
KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD
Broj: 642/SA/7
Beograd, 27.06. 2012 godine

RP/JJ

Na  osnovu  člana  329  tačka  8   Zakona  o  privrednim  društvima  
(„Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Kompanije „Ratko  
Mitrović“  a.d.  Beograd  je,  na  ponovljenoj  redovnoj  XXI  Skupštini  akcionara  
održanoj  27.06.2012.  godine,  u  predmetu  usvajanja  finansijskog  izveštaja  i  
izveštaja  o  poslovanju  Kompanije  „Ratko  Mitrović“  a.d.  Beograd  za  2011.  
godinu,  jednoglasno, sa   235.434  glasa „ZA“ , donela 

O  D  L  U  K  U
o usvajanju finansijskog  izveštaja i izveštaja o poslovanju

          Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. za 2011 godinu

I
Usvaja se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Kompanije

“Ratko Mitrović” a.d. Beograd za 2011 godinu,  kao deo Godišnjeg računa
 za 2011 godinu,  u tekstu kao u prilogu ove odluke.

II
Usvaja se bilans uspeha sa sledećim bilansnim pozicijama:

u hiljadama dinara
1. Ukupni prihodi (posl+finan+ostali) 289.447
2. Ukupni rashodi (posl+finan+ostali) 265.211
3. Neto dobit/neto gubitak (poslovni) 24.236

Raspodela dobiti, odnosno pokriće gubitka biće uredjeni posebnom  
odlukom. 

III
Usvaja se bilans stanja sa sledećim bilansnim pozicijama:

u hiljadama dinara
1. UKUPNA AKTIVA (AOP 024) 2.363.134
1.1. Stalna imovina 897.120
1.2. Obrtna imovina 1.466.014
1.3 Poslovna imovina 2.363.134
1.4. Vanbilansna aktiva 372.848



2. UKUPNA PASIVA (AOP 124) 2.363.134
2.1. Kapital 1.353.043
2.2. Dugoročna rezervisanja i obaveze 1.000.633
2.3. Kratkoročne obaveze 999.845
2.4. Vanbilansna pasiva 372.848

IV
Usvaja se Izveštaj o promenama na kapitalu, koji je sastavni deo  

ove Odluke.

V
Usvaja  se  Izveštaj  o  novčanim  tokovima,  sa  gotovinom  od  176  

hiljada dinara, koji je sastavni deo ove odluke. 

VI
Usvaja se Statistički aneks, koji je sastavni deo ove odluke. 

VII
Usvaja se Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku obradu, koji  

je sastavni deo ove odluke. 

VIII
Usvajaju  se  Napomene  uz  finansijski  izveštaj  Kompanije  «Ratko  

Mitrović» a.d. koji su sastavni deo ove odluke. 

IX
Finansijski  izveštaj,  kao  i  ovu  odluku,  dostaviti  u  zakonskom  roku  

Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

X
Poverioci  Kompanije,  članovi,  akcionari,  zaposleni  i  druga  

zainteresovana  lica  mogu  se  obavestiti  o  poslovanju  kompanije  putem  uvida  u  
finansijske izveštaje. 

XI
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

   PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
 dipl.pravnik Predrag A. Ilić

Dostavljeno:
- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- Generalnom direktoru
- a/a
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