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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА 

„РУДНИК КОВИН“  АД  КОВИН „ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ“ 

Број : 01601-10/12 

Дана:  16.07.2012.год. 

 

 

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима( Сл.гласник РС број 36/11 и 99/11) 

и члана 12. Статута Привредног друштва за подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ 

АД Ковин „ у реструктурирању“, Скупштина акционара Друштва, на редовној-годишњој 

седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу: 

 

 

О Д Л У К У  

 

I. УСВАЈА СЕ  финансијски извештај Друштва за 2011. годину са следећим  

показатељима: 

 

А. Биланс стања на дан 31.12.2011. године  

Укупна актива 1.191.896.154,55 

Укупна пасива 1.191.896.154,55 

 

Б. Биланс успеха за период од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године: 

 

1. Укупни приходи .............................................................. 476.998.168,00 

2. Укупни расходи................................................................ 492.320.133,87 

3. Губитак пре опорезивања...................................................15.321.965,87 

4. Нето губитак пословања које се обуставља ...................       201.346,46 

5. Губитак пре опорезивања.................................................   15.120.619,41  

6. Одложени порески приходи ...........................................         508.519,58 

5.Нето губитак ........................................................................ 14.612.099,83 

 

 

II.УСВАЈАЈУ СЕ: 

 

1.  Извештај овлашћеног ревизора „Привредни саветник“ ревизија доо Београд 

 о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2011. годину. 

 

2.  Извештај Надзорног одбора Друштва о прегледу  финансијског 

 извештаја Друштва за 2011. годину. 

 

III. НАЛАЖЕ СЕ надлежним службама Друштва да : 

 

1. Комисији за  хартије од вредности, Београдској берзи и брокерско-дилеском 

друштву са којим има закључен уговор, достави усвојен извештај о извршеној 

ревизији годишњег финансијског извештаја у прописаном року. 
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2. У прописном року објави јавности, путем сајта Друштва да је годишњи извештај 

усвојен од стране надлежног органа Друштва и да га објави ако се разликује од 

претходно објављеног. 

Да објави обавештење о месту на коме се може извршити увид у компелтан 

финансијски извештај и извештај ревизора, изјаву о битним променама података из 

проспекта и друге податке чије је објављивање прописано. 

Да обезбеди да годишњи финанисјки извештај буде доступан јавности током 

најмање 5 година од дана објављивања. 

 

3.  Агенцији за привредне регистре достави мишљење ревизора, у прописаном року. 

 

  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

 

        Председник Скупштине 

 

             Анчуљ Дејан 


