
Рудник Ковин а.д. Ковин

дана: 15.06.2011. 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;   secerovrada@rudnikkovin.com

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

4 Делатност: 0520 - експлоатација лигнита и мрког угља

5 Број запослених: 126 (просечан број запослених у 2010. год.)

6 Број акционара: 131

7 Највећи акционари: % 1119396
учешћа број акција

7.1. Агенција за приватизацију 74.679023 835954 74.679023
7.2. Акцијски фонд РС 23.860457 267093 23.860457
7.3. Тезоро брокер А.Д. 0.078703 881 0.078703
7.4. Тривуновић Лука 0.035734 400 0.035734
7.5. Станковић Коста 0.028140 315 0.028140
7.6. Мијајловић Љубиша 0.024745 277 0.024745
7.7. Дивнић Горан 0.023316 261 0.023316
7.8. Илић Жарко 0.023316 261 0.023316
7.9. Опачић Јован 0.023316 261 0.023316
7.10. Живановић Момчило 0.023316 261 0.023316

8 Вредност основног капитала: 1.119.396.032,10 дин.

9 Број издатих акција (обичних и приоритетних са ИСИН бројем и ЦФИ кодом): 1.119.396

10 Подаци о зависним друштвима:
10.1. Нема - продаја учешћа у капиталу у току 2010. године бугарском предузећу

"Еко анализ" из Димитровграда

11 Овлашћени ревизор: Привредни саветник - ревизија д.о.о., Београд, Књегиње Зорке бр.95
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
Гаврић Нада, са пребивалиштем у Гају, ул.Трг Ослобођења бр.15
Занимање - дипломирани правник
запослен у Руднику Ковин ад у реструктурирању Ковин, на месту Директор сектора за заједничке послове
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема 
Без исплаћене накнаде 
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" ад. У реструктурирању, Ковин

1.2. члан Управног одбора
Стојановић Срђан, са пребивалиштем у Ковину, ул. Пролетерска бр. 53
Занимање - професор информатике
запослен у Скупштини Општине Ковин, на месту - председник СО Ковин
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема
Исплаћена накнада у 2010. години за рад у управном одбору - 127.824.12 динара
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" ад. У реструктурирању, Ковин

  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2010.Г.
        Привредног друштва за подводну експлоатацију угља  "РУДНИК КОВИН" А.Д. Ковин



1.3. члан Управног одбора
Ђерић Александар, са пребивалиштем у Ковину, ул. Димитрија Туцовића бр. 14
Занимање - правни техничар
запослен у Фонду за капитална улагања АПВ,Нови Сад, на месту координатор финансијских и општих послова
Чланство у управ.и надзор.одборима других друштава-члан Управног одбора Завода за заштиту природе Србије
Исплаћена накнада у 2010. години за рад у управном одбору - 117.969.30 динара
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" ад. У реструктурирању, Ковин

1.2. члан Управног одбора
Вучковић Момчило, са пребивалиштем у Новом Саду, ул. Радничка бр. 19/6
Занимање - дипломирани економиста
запослен у Аква ел монту, Нови Сад, на месту економиста
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема
Исплаћена накнада у 2010. години за рад у управном одбору - 118.094.26 динара 
плус 135.720.00 динара на  име трошкова доласка на седнице управног одбора
Поседује 163  акција  "Рудника Ковин а.д. У реструктурирању" Ковин

1.3. члан Управног одбора
Дражић Весна, са пребивалиштем у Ковину, ул. Цара Лазара бр.87/16
Занимање - дипломирани економиста
запослен у Руднику Ковин ад у реструктурирању Ковин, на месту Директор сектора за економске послове
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема
Исплаћена накнада у 2010. години за рад у управном одбору - 62.545.34 динара 
Поседује 229 акција  "Рудника Ковин а.д. У реструктурирању" Ковин

2 Чланови надзорног одбора 

2.1. председник Надзорног одбора
Стојковић Никола, са пребивалиштем у Ковину, Цветна бр.13
Занимање - дипломирани економиста
запослен у Библиотеци  Ковин, на месту шефа рачуноводства
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема
Исплаћена накнада у 2010. години за рад у надзорном  одбору - 0,00 динара 
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" ад. У реструктурирању, Ковин

