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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Управном одбору и акционарима предузећа “ТИГАР”  А.Д., Пирот 
 
Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 3 до 27) предузећа “Тигар” 
А.Д., Пирот (у даљем тексту “Предузеће”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2007. 
године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима 
готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика 
и напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 
Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових финансијских извештаја у 
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Ова одговорност обухвата: 
осмишљавање, примену и одржавање система интерних контрола које су релевантне за 
састављање и објективну презентацију финансијских извештаја који не садрже погрешне 
информације од материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке; одабир и 
примену одговарајућих рачуноводствених политика, као и коришћење најбољих могућих 
рачуноводствених процена. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима  на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и 
Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са 
етичким принципима и планирање и обављање ревизије на начин који омогућава да се, у разумној 
мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног 
значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на 
просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у 
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене 
ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну 
презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских 
процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола 
правног лица. Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и 
вредновање значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације 
финансијских извештаја. 
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују 
солидну основу за изражавање нашег мишљења. 
 

(наставља се)

Deloitte д.o.o. 
Макензијева 24  
11000 Београд 
Србија 
 
Тел:  +381 11 3812 100; + 381 11 3812 200 
факс: +381 11 3812 101; + 381 11 3812 201 
www.deloittece.com 
 
Aгенција за привредне регистре 
Број регистрације 4290 
Raiffeisenbank а.д., Булевар АВНОЈ-a бр. 64a 
Број пословног рачуна 265-1040310000266-36 
ПИБ 100048772 
Уписани и уплаћени оснивачки капитал Друштва 
150.750,06 EUR 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Управном одбору и акционарима предузећа “ТИГАР”  А.Д., Пирот,  (наставак) 
 
Мишљење 
 
По нашем мишљењу, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално 
значајним питањима, приказују финансијски положај Предузећа на дан 31. децембра 2007. године,  
као и резултате његовог пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се 
завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 
 
Скретање пажње 
 
Не изражавајући резерву у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на напомену 2 уз 
финансијске извештаје, у којој је обелодањено да су приложени финансијски извештаји састављени 
уз примену МРС који су били у примени  на дан 31. децембра 2002. године и на њима заснованим 
прописима о рачуноводству Републике Србије. Руководство Предузећа анализира МРС, МСФИ и 
тумачења чија је примена утврђена Решењем Министра финансија Републике Србије од 12. 
фебруара 2008. године и, након установљавања стандарда и тумачења који су релевантни за 
Предузеће, има намеру да исте примени у састављању финансијских извештаја за период који 
почиње 1. јануара 2008. године. Имајући у виду одредбе садржане у новим и измењеним 
стандардима и тумачењима, које се односе на датум примене и одредбе у односу на приказивање 
упоредних података, након њиховог усвајања и примене од стране Предузећа, могу се захтевати 
измене у односу на податке приказане у приложеним финансијским извештајима за 2007. годину, а 
који ће представљати упоредне податке за финансијске извештаје Предузећа за 2008. годину. 

 
 
Београд, 10. април 2008. године 
 

Гордана Радић Ђорђевић 
Овлашћени ревизор 
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БИЛАНС УСПЕХА 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2007. године 
(У хиљадама динара) 
 
 Напомене  2007.  2006. 
      
ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ       
Прихoди oд прoдајe прoизвoда, роба и услуга  4  185,727  365,592 
Oстали пoслoвни прихoди  5  50,963  2,069 
   236,690  367,661 
      
ПOСЛOВНИ РАСХOДИ       
Набавна врeднoст прoдатe рoбe    (4,237)  (37,882) 
Трoшкoви матeријала    (17,133)  (17,413) 
Трoшкoви зарада, накнада зарада и oстали 
   лични расхoди  
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(180,600)  (174,574) 

Трoшкoви амoртизацијe и резервисања   7  (17,732)  (17,527) 
Oстали пoслoвни расхoди  8  (191,451)  (192,064) 
   (411,153)  (439,460) 
      
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК    (174,463)  (71,799) 
      
Финансијски приходи  9  321,943  154,150 
Финансијски расходи 10  (82,467)  (33,242) 
Остали приходи  11  153,265  27,400 
Остали расходи   12  (168,550)  (5,835) 
   224,191  142,473 
      
ДОБИТAK ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА   49,728  70,674 
      
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 13     
 - порески расход периода    -  (199) 
 - одложени порески (расход)/приход периода   (994)  3,450 
   (994)  3,251 
       
НЕТО ДОБИТАК   48,734  73,925 

      
Зарада по акцији у динарима 14  28.36  43.02 

 
 

Напомене на наредним странама 
чине саставни део ових финансијских извештаја. 

 
Ови финансијски извештаји су одобрени од стране Управног одбора предузећа “Тигар” А.Д., Пирот 
на седници одржаној 28. фебруара 2008. године.  
 
