182.735) 
   
Укупно за све сегменте  (44.566) (146.980) 
Елиминације  (77.643) (32.374) 
   
Добит  (губитак) пре опорезивања  (122.209) (179.354) 
орез на добит  (12.772) (15.119)
Одложени порез на добит    
Нето добитак (губитак) (134.981) (194.473) 

 
 *  На дан 11.09.2015.године је извршена статусна промена припајања зависних ентитета – Тигар 
Обућа д.о.о, Тигар Техничка гума д.о.о и Тигар Хемијски производи д.о.о. матичној компанији 
Тигар а.д. Приказани подаци за производне ентитете обухватају њихово пословање као 
самосталних ентитета до 11.09.2015.године. Након статусне промене, од 12.09.2015.године је 
целокупно пословање ових ентитета приказано у оквиру података који се односе на матичну 
компанију Тигар а.д 

  
             Средства и обавезе по пословним сегментима 

  
 Средства Обавезе 
 30.септембар 31.децембар 30.септембар 31.децембар 
 2017. 2016. 2017. 2016. 
Трговина*  254.788 291.440 378.271 372.024 
Услужне делатности  883.196 913.461 419.104 384.250 
Матично предузеће *  5.399.282 5.524.944 6.137.675 7.966.783 

Укупно за све сегменте  6.537.266 6.729.845 6.935.050 8.723.057 

Елиминације  (426.853) (405.708) (463.451) (442.289)

     

Консолидовано  6.110.413 6.324.137 6.471.599 8.280.768 

 
 * Трговина – обухвата“ Тi-Car д.о.о и  сва ино предузећа, која се консолидују.  
 * Матично предузеће – обухвата Тигар а.д. и припојене зависне ентитете ( Т.Обућу,Т.Техничку 

гуму и Т.Хемијске производе) 
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8. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 
 
 Приходи од активирања учинака на дан 30. септембар 2017. године у укупном  износу од 

15.626 хиљаде динара (30. септембар 2016. година: 18.071 хиљада динара). Ови приходи се 
односе на изградњу грађевинских објеката у сопственој режији. Конкретно, ради се о изградњи 
објеката у оквиру корпорације, инвеститор је Слободна зоне а.д. Пирот, а извођач радова је 
зависно предузеће Тигар Инкон д.о.о Пирот..  

 
 
 
9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 

 30.09.2017. 30.09.2016. 

Приход од закупнина 16.141 13.915
Остали пословни приходи 2.929   1.863 
 19.070 15.778 

 
 
10. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

 У хиљадама динара 
 

 30.09.2017. 30.09.2016. 
Трошкови материјала за израду 451.649 633.320 
Трошкови режијског материјала  3.461 6.900 
Трошкови електричне енергије  37.593 35.739 

Остали трошкови горива и енергије  73.841 70.247 

 566.544 746.206 

 
 
11. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
  

 У хиљадама динара 
 

 

 30.09.2017. 30.09.2016. 

Трошкови нето зарада и накнада зарада  653.160 704.182 
Порези и доприноси на зараде на терет послодавца  120.270 132.911 
Накнаде по основу уговора  1.146 1.418 
Накнаде члановима управног и надзорног одбора  6.333 6.241 
Путни трошкови и дневнице  10.139 11.460 
Трошкови превоза на посао и са посла  20.801 24.413 
Остали лични расходи и накнаде  4.204 6.022 
 816.052 886.647 
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12. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 У хиљадама динара 
 

 30.09.2017. 30.09.2016. 

Трошкови амортизације  112.654 121.142 
Трошкови резервисања / / 
Остала дугорочна резервисања /  
  112.654 121.142 

 
 
 
13. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 

 30.09.2017. 30.09.2016. 

