
Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o 

sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik RS“ br. 

14/2012), JT International ad Senta iz Sente MB.: 08052441, šifra delatnosti.: 4635- Trgovina na 

veliko duvanskim proizvodima objavljuje sledeći: 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA 

 

Period izveštavanja: 01.01.2011 do 31.12.2011. godine 

POSLOVNO IME: JT INTERNATIONAL AD SENTA 

MATIČNI BROJ: 08052441 

POŠTANSKI BROJ I MESTO: 24400 SENTA 

ULICA I BROJ: SUBOTIČKI DRUM 17 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: zoran.kosijer@jti.com 

INTERNET ADRESA: WWW.JTI.COM 

KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI  PODACI: POJEDINAČNI 

USVOJENI (da ili ne) DA 

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:  

SEDIŠTE: JT INTERNATIONAL MARKETING AND  SALES 

DOO BEOGRAD 

MATIČNI BROJ: 17492730 

USVOJENI (da ili ne) DA 

 

OSOBA ZA KONTAKT: ZORAN KOSIJER 

TELEFON: 024 66-22-29 

FAKS: +381 24 66-22-44 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: zoran.kosijer@jti.com 

PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA 

ZASTUPANJE: 

Šćepan Jojić 

 

 

 



 

 

� FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA 

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE: 

    (u hiljadama RSD) 

AKTIVA: 31.12.2011. 31.12.2010. 

UKUPNA AKTIVA: 8916726 6947924 

Stalna imovina 1993589 2074695 

 Neuplaćeni, upisani kapital   

 Goodwill   

 Nematerijalna ulaganja   

 Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka 
sredstva 

1939035 1984063 

 Nekretnine postrojenja i oprema 1939035 1984063 

 Investicione nekretnine   

 Biološka sredstva   

 Dugoročni finansijski plasmani 54554 90632 

                       Učešća u kapitalu   

 Ostali dugoročni fin. plasmani  54554 90632 

Obrtna imovina 6923137 4873229 

    Zalihe 1305773 833199 

 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva 
poslovanja koje se obustavlja 

  

 Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina 5617364 4040030 

 Potraživanja 5532614 3976301 

 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 2808 2808 

 Kratkoročni finansijski plasmani 29471 35269 

 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4345 702 

 Porez na dodatu vrednost i aktivna 
vremenska razgraničenja 

48126 24950 

Odložena poreska sredstva   

Poslovna imovina 8916726 6947924 

Gubitak iznad visine kapitala   

Vanbilansna  aktiva   

 

(u hiljadama RSD) 

PASIVA: 31.12.2011. 31.12.2010. 

UKUPNA PASIVA: 8916726 6947924 

Kapital: 1570978 2063803 

 Osnovni kapital 3093802 3093802 

 Neuplaćeni upisani kapital   

 Rezerve  1626 1626 

 Revalorizacione rezerve    

 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od 
vrednosti 

  



 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od 
vrednosti 

  

 Neraspoređena dobit 2619 2619 

 Gubitak 1527069 1034244 

 Otkupljene sopstvene akcije   

Dugoročna rezervisanja i obaveze 7327126 4873942 

 Dugoročna rezervisanja 3838 6152 

 Dugoročne obaveze   

 Dugoročni krediti   

 Ostale dugoročne obaveze   

 Kratkoročne obaveze 7323378 4867790 

 Kratkoročne finansijske obaveze 5168160 2980548 

 Obaveze po osnovu sredstava namenjenih 
prodaji i sredstava poslovanja koj se 
obustavlja 

  

 Obaveze iz poslovanja 419455 374591 

 Ostale kratkoročne obaveze  18748 22690 

 Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih 
prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 

1717015 1489961 

 Obaveze po osnovu poreza na dobitak    

Odložene poreske obaveze 18532 10179 

Vanbilansna pasiva   

 

BILANS USPEHA NA DAN 31.12.2011. GODINE: 

    (u hiljadama RSD) 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Poslovni prihodi: 4667413 3653354 

 Prihodi od prodaje 4390665 3491727 

 Prihodi od aktiviranja učinaka i robe   

 Povećanje vrednosti zaliha učinaka 267816 151324 

 Smanjenje vrednosti zaliha učinaka   

 Ostali poslovni prihodi 8932 10303 

Finansijski prihodi 96914 75699 

Ostali prihodi 5999 11000 

Poslovni rashodi 4699160 4006786 

 Nabavna vrednost prodate robe 545593  

 Troškovi materijala 2884987 2822836 

 Troškovi zarada i ostali lični rashodi 417473 397584 

 Troškovi amortizacije i rezervisanja 200636 171798 

 Ostali poslovni rashodi 650471 614568 

Finansijski rashodi 500929 236527 

Ostali rashodi 54709 15435 

DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA 
PRE OPOREZIVANJA 

(484472) (518695) 

NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE 
OBUSTAVLJA 

  

DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA (484472) (518695) 



POREZ NA DOBITAK   

Poreski rashodi perioda   

Odloženi poreski rashod perioda 8353 6834 

Odloženi poreski prihod perioda   

Isplaćena lična primanja poslodavcu   

NETO DOBITAK (GUBITAK): (492825) (525529) 

Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima   

Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog 
pravnog lica 

  

ZARADA PO AKCIJI    

1. Osnovna zarada    

2. Umanjena zarada po akciji   

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE: 

    (u hiljadama RSD) 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI   

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13301526 10826661 

Prodaja i primljeni avansi 13293134 10826506 

Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti   

Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 8392 155 

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15289152 12429500 

Isplate dobavljačima i dati avansi 4134176 4111252 

Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 425177 379092 

Plaćene kamate 398721 181382 

Porez na dobitak   

Plaćanja na osnovu ostalih javnih prihoda 10331078 7757774 

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti   

Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 1987626 1602839 

   

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA   

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1942 9762 

Prodaja akcija i udela (neto prilivi)   

Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja, opreme i bioloških sredstava 

1942 9762 

Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)   

Primljene kamate i aktivnosti investiranja   

Primljene dividende   

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 201965 403360 

Kupovina akcija i udela (neto odlivi)   

Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja, opreme i bioloških sredstava 

201965 403360 

Ostali finansijski rashodi   

Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja   

Neto odlivi gotovine iz iz aktivnosti investiranja 200023 393598 

   

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA   



Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4698612 1994151 

Uvećanje osnovnog kapitala   

Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 4698612 1994151 

Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze   

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2510591  

Otkup sopstvenih akcija i udela   

Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze 2510591  

Finansijski lizing   

Isplaćene dividende   

Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 2188021 1994151 

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja   

   

SVEGA PRILIVI GOTOVINE 18002080 12830574 

SVEGA ODLIVI GOTOVINE 18001708 12832860 

NETO PRILIV GOTOVINE 372  

NETO ODLIV GOTOVINE  2286 

   

Gotovina na početku obračunskog perioda 702 2988 

Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna 
gotovine 

3271  

Negativne kursne razlike poosnovu 
preračunagotovine 

  

Gotovina na kraju obračunskog perioda 4345 702 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU: 

    (u hiljadama RSD) 

POZICIJA 
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Stanje na 01.01. prethodne godine 3093802    1626   

Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - povećanje 

       

Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - smanjenje 

       

Korigovano početno stanje na dan 
01.01. prethodne godine 

3093802    1626   

Ukupna povećanja u prethodnoj 
godini 

       

Ukupna smanjenja u prethodnoj 
godini 

       

Stanje na dan 31.12 prethodne 
godine 

3093802    1626   



Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
tekućoj  godini - povećanje 

       

Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
tekućoj godini - smanjenje 

       

Korigovano početno stanje na dan 
01.01. tekuće godine 

3093802    1626   

Ukupna povećanja u tekućoj godini        

Ukupna smanjenja u tekućoj godini        

 
Stanje na dan 31.12 tekuće godine 
 

3093802    1626   
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Stanje na 01.01. prethodne godine  2619 508715  2589332  

Ispravka materijalno značajnih grešaka 
i promena računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - povećanje 

      

Ispravka materijalno značajnih grešaka 
i promena računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - smanjenje 

      

Korigovano početno stanje na dan 
01.01. prethodne godine 

 2619 508715  2589332  

Ukupna povećanja u prethodnoj 
godini 

  525529    

Ukupna smanjenja u prethodnoj 
godini 

    525529  

Stanje na dan 31.12 prethodne 
godine 

 2619 1034244  2063803  

Ispravka materijalno značajnih grešaka 
i promena računovodstvenih politika u 
tekućoj  godini - povećanje 

      

Ispravka materijalno značajnih grešaka 
i promena računovodstvenih politika u 
tekućoj godini - smanjenje 

      

Korigovano početno stanje na 
dan01.01. tekuće godine 

 2619 1034244  2063803  

Ukupna povećanja u tekućoj godini   492825    

Ukupna smanjenja u tekućoj godini     492825  

 
Stanje na dan 31.12 tekuće godine 
 

 2619 1527069  1570978  

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
JT INTERNATIONAL А.Д., СЕНТА 
Финансијски извештаји  
31. децембар 2011. године и  
Извештај ревизора 
 
 
 
 
JT INTERNATIONAL А.Д., СЕНТА 
 
 
 
 
САДРЖАЈ  
 Страна 
  
Извештај ревизора 1 - 2 
  
Финансијски извештаји:  
  
