
Рудник Ковин а.д. Ковин
дана: 20.09.2010. године

1. Општи подаци

1 Привредно друштво за подводну експлоатацију угља  "РУДНИК КОВИН" А.Д. Ковин

Скраћени назив: "Рудник Ковин" а.д. Ковин

Седиште: Ковин, Цара Лазара бр.85

Матични број: 20053518

ПИБ: 103925339

2 Е-маил адреса: rudmik@panet.co.yu;   vesnadrazic@ptt.yu;   radasecerov@ptt.yu

3 Решење о упису у регистар привредних субјеката бр.БД 55938/2007 од дана 18.06.2007. године

4 Делатност: 10202 - вађење и брикетирање лигнита

5 Број запослених: 119 (просечан број запослених у 2009. год.)

6 Број акционара: 131

7 Највећи акционари: 1026041
7.1. Корником Е.О.О.Д. 70.00001 661365 64.457951
7.2. Акцијски фонд РС 28.26958 267093 26.031416
7.3. Рудник Ковин а.д. 0.09325 81234 7.917227
7.4. Тезоро брокер А.Д. 0.04234 881 0.085864
7.5. Тривуновић Лука 0.03334 400 0.038985
7.6. Станковић Коста 0.02932 315 0.030701
7.7. Мијајловић Љубиша 0.02762 277 0.026997
7.8. Дивнић Горан 0.02762 261 0.025438
7.9. Илић Жарко 0.02762 261 0.025438

7.10. Опачић Јован 0.02762 261 0.025438

8 Вредност основног капитала: 1.119.396.032,10 дин.

9 Број издатих акција (обичних и приоритетних са ИСИН бројем и ЦФИ кодом): 1.026.041.032.10

10 Подаци о зависним друштвима:
10.1. "Енерџи консалтинг и инжењеринг" д.о.о.  (скраћрни назив - ЕЦЕ д.о.о.), - 30% оснивачких удела

Београд, ул. Мекензијева бр.79

11 Овлашћени ревизор: Нова ревизија д.о.о., Нови Сад, Футошка бр.35
12 Пословно име организованог тржишта на које су укључене акције

"Београдске берзе" А.Д. Београд - ванберзанско тржиште

2. Подаци о управи друштва

1 Чланови управе

1.1. председник Управног одбора
Васил Качаров, са пребивалиштем у Ковину, ул. Цара Лазара бр.11
Занимање - дипломирани инжињер рударства
запослен у Београду, ДОО "Energy consulting and enginnering" на месту Директор
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема у Србији
Без исплаћене накнаде 
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" Ковин

1.2. члан Управног одбора
Пејовић Милија, са пребивалиштем у Новом Саду, Тополска бр. 22
Занимање - дипломирани економиста
пензионер

Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема
Без исплаћене накнаде 
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" Ковин

  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2009.Г.
        Привредног друштва за подводну експлоатацију угља  "РУДНИК КОВИН" А.Д. Ковин



1.3. члан Управног одбора
Бабић Ранко, са пребивалиштем у Новом Саду, 
Занимање - дипломирани економиста
запослен Финдоместик Бнаци а.д., у Новом Саду на месту - Регионални директор  за Војводину
Председник надзорног одбора Савеза рачуновођа и ревизора Србије
Без исплаћене накнаде 
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" Ковин

1.2. члан Управног одбора
Асен Методијев Горанов, са пребивалиштем у Ковину, ул. Цара Лазара бр.11
Занимање - дипломирани инжињер рударства
запослен у А.Д."Рудник Ковин" Ковин, на месту Генералног директора
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема у Србији
Без исплаћене накнаде 
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" Ковин

1.3. члан Управног одбора
Емил Стојков Чавдаров, са пребивалиштем у Софији, Бугарска
Занимање - 
запослен у Бугарској
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема у Србији
Без исплаћене накнаде 
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" Ковин

2 Чланови надзорног одбора 

нема

3 Да ли Управа Друштва има усвојен кодекс понашања и веб сајт на коме је објављен

нема

3. Подаци о пословању  друштва

1 ИЗВЕШТАЈ УПРАВЕ о реализацији усвојене пословне политике, 
1.1. Улагање у опрему за обављање основне делатности рудника у износу од 1.029.680,00 Еур - испуњено
Извршено је улагање у основна средства у износу од 93.355.000,00 динара куповином 4 камиона - дампера и  
1 грејдера, укупне вредности од 1.029.680,00 Еур-а
1.2. Повећање запослености - испуњено 
На дан продаје број запослених је износио - 103, а у 2009. години -  просечно 119 радника
1.3. Повећање производње угља са багера - није испуњено у континуитету због честих кварова и периода
прекида рада багера.