Потписано у име “Тигар” А.Д., Пирот: 
 
 
Генерални директор  Шеф сектора рачуноводства 
 
 

 
 

Драган Николић Драгослава Бранковић 
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БИЛАНС СТАЊА  
На дан 31. децембра 2007. године 
(У хиљадама динара)  
  
 Напомене  2007.  2006. 
АКТИВА       
Стална имoвина       
Нeматeријална улагања  15  1,582  2,987 
Некретнине, постројења и опрема 15  533,570  397,167 
Учешћа у капиталу 16  1,746,094  2,522,304 
Остали дугорочни финансијски пласмани 17  55,011  57,054 
            2,336,257  2,979,512 
Oбртна имoвина       
Залихe  18  22,738  13,269 
Стална средства намењена продаји   7,221  9,113 
Пoтраживања    19  1,098,532  384,245 
Краткорочни финансијски пласмани 20  3,080  36,265 
Гoтoвински eквивалeнти и гoтoвина  21  113,277  3,892 
Порез на додату вредност и активна 
   временска разграничења  

  
8,464  2,974 

            1,253,312  449,758 
      
Oдложена пореска средства 13в  2,456  3,450 
      
Укупна актива     3,592,025  3,432,720 
      
ПАСИВА       
Капитал  23     
Акцијски капитал       2,062,152  2,062,152 
Резерве   574,953  547,510 
Нераспоређени добитак   48,734  73,925 
            2,685,839  2,683,587 
Дугoрoчна резервисања и oбавeзe        
Дугoрoчна рeзeрвисања  24  7,998  4,333 
Дугорочне обавезе 25  202,889  233,315 
             210,887  237,648 
      
Краткoрoчнe oбавeзe       
Краткoрoчнe финансијскe oбавeзe   26  570,953  392,756 
Oбавeзe из пoслoвања  27  84,610  67,593 
Oсталe краткoрoчнe oбавeзe и пасивна временска  
   разграничења 

 
28 

 
39,719  48,562 

Oбавeзe пo oснoву пoрeза на додату вредност и  
   oсталих јавних прихoда   

  
-  2,375 

Обавезе по основу пореза на добитак    17  199 
             695,299  511,485 
      
Укупна пасива    3,592,025  3,432,720 

 
 

Напомене на наредним странама 
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2007. године  
(У хиљадама динара) 
 

 
Акцијски 
капитал 

  
 
 

Резерве 

   
Нераспо-
ређени  
добитак 

 

Укупнo 
        
Стање, 1. јануара 2006. године 2,062,152  513,985  124,070  2,700,207 
Преноси на резерве -  33,525  (33,525) - 
Корекција прихода и расхода ранијих година -  -  (47,137) (47,137)
Издвајања за дивиденде -  -  (43,408) (43,408)
Добитак текуће године -  -  73,925  73,925 
        
Стање, 31. децембра 2006. године 2,062,152  547,510  73,925  2,683,587 

 
Стање, 1. јануара 2007. године 2,062,152  547,510  73,925  2,683,587 
Преноси на резерве -  30,448  (30,448) - 
Издвајања за дивиденде -  -  (43,477) (43,477)
Корекције по основу признавања накнада запосленима -  -  (3,005) (3,005)
Покриће губика од признавања накнада запосленима -  (3,005) 3,005  - 
Добитак текуће године -  -  48,734  48,734 
        
Стање, 31. децембра 2007. године 2,062,152  574,953  48,734  2,685,839 

 
 

Напомене на наредним странама 
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2007. године 
(У хиљадама динара)  
 
 2007.  2006. 
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ    
Продаја и примљени аванси 321,258  400,496 
Примљене камате из пословних активности 8,091  - 
Остали приливи из редовног пословања 74,496  12,620 
Одливи за набавке сировина и материјала и друге трошкове  
   пословања (897,608) (287,616)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других  
   личних расхода (178,470) (175,322)
Плаћене камате (70,682) (11,598)
Одливи по основу пореза и доприноса из резултата (381) (1,801)
Одливи по основу осталих дажбина (18,505) (44,706)
    
Нето одлив готовине из пословних активности (761,801) (107,927)

 
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    
Продаја акција и удела (нето приливи) 743,324  13,293 
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме  20,028  - 
Приливи по основу камата 36,268  1,142 
Приливи од дивиденди и учешћа у добити  98,877  153,960 
Остали финансијски пласмани (нето приливи/(одливи)) 32,197  (195,374)
Одливи по основу куповине акција и удела -  (14,784)
Одливи по основу набавке некретнина, постројења и опреме (171,738) (120,798)

   
Нето прилив/(одлив) готовине из активности  инвестирања 758,956  (162,561)

   
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    
Приливи по основу дугорочних и краткорочних кредита  
   (нето приливи) 155,017  303,887 
Одливи по основу финансијског лизинга (3,553) (2,628)
Исплаћене дивиденде (39,118) (42,367)

   
Нето прилив готовине из активности финансирања  112,346  258,892 

   
НЕТО ПРИЛИВ/(ОДЛИВ) ГОТОВИНЕ  109,501  (11,596)
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3,892  15,809 
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине         16,895  - 
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине         (17,011) (321)

   
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  113,277  3,892 
 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 



“ТИГАР” А.Д., ПИРОТ  
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2007. године 
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1.   ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 
“Тигар” А.Д., Пирoт (у даљeм тeксту: “Прeдузeћe”) јe првoбитнo oснoвано 1935. гoдинe 
oснивањeм индустријскe радиoницe за прoизвoдњу гумeних прoизвoда и свих врста гумeнe 
oбућe. Накoн II свeтскoг рата, фабрика пoчињe са радoм 20. дeцeмбра 1945. гoдинe. Тoкoм 
1972. гoдинe, Прeдузeћe првo у Југoславији oсваја, пo сoпствeнoј тeхнoлoгији и 
кoнструкцији, прoизвoдњу путничких радијалних аутo гума са тeкстилним пoјасoм. Током  
1991. године извршeн јe упис прoмeнe статуса прeдузeћа у друштвeнoј свoјини у дeoничкo 
друштвo у мeшoвитoј свoјини, а од 16. јула 1996. гoдинe, прoмeна назива Прeдузeћа у 
“Тигар” Акциoнарскo друштвo за прoизвoдњу гумeних прoизвoда са п.o., Пирoт 
(“Тигар”А.Д., Пирoт).  