Трошкови услуга на изради учинака  4.086 5.700 
Трошкови ПТТ услуга  6.736  7.234  
Трошкови осталих транспортних услуга  251.285 227.046 
Трошкови услуга одржавања  8.127 10.129 
Трошкови закупнина  6.480 9.881 
Трошкови сајмова  7 5 
Трошкови рекламе и пропаганде  2.068 3.880 
Трошкови истраживања  227  
Трошкови осталих производних услуга  23.794 25.987 
Трошкови ревизије, адвокатских и других консулт.услуга    
 Остали трошкови непроизводних услуга  12.721 21.651 
Трошкови репрезентације  2.566 2.046 
Трошкови премија осигурања  8.111 8.981 
Трошкови платног промета  4.710 3.937 
Трошкови чланарина  1.076 711 
Трошкови пореза и доприноса  19.751 23.808 
Остали нематеријални трошкови  15.097 11.768 
 366.842 362.764 

 
 
 
14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 

 30.09.2017. 30.09.2016. 
Приходи од камата по основу пласмана и процене фин.инстр. 958 887 
Приходи по основу затезних камата   20 
Позитивне курсне разлике 188.756 14.501 
Остали финансијски приходи  355 14.136 
 190.069 29.544 
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15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 

 30.09.2017. 30.09.2016. 
Расходи камата  125.720 192.668 
Негативне курсне разлике  14.835 93.029 
Остали финансијски расходи  2.970 5.103 
  143.525 290.800 

 
Сходно усвојеном УППР-у, расходи камата се углавном односе на камате по кредитима датим 
банкама и осигуравајућим друштвима у складу са отплатним плановима.   

 
     
 
16.         ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 
 
 

 У хиљадама динара 
 

 30.09.2017. 30.09.2016. 
Добици од продаје основних средстава и нематер   улагања  1.691 14.529 
Добици од учешћа у капиталу   
Добици од продаје материјала  130 13 
Вишкови    

Приходи од смањења обавеза  165  
Приходи од укидања дугорочних резервисања      
Приходи од усклађивања вредности краткорочних пласмана    
Приходи од усклађивања вредности основних средстава   
Други остали приходи  13.802 11.945 
Приходи од усклађивања вредности потраживања  1.012 
Наплаћена отписна потражибања   
 15.788 27.499 

 
 
17.         ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 

 30.09.2017. 30.09.2016. 
Губици од продаје основних средстава и нематер   улагања  11.998 403 
Губици од продаје учешћа у капиталу   
Губици од продаје материјала    
Мањкови  463 41 
Отпис потраживања (повећање исправке вредности)   49 
Расходи од усклађивања вредности залиха  111 199 
Расходи од усклађивања вредности потраживања  15  
Расходи од усклађивања вредности краткорочних пласмана   
Други остали расходи  2.378 1505 

Повећање исправ.вред. краткор. финанс. пласмана   

Расходи од усклађивања вредности осн. сред. и немат. улаг.   
 14.965 2.197 
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18.         ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  
 

У хиљадама динара 
 30.09.2017. 30.09.2016. 

Нето добитак (губитак) (134.979) (194.473) 

Просечан пондерисани број акција у току године  7.665.481 1.718.460 

Основна зарада по акцији (у динарима) (17.61) (113,17) 

 
У складу са Закључком Владе Републике Србије од 13.09.2016.године, којим се даје сагласност 
и препорука повериоцима са државним учешћем у капиталу да своја потраживања конвертују у 
трајни улог у капиталу Друштва, до краја марта 2017 године спроведене су V, VI, VII и VIII 
емисија обичних акција. Овом приликом је укупно емитовано и уписано 5.947.021 обиних 
акција, номиналне вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисија од 
2.224.186 хиљ.динара. Укупан број акција на дан 30.јуна 2017 године износи 7.665.481 обичних 
акција. 

 
 
 
 
19.         НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 

 Лиценце 

Остала 
нематер. 
улагања 

Нематер.  
улагања у 
припреми 

Укупно 
нематер. 
улагања 

Набавана вредност     
Стање 1. јануара 2016. године 47.199 424.883 3.883 475.965 

Повећања 54  58 112 

Преноси  108  (108) - 

Расход (172)  (172) 

Смањења    

Преноси са/(на) некретнина,  
   постројења и опреме  128 (20) 108 

Обезвређење по процени     (78) (78) 

Обезвређење  (42.489)  (42.489) 

