
     2007. ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ГОДИНУ
  КОЖА АД КРАГУЈЕВАЦ

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1.  :скраћени назив  КОЖА АД 3.  :матични број 7166281
2. :адреса    83Драгослава Срејовића број 4. :ПИБ 101571850

II  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

  (  000 )БИЛАНС СТАЊА у дин
АКТИВА 2006. 2007. ПАСИВА 2006. 2007.

A.  СТАЛНА ИМОВИНА 17094 17295 . А КАПИТАЛ
I   Неуплаћени уписани капитал I  Основни капитал 8764 6841
II Гудвил II   Неуплаћени уписани капитал 12559 12559
III  Нематеријална улагања III Резерве

16476 16683
IV  Ревалоризационе резерве 37
V  Нераспоређени добитак 1076 1076

V   Дугорочни финансијски пласмани 618 612 VI Губитак 4871 6831
.  Б ОБРТНА ИМОВИНА 1370 8 VII   Откупљене сопствене акције

I Залихе

9700 10462

III . ,   .Кратк потраживања пласмани и гот 1370 I  Дугорочна резервисања
IV   Одложена пореска средства II  Дугорочне обавезе 531

.  В ПОСЛОВНА ИМОВИНА 18464 17303 III  Краткорочне обавезе 9700 9875
. .   Г ГУБИТ ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА IV   Одложене пореске обавезе 56
.  Д УКУПНА АКТИВА 18464 17303

.  В УКУПНА ПАСИВА 18464 17303
.  Ђ ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

.  Г ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

    (  000 )ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у дин    (  000 )БИЛАНС УСПЕХА у дин

2006. 2007.
2006. 2007.

I  Пословни приходи 2385 560
I  .   .Приливи гот из пословних актив 3050 II  Пословни расходи 4159 2314
II  .   .Одливи гот из пословних актив 3862 III   / Пословна добитак губитак 1774 1754
III   /  Нето прилив одлив готовине -812 IV  Финансијски приходи

V  Финансијски расходи 10
VI  Остали приходи 3493 873

I  .   .Приливи гот из активности инвест 812 VII  Остали расходи 643 1013

II  .   .Одливи гот из активности инвест -1076 -1904

III   /  Нето прилив одлив готовине 812

-1076 -1904

I  .   .Приливи гот из активности финанс .   В ПОРЕЗ НА ДОБИТ

II  .   .Одливи гот из активности финанс

III   /  Нето прилив одлив готовине .  /Д НЕТО ДОБИТАК ГУБИТАК -1076 -1960

.   Г СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 3862

.   Д СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 3862

.   /  .Ђ НЕТО ПРИЛИВ ОДЛИВ ГОТОВ .   Ж ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1.    Основна зарада по акцији

          . 66.           ("   ",  . На основу чл Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената Службени гласник РС бр
47/2006)  . 3.                 и чл Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа
("   ", . 100/2006),  Службени гласник РС бр објављује се

IV , ,   Некретнине постројења опрема и
 биолошка средства

.    Б ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕII      Стална средства немењена продаји и

    средства пословања које се обуставља

.   А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
 ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

.     А ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ
 РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

.    . Б ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ
ИНВЕСТИРАЊА

VIII / .  .  Доб губ из редов пословања
 пре опорезивања

IX   /   НЕТО добитак губитак пословања
  које се обуставља

.    В ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
 АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

. /   Б ДОБИТ ГУБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА

.    Г Исплаћена лична примања
послодавцу

.     Ђ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
 МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

.     Е НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
 ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ

 ПРАВНОГ ЛИЦА

.    Е ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ
 ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 2.  ( ) Умањена разводњена

  зарада по акцији

. . / .  Ж ПОЗИТ НЕГАТ КУРСНЕ
    РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА

ГОТОВИНЕ

.    З ГОТОВИНА НА КРАЈУ
 ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА



     (  000 ) ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ у дин
2006 2007

12559 12559 12559 12559

Резерве

37 37
1076

1076 1076 1076
-4871

-4871 -4871 -1960 -6831

УКУПНО 8764
8764 8764 -1923 6841

III.        : ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА Аудитор Београд О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА

Osnove za izražavanje mišljenja

Mišljenje 

Skretanje pažnje

Нема

Директор
 , . .Радослав Милентијевић с р

  Стање на
 .почетку год

 Повећање
 .током год

 Смањење
 .током год

  Стање на
 .крају год

  Стање на
 .почетку год

 Повећање
 .током год

 Смањење
 .током год

  Стање на
 .крају год

 Основни
капитал

 Остали
капитал

 Неуплаћени
 уписани

капитал
 Емисиона

премија

Ревалоризац
-  ионе
резервеНераспоређе

 ни добитак
  Губитак до

 висине
капитала  Откупљене

 сопствене
акције

 Губитак
 изнад
 висине

капитала

Kao što je izneto u Napomeni 5. uz finansijske izveštaje, u okviru pozicije dugoročnih finansijskih plasmana evidentirana su ućešća u kapitalu zavisnih 
pravnih lica i učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica – Kožaprom d.o.o. Lugare. Imajući u vidu da je kod Agencije za privredne registre dana 
12.07.2007. godine registrovana statusna promena spajanje uz pripajanje Društva kao sticaoca i njegovog zavisnog društva Kožaprom d.o.o. Lugare koje 
prestaje da postoji, i da u skladu sa Izjavom rukovodstva Društvo nema zavisna pravna lica, ne postoji osnov za evidentiranje navedenih učešća u 
kapitalu, usled čega su dugoročni finansijski plasmani precenjeni u iznosu od 324 hiljade dinara na dan 31. decembar 2007. godine, kao i rezultat tekućeg 
perioda. Kao što je izneto u Napomeni 6. uz finansijske izveštaje, Društvo nije evidentiralo realizaciju revalorizacionih rezervi po osnovu prodaje 
procenjenih sredstava, usled čega su revalorizacione rezerve precenjene u iznosu od 37 hiljada na dan 31. decembar 2007. godine, a za isti iznos 
potcenjen rezultat tekuće godine.

Kao što je izneto u Napomeni 8. uz finansijske izveštaje, u okviru pozicije kratkoročnih finansijskih obaveza evidentirana je obaveza koja se odnosi na 
preneto stanje iz pripojenog društva Kožaprom d.o.o. Lugare. Imajući u vidu da ne postoji validan osnov za formiranje navedene obaveze, kratkoročne 
finansijske obaveze su na dan 31. decembar 2007. godine precenjene u iznosu od 284 hiljade dinara, a rezultat tekućeg perioda potcenjen za isti iznos.  

Kao što je izneto u Napomeni 10. uz finansijske izveštaje, u okviru pozicije ostalih kratkoročnih obaveza iskazana je obaveza po osnovu zarada i 
naknada zarada koja je preneta iz pripojenog društva Kožaprom d.o.o. Lugare. Imajući u vidu da su navedene obaveze prema bivšim zaposlenima 
pripojenog društva izmirene u skladu sa Sporazumima o načinu izmirivanja obaveza za neisplaćene zarade, ostale kratkoročne obaveze su na dan 31. 
decembar 2007. precenjene u iznosu od 302 hiljade dinara, a za isti iznos potcenjen rezultat tekuće godine. 

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje imaju činjenice navedene u prethodnim pasusima, finansijski izveštaji prikazuju istinito i 
objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2007. godine, kao i rezultat njegovog 
poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine, za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo Vam pažnju na sledeće:
Društvo ima izražene probleme sa likvidnošću, imajući u vidu da se tekući račun Društva nalazio u blokadi tokom 2007. godine ukupno 134 dana. U 
2007. godini, Društvo je ostvarilo gubitak od 1.960 hiljada dinara, što je uslovilo povećanje iskazanog gubitka na 5.755 hiljada dinara. Navedene 
činjenice ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu sumnju u sposobnost Društva da posluje u skladu sa načelom 
stalnosti pravnog lica.

IV             ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
    ,        САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД

ВРЕДНОСТИ

V              МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ
РЕВИЗОРА
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