Биланс успеха 3 

  
Биланс стања  4 

  
Извештај о променама на капиталу  5 

  
Извештај о новчаним токовима 6 

  
Напомене уз финансијске извештаје  7 - 34 



 

 

 
 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  
 
Власнику и руководству JT International а.д., Сента 
 
Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 3 до 34) привредног друштва JT 
International а.д., Сента (у даљем тексту “Привредно друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. 
децембра 2011. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о 
токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених 
политика и напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим 
прописима Републике Србије, као и за интерне контроле које сматра неопходним за састављање 
финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале услед 
криминалне радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о 
ревизији и рачуноводству Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима 
и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да 
финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на 
просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у 
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање финансијских извештаја у 
циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о 
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених 
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену 
опште презентације финансијских извештаја.  
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну 
основу за изражавање нашег мишљења. 
 
Мишљење 
 

По нашем мишљењу, финансијски извештаји JT International а.д., Сента за годину која се завршава  
на дан 31. децембра 2011. године, су састављени, по свим материјално значајаним питањима, у складу са 
рачуноводственим прописима Републике Србије. 
 
Скретање пажње 
 
Скрећемо пажњу на следећа питања: 
 
а) Као што је обелодањено у напомени 2.4. уз финансијске извештаје, Привредно друштво исказује 

узастопне пословне губитке, при чему нето губитак за годину која се завршава 31. децембра 
2011. године износи 492,825 хиљадa динара а губитак на наведени дан представља значајну 
одбитну ставку укупног капитала, док су краткорочне обавезе веће од обртне имовине за износ од 
за 400,241 хиљаду динара. Способност Привредног друштва да настави да послује у складу са 
начелом сталности пословања правног лица зависи од континуиране финансијске подршке од 
стране оснивача. Као што је даље наведено у напомени 2.4, оснивач Привредног друштва, JT 
International Holding B.V., Холандија, је доставио писмо подршке Привредном друштву, у коме је 
изразио спремност да обезбеди финансијску подршку потребну за сервисирање обавеза 
Привредног друштва у периоду од минимум годину дана од датума издавања приложених 
финансијских извештаја.  

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Власнику и руководству JT International а.д., Сента (наставак) 
 
Скретање пажње (наставак) 
 
б) Као што је обелодањено у напомени 30 уз финансијске извештаје, Скупштине привредних 

друштава JT International Marketing and Sales д.о.о., Београд i JT International a.д., Сента 
закључили су уговор о спајању уз припајање на основу ког привредно друштво JT International 
Marketing and Sales д.о.о., Београд престаје да постоји и припаја се Привредном друштву. Сва 
средства, обавезе и права привредног друштва које правно престаје да постоји наведеним 
спајањем, закључно са даном 31. децембар 2011. године, евидентирана су финансијским 
извештајима припојеног привредног друштва, а од наведеног датума иста су пренета и 
евидентирана у пословним евиденцијама JT International a.д., Сента.  

 
в) Као што је обелодањено у напомени 2.1. уз финансијске извештаје, Привредно друштво је ове 

неконсолидоване финансијске извештаје саставило на основу и према захтевима закона и 
прописа Републике Србије где je улагањe у зависнo друштво исказано по набавној вредности 
умањеној за евентуално обезвређење. Детаљнији приказ финансијског положаја Привредног 
друштва се може добити увидом у консолидоване финансијске извештаје, које је у складу са 
Законом о рачуноводству и ревизији, Привредно друштво обавезно да састави и да исте достави 
Агенцији за привредне регистре до краја априла 2012. године.  

 
Наше мишљење није модификовано по претходно наведеним питањима. 
 
 
Београд, 5. март 2012. године 

 
Жарко Мијовић 

Овлашћени ревизор 



JT INTERNATIONAL A.Д., СЕНТА 
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БИЛАНС УСПЕХА 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године 
(У хиљадама динара) 
 
 Напoмeна  2011.  2010. 
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ     
Приходи од продаје 5  4,390,665  3,491,727 
Повећање вредности залиха недовршене  
   производње и готових производа  267,816  151,324 
Остали пословни приходи   8,932  10,303 
   4,667,413  3,653,354 
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ     
Набавна вредност продате робе   (545,593)  - 
Трошкови материјала 6  (2,884,987)  (2,822,836) 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
   лични расходи 7  (417,473)  (397,584) 
Трошкови амортизације  13  (200,636)  (170,280) 
Трошкови резервисања 20  -  (1,518) 
Остали пословни расходи 8  (650,471)  (614,568) 
   (4,699,160)  (4,006,786) 
     
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК   (31,747)  (353,432) 
     
Финансијски приходи 9  96,914  75,699 
Финансијски расходи 10 (500,929)  (236,527) 
Остали приходи   5,999  11,000 
Остали расходи 11 (54,709)  (15,435) 
     
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (484,472)  (518,695) 
     
Порез на добитак: 12    
 - одложени порески расход периода   (8,353)  (6,834) 
     
НЕТО ГУБИТАК  (492,825)  (525,529) 
     
Основна/разводњена зарада по акцији (у динарима) 19  (559.12) (596.23) 
 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 

 
 
Ови финансијски извештаји су усвојени од стране Директора JT International а.д., Сента и предати 
Агенцији за привредне рeгистре дана 25. фебруара 2012. године. 
 