2.2. члан Надзорног одбора
Бошков Иван, са пребивалиштем у Ковину, ул. Војвођанска бр. 26
Занимање - аутоматичар
запослен у Ќовинском комуналцу  Ковин, на месту руковаоц електричар
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-Управни одбор "Ковин гас" Ковин
Исплаћена накнада у 2010. години за рад у надзорном  одбору - 0,00 динара 
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" ад. У реструктурирању, Ковин

2.1. члан Надзорног одбора
Миладиновић Зора, са пребивалиштем у Ковину, ул. Пролетерска бр. 211
Занимање - грађевински техничар
пензионер
Чланство у управним и надзорним одборима других друштава-нема
Исплаћена накнада у 2010. години за рад у надзорном  одбору - 0,00 динара 
Не поседује акције у А.Д."Рудник Ковин" ад. У реструктурирању, Ковин

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. Покренути поступци за наплату ненаплаћених потраживања у износу од 75.456.073,74 динара
1.2. Текући рачун је одблокиран и одржана је текућа ликвидност
1.3. Исплаћене су заостале зараде радницима, а текуће се исплаћују у контионуитету на две недеље
1.4. Покренут је поступак за повезивање стажа радницима за период јанура - април 2010. године
1.5. Планом пословања за наредну годину предвиђен је ремонт багера, тј повећање сигурности рада багера
1.6. Прилагођена је постојећа систематизација послова стању у Руднику и промењена је кадровска структура 
руководиоца
1.7. Усавршен је поступак дораде граха на постројењу "Кучук макина"
1.8. Извршена је корекција финансијских извештаја за 2009. годину у којој је исказан губитак од 203.653 хиљ.дин.

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

2.1. Анализа остварених прихода, - УКУПНИ ПРИХОДИ 453.743 хиљ. дин



2.2. Анализа остварених расхода - УКУПНИ РАСХОДИ 539.447 хиљ. дин

2.3. Анализа резултата пословања -ГУБИТАК  ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  85.704 хиљ. дин

2.4. Основни показатељи пословања 
2.4.1. солвентност (готовина у односу на краткорочне обавезе) -6.67 %  ( 2010.г.-0.02%)
2.4.2. ликвидност (обртна имовина према обавезама) -104.08%    ( 2010.г.-147.81%)
2.4.3. економичност (однос укупних прихода и укупних расхода) -84.11%  ( 2010.г.-100.89%)
2.4.4. рентабилност (бруто губитак према укупној активи) - 7.46%  ( 2010.г.-добитак 0.06%)

2.4.5.1. пословни нето губитак
84.333 хиљ.дин

2.4.5.2. степен задужености
учешће обавеза у укупној пасиви 27.23 %   (2010.г. - 22.86%)

2.4.5.3 I и II степен ликвидности  
обртна имовина према обавезама 104.08 %   (2010.г. - 147.81%)
готовина у односу на краткорочне обавезе које најпре доспевају 6.67 %   (2010.г. - 0.02%)

2.4.5.4. цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало (редовне)
најнижа  - 2,999.00 24.12.2010.
највиша- 2,999.00 24.12.2010.

2.4.5.5. добитак по акцији (нето добит према укупном броју акција)
0.00

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
2009. година - 0.33 динара по обичној акцији - није исплаћена. Урађена је корекција финанс.извештаја за 2009.
годину, у којој је исказан губитак од 203.653 хиљ.дин.
2010. година - нема добитка

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 24.77 %
Електровојводина Нови Сад 19.3 %

3.5.2. КУПЦИ %
Канис доо Београд 17.42
Царичин град доо Београд 15.26 %
Лигнит про доо Ковин 14.56 %
ЕЦЕ доо Београд 8.42 %
Мињон доо Ковин 7.06 %

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 умањена јер није било нових улагања, већ се измена односи на амортизацију у 2010.г.
4.1.2. Нематеријална улагања од цца 257.654 Еур-а на име финансирања истражних радова су искњижена 

и од  предузећа Енерџи консалтинг и инжењеринг доо Београд, се судским путем тражи повраћај истог
4.1.3. Залихе предузећа су повећане за цца 10.59 %. У структури повећане су залихе угља и шљунка а залихе 

недовршене производње су смањене због искњижавања условљеног променом пословне политике предузећа
4.1.4. Потраживања чине свега 35.15 % у односу на претходну годину јер су тужени купци за износ од 75.456.хиљ. дин
4.1.5. Краткорочних пласмана нема као ни претходне године
4.1.6. Готовински еквиваленти су повећани, рачун је одблокиран и на крају године износе 20.731 хиљ.дин, 

а на дан 31.12.2009. године пословни рачун је био блокиран
4.1.7. Порез на додату вредност и АВР су повећани са 143%. Повећање се односи на улагања извршена у току 

године, а представљаће трошак наредних временских периода - највећи део се односи на  улагања у откривку 
и нешто мало се односи на нове пројекте са роком важења од цца 5 година.