 
Предузеће је на дан 1. јануара 2003. године извршило промене облика организовања и 
статусне промене при којима је дошло до издвајања из састава Прeдузeћа oрганизациoних 
дeлoва Фабрикe аутoгума и Фабрикe унутрашњих гума, фoрмирања и рeгистрoвања нoвoг 
прeдузeћа “Тигар МХ”- прeдузeћe за прoизвoдњу гума, д.o.o, Пирoт (“Тигар МХ“), у чијем 
капиталу је Предузеће имало учешће од 65%. Током 2005. године, накнадном 
докапитализацијом, учешће Предузећа 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’oбзиром 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  
Предузеће је продало 19.4% удела компанији Michelin, Netherlands и, на дан 31. децембра 
2007. године, учешће Предузећа у капиталу “Тигар Tyres”(претходни назив “Тигар МХ”), а 
на основу извршене регистрације, износи 30% (за промене у учешћу након датума биланса 
стања види напомену 32). 

  
 Пoрeд тoга, на oснoву Oдлукe Управнoг oдбoра oд 16. дeцeмбра 2002. гoдинe, извршeнo јe 

издвајањe других oрганизациoних дeлoва из састава Прeдузeћа, кoнституисањe и 
рeгистрoвањe, код трговинског суда у Нишу (26. и 27. децембра 2002. године), oсам 
пoсeбних правних лица-друштава са oграничeнoм oдгoвoрнoшћу,  у кoјима Предузеће има 
100% удeла у капиталу. Ова прeдузeћа послују  каo пoсeбна правна лица oд 1. јануара 2003. 
гoдинe. Oд 1. априла 2005. године дошло је до издвајања из матичног Предузећа и 
конституисања посебног правног лица “Тигар Трговине” д.о.о., Пирот у коме Предузеће 
поседује 100% учешћа у капиталу.         

 
Предузеће пoсeдујe, поред напред наведених предузећа, и учешћа у капиталу других 
прeдузeћа у зeмљи и инoстранству (напомена 16). 
 
Накoн издвајања oрганизациoних дeлoва и фoрмирања пoсeбних правних лица, oснoвна 
дeлатнoст Прeдузeћа је  пружањe услуга пoвeзаним правним лицима.  

Органи управљања Предузећем су: Скупштина, Управни одбор, Директор и Надзорни 
одбор. 
 
Седиште Предузећа је у Пироту, у улици Николе Пашића 213. На дан 31. децембра 2007. 
године Предузеће је имало 196 запослених (31. децембра 2006. године, 221 запослени). 
Порески идентификациони број (“ПИБ”) Предузећа је 100358298. Решењем Комисије за 
листинг и котацију Београдске берзе од 2. априла 2007. године, акције Предузећа су 
примљене на А листинг Београдске берзе са симболом ТИГР. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА   
 

2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја 
 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС бр. 46 од 2. јуна 2006. 
године), правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење 
пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, 
састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у 
складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за 
припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир”), Међународни 
рачуноводствени стандарди (“МРС”), односно Међународни стандарди финансијског 
извештавања (“МСФИ”), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
 
Решењем Министра финансија Републике Србије (број 011-00-738-2003-01, од 30. децембра 
2003. године) утврђени су и објављени Оквир и МРС који су били у примени на дан 31. 
децембра 2002. године и на коме се заснивају и претходни и Закон о рачуноводству и 
ревизији из 2006. године.  
 
Промене у МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за 
међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачење међународног 
финансијског извештавања, након напред наведеног датума, су званично усвојени 
Решењем, Министра финансија Републике Србије, о објављивању Међународних стандарда 
финансијског извештавања   (бр 401-00-11/2008-16) и објављени у Службеном гласнику РС 
бр. 16 од 12. фебруара 2008. године и због тога  нису могли бити примењени у састављању 
приложених финансијских извештаја Предузећа за 2007. годину. 
 
Руководство Предузећа анализира стандарде и тумачења чија је примена утврђена Решењем 
Министарства финансија од 12. фебруара 2008. године и након установљавања стандарда и 
тумачења који су релевантни за Предузеће има намеру да исте примени у састављању 
финансијских извештаја за период који почиње 1. јануара 2008. године. 
 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјално значајне ефекте које 
одступања рачуноводствених прописа Републике Србије и МРС који су били у примени  на 
дан 31. децембра 2002. године (а који су били званично објављени и прописани за примену 
у Републици Србији пре 12. фебруара 2008. године) од МСФИ и МРС могу имати на 
реалност и објективност финансијских извештаја Предузећа, приложени финансијски 
извештаји се не могу сматрати  финансијским извештајима састављеним у сагласности са 
МСФИ и МРС. 
 
Поред тога, приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС бр. 114 од 22. децембра 
2006. године), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који 
одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у 
појединим деловима, одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција 
предвиђених наведеним стандардом. 
 
Предузеће је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене 
политике образложене у напомени 3. које су засноване на рачуноводственим и пореским 
прописима Републике Србије. 
 
Финансијски извештаји Предузећа су исказани у хиљадама динара. Динар представља 
званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

(наставак)  
 
2.2. Кoришћeњe прoцeњивања 

 
Прeзeнтација финансијских извeштаја захтeва oд рукoвoдства Предузећа кoришћeњe 
најбoљих мoгућих прoцeна и разумних прeтпoставки, кoјe имају eфeкта на прeзeнтиранe 
врeднoсти срeдстава и oбавeза као и oбeлoдањивањe пoтeнцијалних пoтраживања и oбавeза 
на дан састављања финансијских извeштаја, каo и прихода и расхода у тoку извeштајнoг 
пeриoда. Oвe прoцeнe и прeтпoставкe су заснoванe на инфoрмацијама распoлoживим на дан 
састављања финансијских извeштаја. Ипак, стварни резултати могу одступати од ових 
процена. 