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

2.1. Анализа остварених прихода (табела бр.1 - у прилогу), прихода по делатностима, опис 
основних производа и услуга - УКУПНИ ПРИХОДИ 424.864.911,49 дин

2.2. Анализа остварених расхода (табела бр.2 - у прилогу) - УКУПНИ РАСХОДИ 421.077.288,38 дин

2.3. Анализа резултата пословања (табела бр.3 у прилогу) - ДОБИТ  ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 3.787.623,11 дин

2.4. Основни показатељи пословања 
2.4.1. солвентност (готовина у односу на краткорочне обавезе) -0.02%
2.4.2. ликвидност (обртна имовина према обавезама) -147.81%
2.4.3. економичност (однос укупних прихода и укупних расхода) -100.89%
2.4.4. рентабилност (бруто добитак према укупној активи) - 0.06%

2.4.5.1. пословни нето добитак
3.697.422,65 динара

2.4.5.2. степен задужености
учешће обавеза у укупној пасиви 22.86 %

2.4.5.3 I и II степен ликвидности  
обртна имовина према обавезама 147.81 %
готовина у односу на краткорочне обавезе које најпре доспевају 0.02 %

2.4.5.4. цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало (редовне)
најнижа  - 2,499.00
највиша- 2,999.00



2.4.5.5. добитак по акцији (нето добит према укупном броју акција)
3.69

2.4.5.6. исплаћена дивиденда по редовној и приоритетној акцији за последње 3 године, појединачно по годинама)
2008. година - 0.47 динара по обичној акцији
2008. година - 0.33 динара по обичној акцији - није исплаћена

3 ИНФОРМАЦИЈЕ О ОСТВАРЕЊИМА ДРУШТВА ПО СЕГМЕНТИМА (на производној и географској основи)
у складу са захтевима МРС 14

3.1. приходи од продаје екстерним купцима - комплетна продаја
3.2. приходи од продаје другим сегментима у оквиру истог друштва - нема
3.3. резултатима сваког сегмента - нема сегмената
3.4. имовини и обавезама сегмената - нема сегмената
3.5. главним купцима и добављачима (који учествују са више од 10% у укупном приходу тј. укупним обавезама 

друштва)

3.5.1. ДОБАВЉАЧИ %
Царичин град доо Београд 14.42 %
Електровојводина Нови Сад 16.57 %

3.5.2. КУПЦИ %
Александрија ко експорт доо Београд 11.80 %
Хидробаза доо Београд 10.84 %
Канис доо Београд 10.06 %

4 НАВЕСТИ И ОБЈАСНИТИ СВАКУ ПРОМЕНУ ВЕЋУ ОД 10% У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ У

4.1. имовини  (из финансијских извештаја)
4.1.1. Имовина је увећана за обавезно улагање у другој години инвестирања за цца 1.029.680,00 Еур-а
4.1.2. Нематеријална улагања су извршена у износу од цца 257.654 Еур-а на име финансирања истражних радова

у предузеће Енерџи консалтинг и инжењеринг доо Београд, у 2008. години није било нематеријалних улагања
4.1.3. Залихе предузећа су повећане за цца 10.76 % и повећање се  односи се на залихе недовршене производње 

од 180.13%, залиха шљунка од 166.18 %, и смањења залиха готових производа од 98.19%
4.1.4. Потраживања су повећана за 169.33%
4.1.5. Краткорочни пласмани су сведени на нулу, тј. наплаћене су позајмице у износу од 24.000.000,00 динара
4.1.6. Готовински еквиваленти и готовина су повећани за 264%, и односе се на пазар од 31.12.2009. године који је

уплаћен на рачун јануара 2010. године, уз напомену да је 31.12.2009. године пословни рачун и даље блокиран.
4.1.7. Порез на додату вредност и АВР су повећани са 163%. Повећање се односи на улагања извршена у току 

године, а представљаће трошак наредних временских периода - улагања у откривку су скоро дуплирана у 
односу на почетак године, а вршено је и улагање у финансирање истражних радова 

4.2. обавезама (из финансијских извештаја)
4.2.1. Капитал је увећан за обавезно улагање у другој години инвестирања за цца 1.029.680,00 Еур-а
4.2.2. Нераспоређени добитак је смањен са 10,28% јер је извршено покриће губитака из ранијих периода који су

сведени на 0,00 дианара.
4.2.3. Дугорочна резервисања су смањена са 34.43% јер се односе на резервисања за одлазак у пензију једног 

радника што је мање него на крају 2008. године
4.2.4. Дугорочне обавезе су повећане са 2331.32%, а односе се на обавезе које се могу конвертовати у капитал по два 

основа - први, на име улагања преко обавезног за прву годину инвестирања од 350.000 еур-а, а друго се односи 
на финансиранје истражних радова од цца 157.000 еур-а који ће постати капитал онога момента када ти
истражни радови постану валоризовани и почну да доносе добит.