Стање 31. децембра 2016. године 47.189 382.522 3.735 433.446 

Стање 1. јануара 2017. године 47.189 382.522 3.735 433.446 

Повећања      

Преноси     

Расход    

Смањења    

Преноси са/(на) некретнина,  
   постројења и опреме   

Корекције у току године   16 16 

Обезвређење     

Стање 30. септембар 2017. године 47.189 382.522 3.751 433.462 
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Исправка вредности     
Стање 1. јануара 2016. године 39.766 156.339  196.105 

Обезвређење  (19.841)  (19.841) 

Обезвређење по процени 95 4.238  4.333 

Преноси 54   54 

Расход (172)   (172) 

Амортизација 1.783 42.422  44.205 

Стање 31. децембра 2016. године 41.526 183.158 / 224.685 

Стање 1. јануара 2017. године 41.526 183.158 / 224.685 

Амортизација 2.140 28.629  30.769 

Стање 30. септембар 2017. године 43.666 211.787 - 255.453 

Садашња вредност на дан:     

   - 30. септембар 2017. године 3.523 170.735 3.751 178.008 

   - 31. децембра 2016. године 5.663 199.364 3.735 208.762 

 
 
 
 
20. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 
 

 

 
Земљи

ште  
Грађевинск

и објекти 
 Постројења 

и опрема  
 Остала 
средства  

Аванси и 
инвес. у 
току  Укупно   

 Инвест. 
некретнин

е  

   

Набавна вредност             
Стање на дан 1.јануара  
   2016. године  517.802 2.807.947 1.746.406 18.014 181.334 5.271.503  292.513 

   

Повећања током  године 4.439 12.604 561  67.459 85.063      
Повећања - процена   596   596      
Активирања  141.926 5.197 76 (147.199) -      
Преноси са/(на) немат.  
   улагања        

   

Пренос са сред нам продаји           
Пренос са инв некретн.           
Продаја (22.820) (7.935)   (30.755)      
Вишак   676  676      
Мањак   (1.416)  (1.416)      
Пренос           
Ефекат процене на рев 
резерве   

  
   

   

Пренос са средстава 
намењених продаји   

   

Остало  (18.373)  13.583 (4.790)  
   

 Отуђења и расходовања   (13.115)  (13.115)  
   

Обезвређењ по процени           
 (9.000)   (1.053)  (10.053) (26.366) 

   

Прекњижења   43 (6.880) 484 (6.353) 34 
   

Стање на дан 31. децембар  
   2016.  године 490.421 2.936.169 1.738.948 11.210 114.608 5.291.256  266.181 
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Стање на дан 1.јануара  
   2017. године  490.421 2.936.169 1.738.948 11.210 114.608 5.291.356  266.181

   

Повећања током  године 271    32.655 32.926      
Повећања - процена            
Активирања   26.046  (26.046) /      
Преноси са/(на) немат.  
   улагања        

   

Пренос са сред нам продаји           
Пренос са инв некретн.           
Продаја           
Вишак           
Мањак           
Пренос           
Ефекат процене на рев 
резерве   

  
   

   

Пренос са средстава 
намењених продаји   

   

Остало 1.363 255  1.618  
   

Обезвређење   
   

 Отуђења и расходовања   
   

Прекњижења            

Стање на дан 30 септембар 
   2017. године 490.692 2.937.532 1.765.593 11.210 122.462 5.327.489  266.181 

   

 
Исправка вредности          

   

Стање на дан 1.јануара  
   2016. године  289.523 1.022.692 11.726  1.323.942   

   

Амортизација за текућу 
годину   36.574 77.612 2.058 

 
116.244   

   

Прекњижење    (3.260)  (3.260)      

Отуђења и расходовања    (11.611)   (11.611)     

Продаја  (2.225)   (2.225)     

Мањак   (2.424)   (2.424)     

Обезвређење по  процен  35.207 12.299 7 / 47.513     

Мањак   (2.424)   (2.424)     

Остало  (1.394)   (1.394)     

Стање на дан 31. децембар  
   2016. године  357.685 1.098.568 10.531  1.466.784  

   

Стање на дан 1.јануара  
   2017. године  357.685 1.098.568 10.531  1.466.784   

   

Амортизација за текућу 
годину   28.639 79.456 (84) 

 
108.011   

   

Отуђења и расходовања         
Обезвређење        
Остало  (2.112) (139)   (2.251)     