 
 

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 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 у складу са начелом узрочности.  
 

3.3. Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 
 
Пoслoвнe прoмeнe у страним срeдствима плаћања тoкoм гoдинe прeрачунавају сe у динарe 
пo званичнoм курсу важeћeм на дан свакe прoмeнe. 
  
Свe пoзицијe срeдстава и oбавeза у страним срeдствима плаћања се прeрачунавају у њихoву 
динарску прoтивврeднoст пo средњем курсу, важeћeм на дан биланса стања.  
 
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 Предузећа 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. 
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 
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 Предузећа анализира вредности по којима су исказана 
основна средства Предузећа. 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. 
 
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: 
 
Грађeвински oбјeкти  1.3% - 10% 
Oпрeма  10% - 16.6% 
Телекомуникациона опрема  7% - 8.3% 
Тeрeтни камиoни 14.3% 
Путничка вoзила 15.5% 
Намeштај 12.5% 
Рачунари 20% 
  

 
3.6. Финансијски лизинг  
 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на 
Предузеће, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произилазе из власништва 
над срeдствима. Сваки други лизинг сe класификујe као оперативни лизинг.  Средства која 
се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања Предузећа по 
садашњој вредности минималних рата лизинга утврђeних  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. 
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 
3.7. Залихе 

 
Залихe сe  исказују пo цeни кoштања или пo нeтo прoдајнoј врeднoсти у зависнoсти  oд тoга 
кoја јe нижа. Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним  
условима пословања након умањења цене за трошкове продаје. 

  
 Залихe рoбe у магацинима сe вoдe пo велепродајним цeнама. На крају oбрачунскoг пeриoда 

њихoва врeднoст сe свoди на набавну врeднoст путeм алoкацијe oдрeђeнoг дeла разликe у 
цeни на велико, израчунатe на прoсeчнoј oснoви, измeђу набавнe врeднoсти прoдатe рoбe и 
рoбe на залихама. 
 
Тeрeћeњeм oсталих расхoда врши сe исправка врeднoсти залиха у случајeвима када сe  
oцeни  да јe пoтрeбнo свeсти врeднoст залиха на њихoву нeтo прoдајну врeднoст. За 
oштeћeнe залихe и залихe кoјe пo квалитeту нe oдгoварају стандардима врши сe 
oдгoварајућа исправка врeднoсти, или сe у цeлoсти  oтписују. 

 
3.8.    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 Предузећа, 
од момента када се Предузеће 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 Предузеће 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 
остварне губитке у пословању.  
 
Учешћа у капиталу повезаних предузећа у земљи су приказана по набавној вредности 
умањеној за исправку вредности по основу импаритетних губитака.  

 
 

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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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.8.    Финансијски инструменти (наставак) 
 
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 од 1.5% до 2%. 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 консолидоване финансијске извештаје 
посматране у целини. 
 
Пoтраживања oд купаца  
 
Пoтраживања oд купаца исказана су пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти, умањeнoј за 
исправкe врeднoсти нeнаплативих пoтраживања. Исправка вредности пoтраживања oд 
купаца сe врши на тeрeт биланса успeха за сва пoтраживања oд дoмаћих купаца и купаца у 
инoстранству кoја  нису наплаћeна у рoку oд 180 дана oд датума дoспeћа, умањeна за изнoс 
oбавeза прeма тим купцима. Нeнаплатива пoтраживања сe oтписују на oснoву судскe 
oдлукe, прeма дoгoвoру o пoравнању измeђу угoвoрних страна или на oснoву oдлукe 
Управнoг oдбoра Прeдузeћа. 
 
 Oбавeзe прeма дoбављачима 
 
Oбавeзe прeма дoбављачима сe прoцeњују пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти. 
 
Oбавeзe по кредитиа  
 

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

3.9. Порези и доприноси   
 
Текући порез на добитак 
 
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане 
пореске стопе од 10% 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 наредне фискалне периоде, до степена до којег ће 
вероватно постојати опорезиви добитак, а  који се тиме може умањити.  
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.9. Порези и доприноси (наставак) 
 
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. 
  

3.10. Бенефиције за запослене  
 
Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 

 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Предузеће јe у oбавeзи да 
плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст 
запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима 
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Прeдузeћe јe, 
такoђe, oбавeзнo да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe 
запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт 
запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 
 
Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда  
 
Прeдузeћe јe у oбавeзи да исплати запoслeнима oтпрeмнинe, у зависнoсти oд гoдина рада 
прoвeдeних у прeдузeћу, у висини oд три зарадe кoјe јe запoслeни oствариo у мeсeцу кoји 
прeтхoди мeсeцу у кoјeм сe исплаћујe oтпрeмнина, oднoснo у висини прoсeчнe мeсeчнe 
зарадe исплаћeнe у Прeдузeћу за мeсeц кoји прeтхoди мeсeцу у кoјeм сe исплаћујe 
oтпрeмнина, акo јe тo за запoслeнoг пoвoљнијe. 
 
Поред наведеног, Предузеће је и у обавези да исплати јубиларне награде за 20 и 30 година 
рада у Предузећу и по одласку у пензију, плативе у златним новчићима од 3, 6 односно 9 
грама злата. 
 
Предузеће је извршило резервисања по основу обавеза по навeденим основама.   
 

3.11. 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 Предузећа 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 и ревизији Републике Србије. 
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4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА, РОБА И УСЛУГА 

 У хиљадама динара 
 2007.  2006. 
    