4.2.5. Остале краткорочне обавезе су повећане са 294.17%, а увећане су зато што доприноси на зараде радника нису 
исплаћивани, изузев доприноса за здравство који је релативно редовно исплаћиван. ПИО зато што се ушло у 
поступак повезивања стажа, а остали порези и доприноси због недостатка средстава.

4.3. нето добитку / губитку друштва
Добитак пре опорезивања износи 3.788 хиљ.дин, а добит претходне године износи 8.760 хиљ.дин.  
Иако су се приходи од продаје производа повећали за 6.5 %, а пословни расходи смањили за 17,55 %, смањен 
укупан резултат треба приписати увећаним финансијским расходима од 49.70% или у нето износу од 5.962 хиљ.
дин., а који се односе на камате за неблаговремено плаћене обавезе, увећаним осталим расходима за 38.38%
или у нето износу од 4.145 хиљ.дин.а који су у односу на претходну годину већи у делу одобрених рабата и отписа 
ненаплаћених потраживања.

5 НАВЕСТИ СЛУЧАЈЕВЕ КОД КОЈИХ ПОСТОЈИ НЕИЗВЕСНОСТ НАПЛАТЕ ПРИХОДА или могућих будућих 
трошкова који могу значајно утицати на финансијску позицију друштва
Спорна потраживања у износу од 21.834.249,06  динара



6 ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ  (број и %), стицању, продаји и поништењу сопствених акција
Стицање сопствених акција Субјекта приватизације и то:
за прву годину приватизације -  81.234 акција номиналне вредности 1.000,00 динара
за другу годину приватизације -  93.355 акција номиналне вредности 1.000,00 динара

7 УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕИ 
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Финансирање истражних радова у износу од 257.654,73 еур-а, што у динарској противвредности на дан улагања 
износи 22.353.878,39 динара, тј. 30% инвестирања предузећа Енерџи консалтинг и инжењеринг доо Београд

8 НАВЕСТИ ИЗНОС, НАЧИН ФОРМИРАЊА И УПОТРЕБУ РЕЗЕРВИ У ПОСЛЕДЊЕ 2 ГОДИНЕ
нема

9 НАВЕСТИ СВЕ БИТНЕ ПОСЛОВНЕ ДОГАЂАЈЕ КОЈИ СУ СЕ ДЕСИЛИ ОД ДАНА БИЛАНСИРАЊА ДО ДАНА
ПОДНОШЕЊА ИЗВЕШТАЈА
Дана 11.06.2010. година Агенција за приватизацију је донела следеће битне Одлуке и Решења:

9.1.

9.2. Одлуку о преносу капитала ПД за подводну експлоатацију угља Рудник Ковин а.д. Из Ковина, и то 661.365 акција

номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, које се преносе Агенцији за приватизацију, ради продаје на 

9.3.

Ковина, на рачун хартија од вредности Агенције за приватизацију, у Централном регистру, депоу и клирингу
хартија од вредности.

9.4. Одлуку о реструктуирању Субјекта приватизације Рудника Ковин а.д. Ковин , ул. Цара Лазара бр.85, матични број
20053518

9.5. Решење о образовању и саставу Комисије за обављање послова привременог заступника капитала ПД за 
подводну експлоатацију угља Рудник Ковин а.д. Из Ковина

10 ОБРАЗЛОЖИТИ И ОСТАЛЕ БИТНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ А КОЈИ НИСУ 
НАПРЕД НАВЕДЕНИ
нема

4. Остало

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља Рудник Ковин а.д се налази у поступку реструктуирања 
и припреме за нову приватизацију.

Решење о преносу 174.589 сопствених акција ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број РСРДКВЕ53607, номиналне вред-
ности 1.000,00 динара са рачуна хартија од вредности ПД за подводну експлоатацију угља Рудник Ковин а.д. из 

рока, у складу са чланом 41 а, став 1, тачком 4 и 6 Закона о приватизацији.

начин прописан Законом.

Одлуку о раскиду уговора о продаји државног капиталаметодом јавне аукције субјекта  приватизације Рудника 

Ковин а.д. Ковин, бр. II/1 Ов.бр.425/07 од 23.04.2007. године због неиспуњења, истеком накнадно остављеног 

Рудник Ковин а.д.
ВД  Генерални директор

Будимлић Горан, дипл.инг. руд.

___________________________