 
Потписано у име JT International а.д., Сента: 
 
 
 
Шћепан Јојић Невенка Јевтић 
Директор Привредног друштва Шеф рачуноводства 
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БИЛАНС СТАЊА  
1. На дан 31. децембра 2011. године  

(У хиљадама динара) 
 

 
 
Напoмeна 

 31. децембар 
2011.  

31. децембар 
2010. 

АКТИВА     
Стална имовина     
Некретнине, постројења и опрема 13  1,939,035 1,984,063 
Остала дугорочна потраживања 14  54,554 90,632 
  1,993,589 2,074,695 
Обртна имовина   
Залихе 15  1,305,773 833,199 
Потраживања 16  5,532,614 3,976,301 
Kраткорочни финансијски пласмани 14  29,471 35,269 
Потраживања за више плаћен порез на добитак   2,808 2,808 
Готовински еквиваленти и готовина 17  4,345 702 
Порез на додату вредност и активна временска 
   разграничења 18 

 
48,126 24,950 

   6,923,137 4,873,229 
   
Укупна актива   8,916,726 6,947,924 
   
ПАСИВА   
Капитал   
Акцијски капитал 19  3,093,802 3,093,802 
Законске резерве   1,626 1,626 
Губитак   (1,524,450) (1,031,625)
   1,570,978 2,063,803 
     
Дугорочне резервисања 20  3,838 6,152 
     
Краткорочне обавезе   
Краткорочне финансијске обавезе 21  5,168,160 2,980,548 
Обавезе из пословања 22  419,455 374,591 
Остале краткорочне обавезе 23  18,748 22,690 
Обавезе по основу пореза на додату 
   вредност и осталих јавних прихода и пасивна  
   временска разграничења 24 

 

1,717,015 1,489,961 
   7,323,378 4,867,790 
     
Одложене пореске обавезе 12  18,532 10,179 
    
Укупна пасива   8,916,726 6,947,924 
 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ  
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године 
(У хиљадама динара) 
 

 
Акцијски 
капитал   

Законске 
резерве   Губитак  Укупно 

     
Стањe, 1. јануара 2010. године 3,093,802  1,626  (506,096) 2,589,332 
Нето губитак текуће године -  -  (525,529) (525,529)
        
Стање, 31. децембра 2010. године 3,093,802  1,626  (1,031,625) 2,063,803 
        
Стањe, 1. јануара 2011. године 3,093,802  1,626  (1,031,625) 2,063,803 
Нето губитак текуће године -  -  (492,825) (492,825)
        
Стање, 31. децембра 2011. године 3,093,802  1,626  (1,524,450) 1,570,978 
 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године 
(У хиљадама динара)  
 
 2011.  2010. 
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ   
Продаја и примљени аванси 13,293,134  10,826,506 
Остали приливи из редовног пословања 8,392  155 
Исплате добављачима и дати аванси (4,134,176)  (4,111,252)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (425,177)  (379,092)
Плаћене камате (398,721)  (181,382)
Плаћања по основу осталих јавних прихода (10,331,078)  (7,757,774)
    
Нето одлив готовине из пословних активности (1,987,626)  (1,602,839)

   
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    
Продаја некретнина, постројења и опреме 1,942  9,762 
Куповина некретнина, постројења и опреме (201,965)  (403,360)
  
Нето одлив готовине из активности инвестирања (200,023)  (393,598)
    
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    
Дугoрoчни и краткорочни крeдити, нето прилив 2,188,021  1,994,151 
    
Нето прилив готовине из активности финансирања  2,188,021  1,994,151 

   
НЕТО ПРИЛИВИ/(ОДЛИВИ) ГОТОВИНЕ 372  (2,286)
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 702  2,988 
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине (нето) 3,271  - 

   
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  4,345  702 
 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ 

 
“JT International” акционарско друштво, Сента (у даљем тексту: “Привредно друштво”), је акционарско 
друштво које се бави гајењем дувана, бербом, сушењем листа дувана, као и ферментацијом и прерадом 
дувана. 
 
Привредно друштво је основано 1956. године под називом “Дуван”. До 4. септембра 2006. године, Привредно 
друштво је пословало под називом Дуванска индустрија А.Д., Сента, када је извршена промена имена у JT 
International А.Д., Сента. У Регистар привредних субјеката, Привредно друштво је преведно и уписано 17. јуна 
2005. године под бројем БД 22859/2005. 
 