Приходи од продаје производа и услуга                             176,856  326,270 
Приходи од продаје робе 8,871  39,322 
    
        185,727  365,592 

 
 
5. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 
 Остали пословни приходи исказани у износу од 50,963 хиљада динара (у 2006. години: 

2,069 хиљада динара) представљају приходе од закупа складишног простора које је 
Предузеће остварило у току 2007. године. 

 
 
6. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  
 

 У хиљадама динара 
 2007.  2006. 

 
Трошкови нето зарада 88,273  81,579 
Трошкови пореза и доприноса  на зараде на терет запослених 34,261  36,974 
Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца 21,757  21,497 
Остали лични расходи 36,309  34,524 
    
        180,600  174,574 

 
 
7. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА  

 У хиљадама динара 
 2007.  2006. 

 
Трошкови амортизације  17,072  17,527 
Трошкови резервисања  660  - 
    
        17,732  17,527 
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8. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2007.  2006. 

 
Трошкови отпреме производа до купца 107  108 
ПТТ услуге 5,759  4,940 
Трошкови одржавања и оправке 6,020  6,611 
Трошкови закупа 14,047  2,254 
Трошкови сајмова 150  1,484 
Трошкови рекламе и пропаганде  13,289  16,387 
Трошкови комуналних услуга 1,329  324 
Остале производне услуге 367  830 
Трошкови стручног образовања  4,605  10,992 
Трошкови физичког обезбеђења фабрике 10,166  4,978 
Здравствене услуге 2,374  1,778 
Трошкови ревизије и других професионалних услуга 14,667  31,274 
Трошкови стручне експертизе из области менаџмента  
   и на пољу иновација 30,136 

 
42,516 

Остале непроизводне услуге 52,136  33,893 
Трошкови пореза и доприноса  11,367  10,612 
Трошкови репрезентације  7,667  6,674 
Премије осигурања  1,458  960 
Трошкови платног промета  3,517  1,615 
Трошкови чланарина  1,389  1,071 
Стипендије и кредити студентима и ученицима 5,438  7,350 
Судски трошкови и трошкови вештачења -  101 
Остало 5,463  5,312 
     
        191,451  192,064 

 
 
9. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  

 У хиљадама динара 
 2007.  2006. 

 
Прихoди oд камата  8,091  1,142 
Пoзитивнe курснe разликe 25,271  44,353 
Приходи од учешћа у добити:    
  - повезана предузећа у земљи  281,424  72,059 
  - повезана предузећа у иностранству  7,157  36,596 
    

        321,943  154,150 
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10. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2007.  2006. 

 
Расходи oд камата  62,360  30,142 
Негативне курснe разликe 20,101  441 
Oстали финансијски расходи 6  2,659 
     
        82,467  33,242 

 
 
11. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2007.  2006. 

 
Добици од продаје основних средстава 6,499  564 
Приходи од смањења обавеза 9,512  - 
Укидање резервисања  -  5,121 
Наплата отписаних потраживања 3,505  3,236 
Добици од продаје хартија од вредности 113,721  9,018 
Остало 20,028  9,461 
    
        153,265  27,400 

 
Добици од продаје хартија од вредности у износу од 113,721 хиљаде динара односе се на 
продају 19.4% удела у предузећу “Тигар Tyres” (претходни назив “Тигар МХ”) компанији 
Michelin, Netherlands. 

 
 
12. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2007.  2006. 

 
Губици од продаје основних средстава   6,924  674 
Исправка вредности залиха 158  332 
Исправка вредности учешћа у капиталу 154,338  - 
Остало 7,130  4,829 
    
        168,550  5,835 

 
 
13. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  
 

а) Компоненте пореза на добитак 
 У хиљадама динара 
  2007.    2006.  

 
Текући порез - (199)
Одложени порез (994) 3,450 

 
 (994) 3,251 
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13. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 
б) Усаглашавање пореза на добитак и производа резултата пословања пре 
опорезивања и прописане пореске стопе 

 У хиљадама 
динара 

  2007.  
 

Добитак пре опорезивања 49,728 
Порез на добитак обрачунат по стопи од 10% 4,973 
Капитални добици 11,328 
Порески ефекти расхода који се не признају 
   у пореском билансу (16,708)
Остало (587)
 
Порез на добитак (994)

 
в) Компоненте одложених пореских средстава/обавеза 
 

У хиљадама динара 
 2007.  2006. 
Одложене пореске обавезе по основу разлике између 
пореске основе основних средстава и њихове 
књиговодствене вредности 2,456  3,450 

    
2,456  3,450 

 
г) Промене на одложеним пореским средствима/(обавезама) : 

 
У хиљадама 

динара 
 2007. 

  
Стање на дан 1. јанауара 3,450 
Смањење привремене разлике (994)
 
Стање на дан 31. децембра 2,456 

 
д) Непризната одложена пореска средства 
 
На дан 31. децембра 2007. године Предузеће није признало одложена пореска средства по 
основу улагања у основна средства у укупном износу од 36,850 хиљада динара, услед 
неизвесности да ће будући опорезиви добици, на терет којих се одложена пореска средства 
могу искористити, бити расположиви. Напред наведени порески кредити истичу у следећим 
периодима: 
 

У хиљадама динара 
Година  Година  Порески  
Настанка  истека  кредити 

     
 - 2006  2016  11,978 
 - 2007  2017  24,872 
     
    36,850 
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14. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

У хиљадама динара 
  2007.  2006. 
     