4.2. обавезама (из финансијских извештаја)
4.2.1. Капитал је умањен за износ губитка текуће године, што у процентима износи - око 9%
4.2.2. Нераспоређени добитак је смањен за 11.95%, што је последица корекције финансијских извештаја за 2009. год.
4.2.3. Губитак је повећан приликом корекције фин.извештаја за 2009. год. за 203.653 хиљ.дин, и за текућу годину

84.333 хиљ.дин.



4.2.3. Дугорочна резервисања су повећана око 5 пута и односе се на резервисања за одлазак у пензију једног 
радника, као и за јубиларне награде које ће бити исплаћене у 2011. години, што је више него на крају 2009. год.

4.2.4. Дугорочне обавезе су смањене на свега 603 хиљ.дин и односе се на лизинг (куповина ладе ниве) док су  обавезе 
које се могу конвертовати у капитал искњижене тако што се улагање преко обавезног за прву годину инвестира-
ња од 350.000 еура пренесене на остале дугорочне обавезе, а финансирање истражних радова је искњижњно 
на терет трошкова претходног пословања, што је између осталог  резултирало губитком у коригованим 
финансијским извештајима за 2009. годину.

4.2.5. Остале краткорочне обавезе су смањенњ са 23.27 %  зато што су заостале зараде радницима исплаћене
а текуће се такође редовно исплаћују са 15-дневном динамиком

4.3. нето добитку / губитку друштва
Губитак пре опорезивања износи 85.704 хиљ.дин. Док је у коригованим финансијским извештајима за 2009. год.
износио 203.653 хиљ.дин.. Губитак у коригованим извештајима представља категорију која садржи отклањање
свих неправилности не само из 2009. већ и из ранијих година као што је искњижавање основних средстава у
припреми која су нам приликом издвајања из састава Електропривреде Србије пренета у поченом стању, а 
односе се на трошкове откривке и истраживања неких претходних периода, укупне вредности од 55.821 хиљ.дин.
Корекцијом финансијских извештаја за 2009. годину из пословних књига су искњижене сва спорна стања, тако да 
финансијски извештаји за 2010. годину реално приказују стање имовине и обавеза (искњижена су сва спорна 
стања направљена у време претодног - страног власника и његове пословне политике.

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 94.255.398,20   динара. Од свих покренутих поступака у 2010. години у износу 
од 75.456 хиљ.дин наплаћено је свега око 3.000 хиљ.дин.

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
Раскидом приватизација све сопствене акције пренете су на Агенцију за приватизацију, тако да се на крају 2010.
год. 835.954 акција налази у  власништву агенције за приватизацију,  267.093 акција у власништву Акцијског фонда
и 16.349 акција у власништву малих акционара, већином радника Рудника Ковин

7 УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕИ 
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Финансирање истражних радова у износу од 257.654,73 еур-а, у  предузеће Енерџи консалтинг из Београда из
претходних година је искњижено из пословних књига, и судским путем се тражи њихов повраћај. У 2010. години 
није било нових улагања.

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

9.1.

9.2. Извршене су кадровске промене на позицијама в.д. Генералног  и в.д- техничког директора, а све у циљу 

ефикаснијег пословања.

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.

Рудник Ковин а.д.
ВД  Генерални директор

Будимлић Горан, дипл.инг.руд.

___________________________

пословној години,  без већих застоја.

Такође је извршена промена чланова Управног одбора на редовној годишнјој скупштини предузећа.

Утоку је ремонт багера као основног средства рада Рудника Ковин. Ремонт се ради искључиво у сопственој 

режији, и по његовом окончању створиће се основа за сигурније пословање и остваривање прихода у текућој