Уговором о купопродаји акција од 8. маја 2006. године, већински акционар Привредног друштва је постао JT 
International Holding B.V., Netherlands са 98.75% учешћа у капиталу. У току 2007. године већински акционар је 
откупио преостале акције од мањинских акционара и тиме постао власник 100% учешћа у капиталу. 
 
Уговором о преносу удела без накнаде од 1. августа 2011. године, Привредно друштво је постало власник 
привредног друштва ЈТ International Marketing and Sales д.о.о., Београд, што је регистровано 9. августа 2011. 
године код Агенције за Привредне регистре под бројем 101317/2011. 
 
На дан 31. децембра 2011. године, Привредно друштво је своје пословање обављало у Сенти са седиштем у 
улици Суботички друм 17. 
 
Привредно друштво је на дан 31. децембра 2011. године имало 172 запослена (31. децембра 2010. године: 
183 запослених). 
 
Матични број Привредног друштва је 08052441, а његов порески идентификациони број (“ПИБ”) је 101102656.  
 
 

2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА 
И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД 
 

2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја 
 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС” бр. 46 од 2. јуна 2006. године и бр. 111 
од 29. децембра 2009. године), правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење 
пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, 
приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском и 
професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских 
извештаја (“Оквир”), Међународне рачуноводствене стандарде (“МРС”), односно Међународне стандарде 
финансијског извештавања (“МСФИ”), као и тумачења која су саставни део стандарда који су били на снази 
на дан 31. децембра 2002. године.  
 
Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде (“Одбор”) и Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања 
(“Комитет”), у периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, званично су усвојени 
Решењем Министра финансија Републике Србије (“Министарство”) и објављени у Службеном гласнику РС 
бр. 77 на дан 25. октобра 2010. године.  
 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све измене 
МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1. јануара 2009. године. 
При том, приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 114 од 22. децембра 2006. године, бр. 119 од 26. децембра 2008. 
године, бр. 9 од 6. фебруара 2009. године и бр. 4 од 29. јануара 2010. године), који преузима законом 
дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Презентација 
финансијских извештаја”, а уз то у појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених 
билансних позиција предвиђених наведеним стандардом. Објављени стандарди и тумачења на снази у 
текућем периоду који још увек нису званично преведени и усвојени, као и објављени стандарди и тумачења 
који још увек нису у примени, обелодањени су у напоменама 2.2 и 2.3. 
 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања рачуноводствених 
прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и објективност финансијских извештаја 
Привредног друштва, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима 
састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА 
И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД (наставак) 
 

2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја (наставак) 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је другачије 
наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 
Привредно друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  
 
Финансијски извештаји Привредног друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну 
извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Привредно друштво је ове неконсолидоване финансијске извештаје саставило на основу и према захтевима 
закона и прописа Републике Србије где је улагање у зависно друштво у овим финансијским извештајима 
исказано по набавној вредности умањеној за евентуално обезвређење. Детаљнији приказ финансијског 
положаја Привредног друштва се може добити увидом у консолидоване финансијске извештаје, које је у 
складу са Законом о рачуноводству и ревизији, Привредно друштво обавезно да састави и да исте достави 
Агенцији за привредне регистре до краја априла 2012. године. 

 
2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично преведени 

и усвојени 
 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене стандарда су били 
издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а следећа тумачења била су 
објављена од стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања, али нису званично 
усвојена у Републици Србији за годишње периоде који почињу на дан 1. јануара 2010. године: 
 
• Измене МСФИ 7 “Финансијски инструменти: Обелодањивања” – Измене којима се побољшавају 

обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран мартa 2009, на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године),  

 
• Измене МСФИ 1 “Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања ” – Додатни 

изузеци за лица која први пут примењују МСФИ Измене које се односе на средства у индустрији нафте и 
гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009, на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2010. године), 

 
• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања 

МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36, МРС 39, 
IFRIC 16 првенствено са намером отклањања неусаглашености и појашњења формулација у тексту 
(измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. 
године, а измена IFRIC на дан или након 1 јула 2009. године),  

 
• Измене МРС 38 “Нематеријална имовина” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јула 2009. године), 
 
• Измене МСФИ 2 “Плаћања акцијама”: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 

побољшања МСФИ (ревидран априла 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јула 2009. године) и измена која се односи на трансакције плаћања акцијама групе 
засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2010. године); 
 

• Измене IFRIC 9 “Поновна процена уграђених деривата” ступа на снагу за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање” – 
Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 30. јуна 2009. године), 

 
• IFRIC 18 “Пренос средстава са купаца” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јула 2009. године); 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА 