Стање на дан 30. септембар 
2017. године - 384.212 1.177.885 10.447 - 1.572.544 - - 

   

 
Садашња вредност:         

   

 - 30. септембар 2017. год. 490.692 2.553.320 587.708 763 122.462 3.754.945  266.181 
   

 - 31. децембар 2016. год.  490.421 2.578.484 640.380 679 114.608 3.824.571  266.181    
 

Над већим бројем грађевинских објеката и опреме Друштва лоцираних на већем броју локација 
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широм Републике, успостављена је хипотека, односно залога у корист пословних банака, као 
средство обезбеђења дугорочних и краткорочних кредита. Детаљан преглед датих хипотека налази 
се на страни 53  Извештаја о пословању за период јануар-септембар 2017. године.  

 
 
 

.21. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 

У хиљадама динара 
 30. септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
 

Учешћа у капиталу расположивих за продају: / / 
Учешћа у капиталу банака  92 94 
Учешћа у капиталу других правних лица 891 891 
 983 985 
Исправка вредности учешћа у капиталу  (400) (400) 
 583 585 

 
 
 
22. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

У хиљадама динара 
 30. септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
 

Дугорочни кредити дати запосленима (стамбени)  8.072 8.072 
Други дугорочни финансијски пласмани  / / 
  8.072 8.072 
 
Дугорочни кредити дати запосленима са стањем на дан 30.септембар  2017. године у износу              
од 8.072 хиљада динара (31. децембра 2016. године: 8.072 хиљада динара) односе се на 
потраживања од радника по основу датих дугорочних стамбених кредита са роком отплате до 
20 година, од датума потписивања уговора и каматном стопом у распону од 1.5% до 2% на 
годишњем нивоу. На основу евиденције пласмана и датума потписивања појединачних уговора, 
последње потраживање од радника по овом основу доспева 2030. године. 

 

 
 
23. ЗАЛИХЕ 
 

У хиљадама динара 
 30. септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
 

132.847Сировине и материјал  132.847 154.205 
Резервни делови  27.733 29.422 
Алат и инвентар, амбалажа и ауто гуме    
Недовршена производња  219.078 134.653 
Готови производи  287.786 404.217 
Роба  339.500 362.736 
Дати аванси  34.245 36.788 
  1.041.189 1.122.021 
Исправка вредности залиха  (15.330) (27.709)
 1.025.859 1.094.312 
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Над већим бројем залиха Друштва је из претходних периода пословања успостављена залога у 
корист пословних банака, као средство обезбеђења дугорочних и краткорочних кредита. Вредности 
које су дате у залог приказане су у наредној табели. Вредности које су дате у табели су са пдв-ом.  
 

 
Залогопримац Уговорена валута 

залоге 
Вредност залоге у 

РСД 

„Агенција за осифурање и финасирање извоза ад Београд“ 55.002.021,00 рсд 55.002.021,00 
„Привредна банка Београд ад Београд“ 120.010.255,60 рсд 120.010.255,60 
“Erste bank ad. Novi Sad” 1.000.000,00 еур 123.472.300,00 
“Banca Intesa a.d. Beograd “ 702.710,05 еур 86.765.226,11 
„Societe General bank Srbija a.d. Beograd“ 794.155,00 еур 98.056.144,41 
„АИК банка ад Ниш“ 335.456,00 еур 41.419.523,87 
„Агенција за осигурање депозита ад Београд“ (брисана  
IV/2017) 

 
805.331,84 еур 99.436.174,55 

   624.161.645,54 
 

По основу VIII емисије акција, залога на покретним стварима и правима која је дата Агенцији за 
осигурање депозита ад Београд. брисана је након првог квартала 2017-е године, у априлу.. 
 