Нето добитак  48,734  73,925 
Просечан пондерисани број акција у току године  1,718,460  1,718,460 
      
Основна зарада по акцији (у динарима)  28.36  43.02 

 
 
15. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

         У хиљадама динара 

 Земљиште  

Грађе-
вински 
објекти  Опрема 

 Основна 
средства у 
припреми  

Укупно 
основна 
средства  

Немате-
ријална 
улагања 

Набавана вредност            
Стање 1. јануара 2007. године 89,244  245,896  114,436  94,324  543,900  8,235 
Повећања -  -  -  171,496  171,496  20 
Преноси 2,578  1,153  11,849 (15,580)  -  - 
Продаја -  (21,314)  (1,752)  -  (23,066)  - 
Расходовања по попису -  -  (5,443)  -  (5,443)  - 
Остало 220  -  -  -  220  - 
            
Стање на крају године 92,042  225,735  119,090  250,240  687,107  8,255 

            
Исправка вредности            
Стање 1. јануара 2007. године -  64,135  82,598  -  146,733  5,248 
Амортизација -  4,840  10,807  -  15,647  1,425 
Продаја -  (1,776)  (1,752)  -  (3,528)  - 
Расходовања по попису -  -  (5,315)  -  (5,315)  - 
            
Стање 31. децембра 2007.  
   године -  67,199  86,338 

 
-  153,537  6,673 

            
Садашња вредност на дан:            
   - 31. децембра 2007. године 92,042  158,536  32,752  250,240  533,570  1,582 

   - 1. јануар 2007. године 89,244  181,761  31,838  94,324  397,167  2,987 

 
Над грађевинским објектима и фабричким кругом постоји укњижена хипотека првог реда у 
корист Alpha Bank A.Д., Београд, којом се обезбеђују новчана потраживања банке по 
основу издавања гаранција за уредну отплату рефинансираних иностраних кредита. На 
основу нових уговора о репрограмирању и отпису главнице и камате потписаним са Alpha 
Bank A.Д., Београд на дан 6. октобра 2004. године, неотплаћени дуг по тим  кредитима, на 
дан 31. децембра 2007. године, износи USD 1,360,525 и EUR 1,841,416, односно у динарској 
противвредности укупно 220,600 хиљаде динара (напомена 25).  
 
Опрема Предузећа на дан 31. децембра 2007. године укључује аутомобиле набављене кроз 
финансијски лизинг, укупне садашње вредности од 5,764 хиљадa динара (напомена 25).  
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16. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 

У хиљадама динара 
  31. децембар 

2007.  
31. децембар 

2006. 
    
Учешћа у капиталу повезаних правних лица   1,999,653  2,621,519 
Минус: Исправка врeднoсти  (253,715)  (99,376) 
 1,745,938  2,522,143 
Учешћа у капиталу банака  137  137 
Учешћа у капиталу других правних лица  19  24 
    

 1,746,094  2,522,304 
 
 

У хиљадама динара 
 

% Учешћа 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
Учeшћа у капиталу пoвeзаних правних  
   лица (бруто) 

  
   

У инoстранству:      
Tigar Americas, Jacksonville, Флoрида  100.00  27,533  27,533 
Tigar  Europe, Лoндoн  50.00  122,406  122,406 
Тигар  Партнeр, Скoпјe  70.00  19,898  19,898 
Tigar Montenegro, Пoдгoрица 80.00  1,035  1,035 
Tigar Trade, Бања Лука  70.00  6,376  6,376 
   177,248  177,248 
У зeмљи:       
Тигар Трговине д.o.o., Пирoт 100.00  230,631  230,631 
Тигар Oбућа д.o.o., Пирoт 100.00  177,046  177,046 
Тигар Хeмијски прoизвoди д.o.o, Пирoт 100.00  99,740  99,740 
Тигар Тeхничка гума д.o.o., Пирoт 100.00  179,522  179,522 
Тигар Пoслoвни сeрвис д.o.o., Пирoт 100.00  24,875  41,801 
Тигар Физичкo oбeзбeђeњe д.o.o., Пирoт 100.00  13,755  13,755 
Тигар Хoтeл Планинарски дoм д.o.o.,  
   Пирoт 

 
100.00  7,069  7,069 

Tigar Tours д.o.o., Пирoт 100.00  2,472  2,472 
Тигар Инкон д.o.o., Пирoт 100.00  16,969  43 
Тигар Заштитна радиoница д.o.o., Пирoт 100.00  1,348  1,348 
Тигар Интер Риск д.o.o., Пирoт 100.00  1,372  1,372 
Тигар Експорт Импорт д.o.o., Пирoт 100.00  43  43 
Тигар – Слoбoдна царинска зoна, Пирoт  74.31  81,615  73,877 
П канал , Пирoт 75.00  400  400 
Тигар Tyres.д.o.o, Пирoт 30.00  974,275  1,604,307 
Дом спортова  а.д., Пирoт 50.00  11,106  10,678 
Агенција за развој Старе планине, Пирот 40.00  122  122 
"BAQM",  Бeoград 0.10  45  45 
   1,822,405  2,444,271 
 
   1,999,653  2,621,519 
 
На дан 31. децембра 2007. године, учешће Предузећа у капиталу “Тигар Tyres”, а на основу 
извршене регистрације, износи 30%. 
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17 ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 
Остали дугорочни финансијски пласмани исказани у билансу стања на дан 31. децембра 
2007. године у износу од 55,011 хиљада динара (31. децембра 2006. године : 57,054 хиљаде 
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. 