И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД (наставак) 
 
2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично преведени 

и усвојени (наставак) 
 
• “Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. gодине” што представља измену „Оквира за 

припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава са купаца примљених на 
дан или после септембра 2010. године), 
 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – Ограничено 
изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица која први пут примењују 
МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године), 
 

• Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за обелодањивањем 
код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење дефиниције повезаног лица (на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године), 
 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање пречег права 
на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. фебруара 2010. године),  
 

• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта годишњег 
квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, 
МРС 27, МРС 34, IFRIC 13) првенствено са намером отклањања неслагања и појашњења формулација у 
тексту (већина допуна биће на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године),  
 

• Допуне IFRIC 14 МРС 19 – „Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за финансирањем и 
њихова интеракција“ Преплаћени минимални захтеви за финансирањем (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године), 
 

• IFRIC 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јула 2010. године). 
 

2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу 
 
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења били су 
објављени, али нису још увек ступили на снагу: 

 
• МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2015. године), 
 

• МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године), 

 
• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2013. године), 
 

• МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године), 

 
• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2013. године), 
 

• МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Консолидовани и појединачни финансијски извештаји“ (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године) 

 
• МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка улагања“ (на снази 

за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године) 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА 

И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД (наставак) 
 
2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу (наставак) 
 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – Велика 
хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године), 

 
• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских средстава (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године), 
 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Пребијање финансијских средстава и 
финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 
године), 

 
• Допуне МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ и МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – 

Обавезно ступање на снагу и обелодањивања о усвајању нових и измењених стандарда, 
 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног резултата 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године) 
 

• Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила за обрачун 
одложених пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2012. године), 
 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима“ – Унапређење рачуноводственог обухватања примања по 
престанку запослења (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 
године), 

 
• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских средстава и 

финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 
године),  

 
• IFRIC 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године). 
 
2.4. Ризик наставка пословања 
 

Привредно друштво је за годину која се завршава 31. децембра 2011. године исказало нето губитак у износу 
од 492,825 хиљада динара док су на наведени дан краткорочне обавезе веће од обртне имовине за 
400,241хиљаду динара и при чему губитак представља значајну одбитну ставку капитала. Рацио укупног 
дуговања према капиталу износи 3.29 (напомена 26).  
 
Планови Привредног друштва у 2012. години усмерени су ка остварењу позитивних пословних резултата кроз 
повећање обима производње, продаје и цена цигарета, и повећање учешћа на постојећем делу тржишта. 
Поред тога, оснивач Привредног друштва, JT International Holding B.V., Холандија, планира да изврши 
докапитализацију Привредног друштва у току 2012. године, и такође је доставио писмо подршке у коме је 
изразио спремност да обезбеди финансијску подршку потребну за сервисирање обавеза Привредног 
друштва у периоду од минимум годину дана од датума издавања приложених финансијских извештаја. 
 
Сходно напред наведеном финансијски извештаји су састављени на основу начела сталности пословања. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1. Признавање и одмеравање прихода и расхода  
 

Приходи се исказују по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се примити и 
представљају износе који се добијају за продату робу и извршене услуге у току редовног пословања, 
умањене за дате трговачке попусте, рабате и порез на додату вредност. 

 
Приходи од продаје признају се када се ризик и корист повезана са правом власништва пренесу на купца, 
што подразумева датум испоруке робе купцу.  
 
Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали 
(принцип узрoчнoсти прихода и расхода). 
 
Приходи по основу камата, укључујући затезну камату и остале приходе везане за каматоносну активу 
обрачунавају се и евидентирају у билансу успеха у периоду на који се односе. 
 

3.2. Трошкови позајмљивања 
 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средстава које се 
квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода када су у суштини завршене 
све активности неопходне да би се средство припремило за планирану употребу или продају. Средства која 
се квалификују се односе на средства којем је обавезно потребан значајан временски период да би било 
спремно за своју намеравану употребу.  
 
Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених средстава се 
одузимају од насталих трошкова позајмљивања намењених за финансирање средстава која се квалификују. 
 
Сви остали трошкови позајмљивања се признају у рачуну добитка и губитка у периоду на који се односе. 

 
3.3. Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 

 
Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан биланса стања, прерачунати су у динаре 
по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 

 
Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страним средствима 
плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страним средствима плаћања књижене 
су у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних разлика. 

 
3.4. Бенефиције запосленима 
 

Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних 
 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Привредно друштво је у обавези да плаћа 
порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене на терет послодавца у износима 
обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Привредно друштво је, такође обавезно да од 
бруто плате запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати фондовима. Порези и 
доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода 
периода на који се односе. 