 
 
 23а)      Дати аванси 
 

У хиљадама динара 
 30. септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
 

Дати аванси добављачима у земљи  9.392 15.729 

Дати аванси добављачима у иностранству  24.853 21.060 

Исправка вредности датих аванса  (15.330) (15.857) 

 18.915 20.932 
 
 
 
 
24. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ 
 

У хиљадама динара 
 30. септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
 

Прекласификована стална средства 366.226 386.004  
Средства пословања која се обустављају  /  
 366.226 386.004  
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25. ПОТРАЖИВАЊА 
 

У хиљадама динара 
 30. септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
 

Купци – остала повезана правна лица  2.854 2.126 
Потраживања од купаца у земљи  348.923 280.276 
Потраживања од купаца у иностранству  127.339 197.500 
Потраживања из специфичних послова   / 
Преплаћени остали порези и доприноси  4.436 / 
Потраживања од запослених  31.078 53.208 
Остала потраживања  5.238 13.614 

   519.868 546.724 

Исправка вредности потраживања  (152.005) (152.004)

  367.863 394.720 
 

Потраживања од запослених (31.078 хиљ.динара) су на дан 30.септембар 2017.године 
исправљена у износу од 20.672 хољ.динара. Преостали износ потраживања  односи се на 
потраживања по основу мањкова, аконтација за службена потовања, доспели део потраживања 
од радника по основу стамбених кредита и слично.  

 
 
26. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

У хиљадама динара 
 30. септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
статистика 

Готовина у благајни у локалној валути  279 332 
Готовина у благајни у страној валути  245 204 
Пословни рачуни у локалној валути  7.158 2.610 
Пословни рачуни у страној валути  80.030 90.480 
Остала новчана средства  2.402 1.782 
Хартије од вредности еквиваленти готовине  1.628 / 
   91.742 95.408 

 
 
27. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  
 

У хиљадама динара 
 30. септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
 

Потраживања за ПДВ  10.984 10.214 
Обрачунати (укалкулисани) приходи    
Разграничени трошкови по основу обавеза 4.830 4.830 
Унапред плаћени трошкови  1.564 4.234 
Остала АВР  33.554 26.244 
Разграничене негативне курсне разлике по основу кредита   
Разграничене негативне курсне разлике по основу обавеза   
  50.932 45.522 
На позицији остали АВР се налази разграничени пдв приликом увоза, који се не узима као 
претходни пдв јер још увек није плаћена царина у износу од 14.824 хиљ.динара. Преостали 
износ чине обрачунати пдв на извоз за који није обезбеђена потврда о иступу из земље и 
разграничене премије осигурања. 
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28.          КАПИТАЛ 
 
У складу са Закључком Владе Републике Србије од 13.09.2016.године, којим се даје сагласност 
и препорука повериоцима са државним учешћем у капиталу да своја потраживања конвертују у 
трајни улог у капиталу Друштва, до краја 2016 године спроведене су V и VI емисија обичних 
акција. Такође се у истом периоду започело и са емитовањем VII и VIII емисије обичних акција, 
али је званично повећање капитала у АПР-у евидентирано у првом кварталу 2017 године и то: 
 
Решењем АПР-а БД 1532/2017 од 12.01.2017. евидентирано је повећање капитала Друштва по 
основу VII емисије акција. Овом приликом је емитовано 1.448.601 обичних акција, номиналне 
вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисије од 541.777 хиљ.динара. 
Тиме је. Банка Поштанска штедионица а.д. Београд  конвертовала своја потраживања у капитал 
Друштва.  
Решењем АПР-а БД 17227/2017 од 07.03.2017. евидентирано је повећање капитала Друштва по 
основу VIII емисије акција. Овом приликом је емитовано 3.235.558 обичних акција, номиналне 
вредност од 374 динара по акцији, укупне номиналне вредности емисије од 1.210.099 
хиљ.динара. Тиме су. Агенција за осигурање депозита ад Београд, Фонд за развој Републике 
Србије, Министарство финансија, Пореска Управа и Град Пирот конвертовали своја 
потраживања у капитал Друштва.  
 