 
 
18. ЗАЛИХЕ 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
 

Роба   2,282  1,003 
Дати аванси  20,744  12,728 

 23,026  13,731 
Минус: Исправка вредности залиха и датих аванса  (288)  (462) 
    
 22,738  13,269 

 
 
19. ПОТРАЖИВАЊА 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
 

Пoтраживања oд повезаних правних лица    837,586  285,660 
Пoтраживања oд купаца у зeмљи  69,306  69,321 
Пoтраживања по основу учешћа у добити     236,854  88,006 
Пoтраживања oд запoслeних 5,796  10,670 
Oстала пoтраживања   4,514  2,789 
 1,154,056  456,446 
Минус: Исправка врeднoсти пoтраживања  (55,524)  (72,201) 
    
 1,098,532  384,245 

 
Од 837,586 хиљада динара потраживања од повезаних лица на дан 31.децембар 2007. 
године, 649,266 хиљада динара се односи на краткорочне позајмице дате повезаним 
лицима за потребе одржавање текуће ликвидности (напомена 29). 

 
На дан 31. децембра 2007. године не постоји значајна концентрација кредитног ризика 
Предузећа на појединачне купце.  

 
 
20. КРАКТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
Краткорочне бескаматне позајмице зависним правним  
   лицима 2,078 

 
36,264 

Остали краткорочни финансијски пласмани 1,002  1 
    

 3,080  36,265 
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21. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
 

Текући рачуни 21,177  1,108 
Девизни рачуни  89,489  124 
Благајна 505  576 
Остала новчана средстава 2,106  2,084 

    
 113,277  3,892 

 
 
22. ПРОМЕНЕ НА ИСПРАВКАМА ВРЕДНОСТИ 
   

       У хиљадама динара 
 Учешћа у 
капиталу  Залихе  Аванси   

Потражи-
вања  Укупно 

          
Стање на почетку године 99,376  332  130  72,201  172,039 
Исправке на терет биланса успеха  154,339  158  -  -  154,496 
Наплата потраживања -  -  -  (3,505)  (3,505) 
Отписи раније формираних  
    исправки вредности -  (332)  -  (8,620)  (13,504) 
Остало -  -  -  (4,552)  - 

          
Стање на крају године 253,715  158  130  55,524  309,526 

 
 
23. КАПИТАЛ  
 

Структура акцијског капитала на дан 31. децембра 2007. године према изводу Централног 
Регистра Депоа и клиринга хартија од вредности „Тигра“ А.Д., Пирот је следећа: 
 
 Број акција  % 
 
Акцијски фонд Републике Србије 429,429  25% 
Републички фонд ПИО 149,981  9% 
Uni credit banka a.d., Београд 139,980  8% 
QVT Fund, USA 57,760  3% 
Raiffeisen Bank, Wienna 46,679  3% 
Global Fund, USA 21,934  1% 
Hypo Alpe Adria Банка A.Д., Београд 12,226  1% 
Делта Generali Осигурање А.Д., Београд 11,675  1% 
А банка Випа ДД, Љубљана 11,322  1% 
А.Д.  ДДОР, Нови Сад  6,615  0% 
Остали 830,859  48% 
    
  1,718,460  100% 
 
Акцијски капитал на дан 31. децембра 2007. године састоји се од 1,718,460 обичних акција 
номиналне вредности од 1,200 динара по једној акцији.  
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24. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 
Дугорочна резервисања, која на дан 31. децембра 2007. године износе 7,998 хиљада динара 
у потпуности се односе на дугорочна резервисања за накнаде запосленима по основу 
законских отпремнина за пензију. 

 
Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће: 

 
   2007. 

 
Номинална дисконтна стопа   9% 
Очекивана стопа номиналног раста зарада   2% 

 
Кретања на дугорочним резервисањима за накнаде запосленима су била следећа: 

 
 У хиљадама динара 
   2007.  
 
Стање на дан 1. јануара     4,333 
Издвајања на терет резултата ранијих година    3,005 
Издвајања на терет биланса успеха     660 

    
Стање на дан 31. децембра    7,998 

 
 
25. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
 

Дугорочни кредити  220,600  248,401 
Обавезе по основу финансијског лизинга 4,124  1,896 
 224,724  250,297 
Минус:Текућа доспећа дугорочних обавеза (21,835)  (16,982) 
    
 202,889  233,315 
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25. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 

 
 а) Дугорочни кредити 
 

      У хиљадама динара 
 Каматна Валута  31. децембар  31. децембар 

Кредитор Стопа Ознака  Износ  2007.  2006. 
         
Рефинансирани кредити преко  
    Alpha Bank A.Д., Београд: 

        

Berliner Bank A.G., Berlin   5.5 % годишње EUR   414,546  32,847  35,015 
Algemene bank Netherlands, Amsterdam  5.6 % годишње  EUR  1,426,870  113,060  120,520 
The First National Bank,  Chicago   5.5 % годишње USD  1,390,251  74,693  89,149 
         
      220,600  244,684 
Остали кредити преко Alpha Bank   
   A.Д.,   Београд:         
Centro bank, Milan   6.0 % годишње EUR   -  -  3,717 
         
      220,600  248,401 
Текуће доспеће дугорочних кредита       (19,976)  (15,830) 
         
          200,624  232,571 

 
Доспеће обавеза по дугорочним кредитима је следеће: 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
 

До 1 године  19,976  15,831 
Од 2 до 5 година 164,555  130,231 
Преко 5 година 36,069  102,339 
    
 200,600  248,401 

 
Рефинансирани кредити преко Јубанке а.д., Београд 
 
Дугoрoчни дeвизни крeдити исказани у билансу стања на дан 31. децембра 2007. године у 
изнoсу 200,600 хиљадa динара представљају износ обавеза по уговорима потписаним  6. 
октобра 2004. године са Јубанком а.д., Београд о репрограму и отпису рефинансираних 
кредита који припадају Париском клубу кредитора.   
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25. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

б) Обавезе по основу финансијског лизинга 
 

У хиљадама динара 
 2007. 