 
Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина  

 
Привредно друштво јe на oснoву oдрeдби Закона о раду и Правилника o раду у oбавeзи да исплати 
запoслeнима oтпрeмнину при одласку у пензију, у висини од најмање три просечне зараде запосленог, или 
просечне зараде у Привредном друштву или у Републици Србији, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике, у зависности од тога која је већа. Резервисања по овом 
основу су направљена у финансијским извештајима за 2011. годину на основу процене руководства. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.4. Бенефиције запосленима (наставак) 
 
Накнаде за краткорочна плаћена одсуства  
 
Плаћена одсуства (годишњи одмори) могу се преносити и користити у наредним периодима, уколико у 
текућем периоду нису искоришћена у потпуности. Трошкови плаћених одсустава се признају у износу за који 
се очекује да ће бити исплаћен као резултат неискоришћених кумулираних права на дан биланса стања. У 
случају некумулираних трошкова плаћених одсустава, обавеза или трошак се не признају до времена 
одсуства. Привредно друштво обрачунава накнаде за краткорочна плаћена одсуства запослених у складу са 
МРС 19 “Накнаде запосленима”. 
 

3.5. Порези и доприноси 
 
Текући порез на добитак 
 
Тeкући пoрeз на дoбитак прeдставља изнoс кoји сe oбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм o пoрeзу на 
дoбитак важeћим у Рeпублици Србији. 
 
Порез на добитак у висини од 10% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска 
основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у билансу успеха и корекције 
дефинисане пореским прописима Републике Србије.  
 
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег периода могу 
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег 
периода могу се пренети на рачун добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 
Порески губици настали пре 1. јануара 2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду 
не дужем од пет година. 
 
Одложени порез на добитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, 
за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе средстава и обавеза у билансу стања и 
њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на датум биланса стања се користе за утврђивање 
разграниченог износа пореза на добитак. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве 
привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте 
пренетог губитка и пореских кредита на порески биланс, који се могу преносити, до степена до којег ће 
вероватно постојати опорезиви добитак од ког се одложена пореска средства могу искористити. 
 
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се 
књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође распоређује у 
оквиру капитала. 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, као и друге порезе и доприносе 
у складу са републичким и општинским прописима.  
 

3.6. Некретнине, постројења и опрема 
 
Некретнине, постројења и опрема су материјална средства која Привредно друштво држи за употребу у 
производњи или за испоруку робе или пружање услуга или у административне сврхе и за која се очекује да ће 
се користити дуже од једног обрачунског периода.  
 
Некретнине, постројења и опрема се признају као средство када је вероватно да ће будуће економске 
користи по основу тог средства притицати у Привредно друштво и када набавна вредност или цена коштања 
тог средства може поуздано да се измери. 
 
Некретнине, постројења и опрема се почетно мере (признају) по набавној вредности или цени коштања. 
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по набавној вредности или цени 
коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне евентуалне губитке због обезвређења. 
 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима 
побољшава стање средстава изнад њиховог првобитно процењеног стандардног учинка. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.6. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 

Издаци за поправке и одржавање основних средстава настају ради обнављања или одржавања будућих 
економских користи које Привредно друштво може да очекује од првобитно процењеног стандардног учинка 
тих средстава. Као такви, издаци се признају као расход у моменту настанка. 
 

3.7. Учешће у капиталу 
 
Учешће у капиталу зависног привредног друштва исказује се по набавној вредности умањеној за евентуални 
акумулирани губитак због обезвређења. 
 
Привредно друштво је у току 2011. године постало једини власник привредног друштва ЈТ International 
Marketing and Sales д.о.о., Београд. Вредност учешћа у капиталу зависног привредног друштва на дан 31. 
децембра 2011. године износи нула, обзиром да је наведено зависно привредно друштво за годину која се 
завршава 31. децембра 2011. године исказало губитак изнад висине капитала. 
 
Поред тога, као што је обелодањено у напомени 30, зависно привредно друштво припојено је Привредном 
друштву које је након 31. децембра 2011. године преузело сва права и обавезе припојеног привредног 
друштва. За годину која се завршила 31. децембра 2011. године зависно (припојено) привредно друштво је 
исказало пословне приходе у износу од 13,516,420 хиљада динара док укупна актива и негативан капитал на 
дан 31. децембра 2011. године износе 5,290,288 хиљада динара односно 361,362 хиљаде динара. 
 

3.8. Амортизација 
 

Амoртизација некретнина, постројења и опреме oбрачунава сe прoпoрциoналним мeтoдoм током њиховог 
корисног века трајања. Oбрачун амoртизацијe пoчињe, када сe oва срeдства ставe у упoтрeбу.  