 
Структура акцијског капитала на дан 30.септембар 2017. године према изводу Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности  „Тигра“ А.Д., Пирот је следећа: 
 Број 

акција % 
У хиљадама 

динара 
Република Србија 3.234.664 42,20% 1.209.828 
Поштанска штедионица банка а.д. 1.448.601 18,90% 541.842 
Републички фонд за пензијско и инвал.осигурање 581.367 7,58% 217.310 
Акцијски фонд Републике Србије 429.429 5,60% 160.546 
Nikomms  доо - Београд 381.335 4,97% 142.484 
Општина Пирот 245.432 3,20% 91.740 
Компанија Дунав осигурање 215.487 2,81% 80.560 
Републички фонд ПИО 149.981 1,96% 56.191 
Републички завод за здравствено осигурање 122.184 1,59% 45.584 
Јубмес банка а.д. Београд 61.407 0,80% 22.935 
Остали 795.594 10,39% 297.870 
  7.665.481 100% 2.866.890 
Акцијски капитал на дан 30. септембар  2017. године састоји се од 7.665.481 обичних акција 
номиналне вредности од 374 динара по једној акцији.   
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Структура акцијског капитала на дан 31.децембар 2016. године према изводу Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности  „Тигра“ А.Д., Пирот је следећа: 
 Број 

акција % 
У хиљадама 

динара 
Републички фонд за пензијско и инвал.осигурање 581.367 19.50% 217.428 
Акцијски фонд Републике Србије 429.429 14,40% 160.562 
Nikomms  доо - Београд 380.579 12.76% 142.276 
Општина Пирот 244.538 820% 91.431 
Компанија Дунав осигурање 215.487 7,23% 80.616 
Републички фонд ПИО 149.981 5,03% 56.085 
Републички завод за здравствено осигурање 122.184 4,10% 45.716 
Јубмес банка а.д. Београд 61.407 2,06% 22.969 
Erste bank  а.д. Нови Сад – Kastodi račun 61.115 2,05% 22.858 
Раденковић Никола 39.332 1,32% 14.718 
Остали 695.903 23,35% 260.356 
  2.981.322 100% 1.115.014 
Акцијски капитал на дан 31. децембар  2016. године састоји се од 2.981.322 обичних акција 
номиналне вредности од 374 динара по једној акцији.  
 
 
 Напомена: Постоји извесно неслагање између Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности са АПР-ом. Наиме, у Централном регистру је 30.12.2016.године 
евидентиран  упис и VII емисије акција („Банка Поштанска штедионица а.д. Београд“  – 1.448.601 
акција), док је у АПР-у решење о повећању капитала издато 12.01.2017.године. С тим у вези је 
и претходна табела рађена у складу са решењима из АПР-а    

 
 
 
29. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  
 

Дугорочна резервисања на дан 30.септембар 2017. износе 251.708 хиљада динара (31. децембра 
2016.године 252.742 хиљада динара) односе се на резервисања по основу обавеза за бенефиције 
запослених, тј. отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде у износу од 38.863 
хиљ.динара и на резервисања за обавезе према Републичкој Управи  Царина и према Пореској 
Управи у износу од 212.845 хиљ.динара.  

 
Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће: 
  2016. 
Номинална дисконтна стопа  4.0% 
Очекивана стопа номиналног раста зарада  1.5% 
 
   

 
 
30.          ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

У хиљадама динара 
 30. септембар  

2017. 
 31.децембар  

2016. 
Обавезе које се могу конвертовати у капитал   1.751.876 
Дугорочни кредити  4.134.109  4.301.817 
Обавезе по основу финансијског лизинга 8.459  11.996 
Остале дугорочне обавезе 634.111  649.853 
 4.776.679  6.715.542 
Минус:Текућа доспећа дугорочних обавеза (787.626)  (848.014)
 3.989.053  5.867.528 
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А) Обавезе које се могу конвертовати у капитал 

 
У хиљадама динара 

 Емисија 
Број 

акција 

30. 
септембар 

2017  

31. 
децембар 

2016  
„Банка Поштанска штедионица а.д. Београд“ VII 1.448.601  541.777 
Укупно  VII емисија акција  1.448.601 - 541.777 
 
 
 

 

   
„Аgencija za osiguranje depozita ad Beograd“ VIII 1.549.248  579.419 
“Фонд за развој Републике Србије “ VIII 954.350  356.927 
Министарство финансија VIII 523.956  195.960 
Порези у корист Републике VIII 207.110  77.459 
Град Пирот VIII 894  334 
Укупно  VIII емисија акција  3.235.558 - 1.210.099 
     
 Укупно обавезе кој се могу конвертовати у 
капитал 

 
4.684.159 - 1.751.876 

 
До краја 2016 године, а у складу са Закључком Владе Републике Србије од 13.09.2016.године 
спроведене су V и VI емисија обичних акција и повећан капитал Друштва. Такође се у истом 
периоду започело и са емитовањем VII и VIII емисије обичних акција. Званично повећање 
капитала у АПР-у евидентирано је у првом кварталу 2017 године тако да су обавезе које се могу 
конвертовати у капитал конвертоване. 
 