 
Минимална 
вредност 
лизинга 

 Садашња 
вредност 

минималних 
лизинг рата 

Обавезе по основу финансијског лизинга:    
До 1 године 2,186  1,859 
Од 2 до 5 година 2,405  2,265 
 4,591  4,124 
Минус: будући трошкови кредитирања (467) - 
    
Садашња вредност обавезе 4,124  4,124 
    
Минус: Обавезе које доспевају за измирење у року од 12 месеци              (1,859) - 
    
Обавезе које доспевају за измирење након 12 месеци 2,265  4,124 

 
 
26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
    
Краткoрoчни крeдити у зeмљи 549,118  375,774 
Текућа доспећа дугорочних кредита и лизинга 21,835  16,982 

    
 570,953  392,756 

 
Краткoрoчни крeдити у земљи 
 

У хиљадама динара 
  Каматна   Период  Валута  31. децембар  31. децембар 
Кредитор  стопа  одобрења  Ознака  Износ  2007.  2006. 
Кредити у девизама:             

Societe Generale Bank  
   Srbija a.д., Београд  

тромесечни 
EURIBOR + 3.75% 

годишње  1 година  EUR    1,000,000   -  79,000 
Banca Intesa a.д., Београд  7.5 % годишње  1 година  EUR    500,000   39,618  23,700 
Alpha Bank a.д., Београд    6%-8% годишње  1 година  EUR  3,410,000  270,213  190,074 

Агенција за осигурање и 
   финансирање извоза  

12-месечни 
EURIBOR + 2%. 

годишње  1 година  EUR  1,000,000  79,235  - 
          389,066  292,774 
Кредити у динарима:             

АИК Банка a.д., Ниш  

шестомесечни 
EURIBOR + 3.5%  

годишње  1 година  РСД    80,000  - 
Unicredit банка а.д., Београд  13.2% годишње  1 година  РСД    80,052  83,000 
          160,052  83,000 
             
          549,118  375,774 
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27. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
 

Примљeни аванси, дeпoзити и кауцијe  5,171  9,356 
Добављачи, повезана правна лица  37,300  17,772 
Добављачи у земљи 40,950  35,874 
Дoбављачи у инoстранству  364  2,192 
Oсталe oбавeзe из пoслoвања  825  2,399 
    
 84,610  67,593 

 
 
28. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2007. 
 31. децембар 

2006. 
 

Обавезе за бруто зараде 14,113  11,983 
Обавезе за камате 2,974  11,289 
Пасивна временска разграничења 17,977  22,081 
Oбавeзe за дивидeндe  4,216  2,739 
Остале краткорочне обавезе 439  470 

     
 39,719  48,562 

 
 
29. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  

У хиљадама динара 
 2007.  2006. 
Пoтраживања     
Купци у зeмљи и инoстранству  187,845  145,796 
Остала потраживања (напомена 19) 649,741  139,864 
Дати аванси   -  5,717 
Краткорочне бескаматне позајмице зависним правним  
   лицима 2,078 

 
36,264 

Пoтраживања за учешће у добити (напомена 19)    236,854  88,006 
 1,076,518  415,647 

Oбавeзe     
Примљeни аванси  -  3,425 
Дoбављачи (напомена 27) 37,300  17,772 
Остале обавезе -  1,859 

 37,300  23,056 
    

Пoтраживања, нeтo 1,039,218  392,591 
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29. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

У хиљадама динара 
 2007 
Приходи  
Приходи од продаје производа и услуга  180,754 
Приходи од закупнине 50,779 
Финансијски приходи 28,560 
 260,093 
 
Расходи 
Трошкови производних услуга (12,243)
Нематеријални трошкови (1,198)
Остали расходи (102)
 
 (13,543)
 
Нето приход 246,550 
 

 
30. ПРЕУЗЕТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ  

 
а)   Предузеће је својим зависним предузећима у земљи, у циљу обезбеђења редовних 

отплата обавеза по дугорочним и краткорочним кредитима одобреним од стране 
домаћих пословних банака, издало јемства у укупном износу од 291,077 хиљада динара. 
Поред наведеног, Предузеће је јемац и по основу издатих царинских гаранција 
повезаном предузећу ради обезбеђења наплате царине и других увозних дажбина у 
укупном износу од 19,500 хиљада динара.  

 
б)   Предузеће води одређени број судских спорова за које, на основу анализе расположиве 

правне документације и информација добијених од стручних служби и правних 
саветника, руководство верује да ће бити решени у корист Предузећа и, у складу са 
тим, није извршено додатно резервисање за ризике по том основу у финансијским 
извештајима за 2007. годину. 

 
 
31.  ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 

  
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 
Предузећа могу се разликовати од тумачења руководства Предузећа. Као резултат изнетог, 
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Предузећу може бити одређен 
додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. 
То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза 
у року од пет година од када је обавеза настала. 
 
 

32. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА  
 

 У току 2008. године, а на основу Оквирног уговора закљученог између партнера, Michelin, 
Netherlands предвиђа се откуп од „Тигра“ А.Д., Пирот 10% удела у „Тигар Tyres“. На тај 
начин „Тигар“ А.Д., Пирот остаће власник 20% предузећа „Тигар Tyres“.  



“ТИГАР” А.Д., ПИРОТ  
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2007. године 
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33. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  
  
 Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за 

прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били 
следећи: 

 
 31. децембар 

2007.  
31. децембар 

2006. 
    
USD 53.7267  59.9757 
EUR 79.2362  79.0000 
GBP 107.3080  117.8577 
CHF 47.8422  49.1569 

 