Б) Дугорочни кредити 

 

 Дугорочни кредити у иностранству 
     У хиљадама динара 

 
Годишња 
каматна Валута 

30. 
септембар   

31. 
децембар 

Кредитор стопа Ознака  Износ 2017.  2016. 
„Deutsche Investitions end 
Entwicklungsgesellschaft“, Немачка 

3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  7.812.193 

 
932.509 

  
964.589 

Остало   ЕУР  - -  - 

     932.509  964.589 
Текуће доспеће дугор. кредита      (183.444)  (189.755) 
         749.065  774.834 

 
                  Дугорочни кредити у земљи 

     У хиљадама динара 

 
Годишња 
каматна Валута 

30. 
септембар   

31. 
децембар 

Кредитор стопа Ознака  Износ 2017.  2016. 

“Српска банка - EIB” 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  2.957.157 352.983  365.127 

“Фонд за развој Републике Србије “ 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  2.937.948 362.755  362.755 

„АИК банка ад Ниш“ 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  1.874.459 212.275  231.444 

“Banca Intesa a.d. Beograd “ 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  3.746.364 447.188  462.572 

„Privredna banka Beograd a.d. Beograd“ 3.5 % годишњ + ЕУР  1.969.551 235.097  243.185 
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3М ЕУРИБОР 

„Eurobank EFG ad Beograd“ 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  615.302 73.446  75.973 

„Societe General bank Srbija a.d. 
Beograd“ 

3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  4.677.801 552.354  577.579 

„Аgencija za osiguranje i finansiranje 
izvoza ad Beograd“ 

3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  578.316 69.031  71.406 

“Erste bank ad. Novi Sad” 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  533.117 63.258  65.825 

“Hypo Alpe Adria banc ad. Beograd” 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР  2.612.494 

 
292.790  

 
322.350 

“Hypo Alpe Adria banc ad. Beograd” 

3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР 

ЕУР  2.741.758 

 
327.274 

 

 
 

338.531 
     2.988.451  3.116.747 

Текуће доспеће дугорочних  кредита      
 

(547.295) 
  

(588.893) 
         2.441.156  2.527.854 

 
 
      Дугорочни кредити (који су пре УППРа били  хартије од вредности – обвезнице) 

У хиљадама динара 

 
Годишња 
каматна Валута 

30. 
септембар 

31. 
децембар  

Кредитор стопа Ознака Износ 2017. 2016. 
      

“WIENER”  осигурање 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР ЕУР 513.842 

 
61.335 

 
63.445 

“WIENER “  реосигурање 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР 

 
ЕУР 129.694 

 
15.481 

 
16.014 

Комерцијална банка 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР 

 
ЕУР 649.436 

 
77.521 

 
80.188 

Таково осигурање 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР 

 
ЕУР 174.462 

 
20.825 

 
21.541 

“DDOR Novi Sad” 
3.5 % годишњ + 
3М ЕУРИБОР 

 
ЕУР 318.242 

 
37.987 

 
39.294 

    213.149 220.482 
Тек.доспеће дугор.хартија од 
вредности    

 
(24.231) 

 
(23.672) 

    188.918 196.810 
 

Доспеће обавеза по дугорочним кредитима  је следеће: 
У хиљадама динара 

 30.септембар  
2017 

31.децембар  
2016 

 

До 1 године  754.970 802.320  
Од 2 до 7 година 3.379.139 3.499.498  
 4.134.109 4.301.818  

  
У складу са усвојеним УППР-ом Тигра ад који је постао правноснажан 01.06.2015.године 
извршено је усаглашавање свих обавеза које су њиме дефинисане. На тај начин су краткорочни 
кредити као и обавезе по дугорочним и краткорочним обвезницама са припадајућом каматом 
замењени дугорочним кредитом.  Нова главница дуга је збир постојеће главнице и камата 
закључно са 16.06.2015. године  Каматна стопа је на нивоу  тромесечног еурибор-а + 3.5% на 
годишњем нивоу уз примену пропорционалног метода на главницу дуга, на бази 360 дана у 
години; са периодом отплате од 7 година (грејс период 2 године када се отплаћује само камата + 
5 година отплате камате и главнице). При чему је нова главница кредита изражена у еурима, 
односно у девизној клаузули у еурима. 
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У складу са предвиђеним отплатним плановима грејс период истиче јула 2017.-те године од када 
почиње отплата утврђених главница дуга. У финансијским извештајима је сагласно томе 
извршен пренос обавеза које доспевају на наплату у 2017.-ој години..  

 
 

  В) Обавезе по основу финансијског лизинга 
У хиљадама динара  

 Збир минималних  
рата лизинга  

Садашња вредност 
минималних рата лизинга 

 

 30.септембар  
2017.  

31. децембар  
2016.  

30.септембар  
2017.  

31. децембар  
2016. 

 

  Доспева за плаћање:  

- до једне године 2.196  6.087  2.058  5.375  
- од једне до пет година 6.732  6.964  6.401  6.621  

 8.928  13.051  8.459  11.996  
  Минус будући трошкови финансирања  (469)  (1.055)     
  Садашња вредност минималних рата         
лизинга  8.459  

 
11.996  8.459  11.996 

 

  
  Текући део дугорочних обавеза     2.058  5.375  
  Остале дугорочне обавезе     6.401  6.621  

     8.459  11.996  
 
          
            Г) Остале дугорочне обавезе-провери 

У хиљадама динара 
 31.септембар 

2017 

 31.децембар  
2016. 

Остале  дугорочне обавезе - добављачи у земњи и 
иностранству 501.231  514.981 

Остале  дугорочне обавезе - Локална самоуправа 88.379  88.840 

Остале  дугорочне обавезе - дивиденда 44.581  46.032 

 634.111  649.853 
Тек.доспеће осталих дугор.обавеза (30.598)  (31.059) 

 603.513  618.794 
           
        

     Доспеће обавеза по осталим дугорочним обавезама је следеће: 
У хиљадама динара 

 31.септембар 
2017 

31.децембар  
2016 

До 1 године  30.598 31.059 
Од 2 до7 година 603.513 618.794 
 634.111 649.853 

 
У складу са усвојеним УППР-ом који је постао правноснажан 01.06.2015.године извршено је 
усаглашавање свих обавеза које су њиме дефинисане. На тај начин су краткорочне обавезе и 
њима припадајуће камате замењене дугорочним обавезама са периодом отплате од 7 година 
(грејс период 2 године када се отплаћује само камата).   
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31.         КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

У хиљадама динара 
 

30 .септембар  
2017. 

 31.децембар  
2016. 

 
Текућа доспећа дугорочних кредита, хартија од вредности 
(обвезница) и лизинга 787.626  848.014 

Остале краткорочне обавезе    - 

 787.626  848.014 
  

 
 Текућа доспећа дугорочних обавеза 
 
На дан 30.септембар 2017. године текућа доспећа дугорочних обавеза у износу од 787.626 

хиљ.динара (31.децембар  2016.. године -  848.014 хиљ. динара) односе се на део дугорочних 
обавеза које доспевају на плаћање до 1 године. 

 
 
 

 32. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

У хиљадама динара 
 30. септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 

Добављачи – придружена предузећа  3.459 2.287 
Примљени аванси, депозити и кауције  86.111 46.027 
Добављачи у земљи  421.436 413.639 
Добављачи у иностранству  144.215 230.851 
Обавезе из специфичних послова    
Остале обавезе из пословања  11.568 5.512 
Нефактурисане обавезе према добављачима   
   666.788 698.316 

 
 
33. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  
 

У хиљадама динара 
 30.септембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 

Обавезе за бруто зараде  344.076 286.414 
Обавезе за камате  230.968 133.789 
Обавезе за дивиденде и учешћа у добити  2.894 2.082 
Остале обавезе из пословних односа  18.710 14.011 
   596.648 436.296 
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