 
Корисни век трајања за најзначајније групе основних средстава је следећи: 

 
Грађевински објекти 50 година 
Намештај 10 година 
Опрема 8 до 15 година 
Компјутери и одговарајућа опрема 3 до 5 година 
Аутомобили 5 година 
 

3.9. Умањење вредности некретнина, постројења и опреме 
 

На сваки датум биланса стања, Привредно друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдила постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења вредности наведене 
имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити 
евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, 
Привредно друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада.  
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. За 
потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до садашње 
вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну процену временске 
вредности новца и ризике специфичне за то средство. 
 
Ако је процењени надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од књиговодственог 
износа, онда се књиговодствени износ тог средства (или јединице која генерише новац) умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход у билансу успеха за 
период.  
 
На дан 31. децембра 2011. године, на основу процене руководства Привредног друштва, не постоје 
индикације да је вредност нематеријалних улагања, некретнина или опреме обезвређена. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.10. Залихе 
 

Залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара се исказују по набавној вредности. Обрачун излаза, 
односно продаје залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара, врши се по методи пондерисане 
просечне цене. 
 
Залихе робе се вреднују по набавној вредности односно нето продајној вредности ако је она нижа. Набавну 
вредност чини фактурисана цена добављача, увозне дажбине, зависни трошкови набавке, манипулативни 
трошкови и други трошкови који се могу директно приписати стицању залиха робе. Обрачун излаза (продаје) 
залиха робе, врши се по методи просечне цене. Оштећене залихе и залихе које по квалитету не одговарају 
стандардима групе се отписују. Отпис залиха се врши на основу одлука руководства. 

Залихе недовршене производње и готових производа се вреднују по цени коштања, односно по нето 
продајној вредности, ако је нижа од цене коштања. Трошкови садржани у залихама недовршене производње 
и готовим производима, обухватају трошкове који су директно повезани са јединицама производа, као и 
фиксне и променљиве режијске трошкове производње. Трошкови који чине вредност залиха недовршене 
производње и готових производа утврђују се по коначном обрачуну. Излаз залиха недовршене производње и 
готових производа врши се методом стварне цене коштања. 

Оштећене залихе и залихе које по квалитету не одговарају стандардима групе се отписују. 
 
3.11. Финансијски инструмeнти 
 

Финансијска срeдства и oбавeзe сe eвидeнтирају у билансу стања Привредног друштва, oд мoмeнта када је 
Привредно друштво угoвoрним oдрeдбама вeзанo за инструмeнт. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Привредно друштво изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, 
истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Привредно друштво 
испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 
 
Дугорочна и краткорочна потраживања од пољопривредних произвођача  
 
Дугорочна потраживања укључују пласмане пољопривредним произвођачима дувана на период од 2 до 10 
година који се првобитно признају по амортизованој цени примењујући уговорену каматну стопу која 
апроксимира ефективној каматној стопи. Краткорочна потраживања доспевају у року од годину дана и 
компензују се произведеним дуваном.  
 
Потраживања из пословања 
 
Потраживања из пословања признају сe пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти умањeнoј за исправку врeднoсти 
на тeрeт биланса успeха за сва пoтраживања и плaсмане уколико је од рока за њихову наплату прошло више 
од 60 дана. Потраживања из пословања укључују следећа средства: потраживања од купаца, потраживања 
од повезаних лица и осталих домаћих и страних купаца по основу продаје производа, робе и услуга.  
 
Готовински еквиваленти и готовина  

 
Готовински еквиваленти и готовина обухватају: готовину у благајни, стања на текућим рачунима и депозити 
по виђењу. 
 
Oбавeзe прeма дoбављачима 
 
Oбавeзe прeма дoбављачима сe прoцeњују пo врeднoсти примљених средстава. 
 
Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе, укључујући и обавезе по кредитима, се почетно признају по фер вредности, 
умањеној за трансакцијске трошкове. Кредити и остале финансијске обавезе су накнадно мерене по 
амортизираној вредности користећи уговорену каматну стопу која кореспондира ефективно каматној стопи. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности средстава и 
обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских 
извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на 
историјским и осталим информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. Стварни 
износи се могу разликовати од процењених. 
 
Процене и претпоставке се стално преиспитују. Измене књиговодствених процена признају се у периоду 
измене уколико се односе само на тај период, или у периоду измене и будућим периодима уколико измена 
утиче на текући и будуће периоде. 
 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања, 
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за материјалне корекције износа 
позиција биланса стања у следећој финансијској години. 

 
4.1. Амортизација и стопа амортизације 
 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку трајања 
некретнина, постројења и опреме. Једном годишње Привредно друштво процењује економски век на основу 
тренутних предвиђања. Адекватност процењеног преосталог корисног века некретнина и опреме се 
анализира годишње, или где год постоји индиција о значајним променама одређених претпоставки. 
Руководство Привредног друштва сматра да су рачуноводствене процене у вези са процењеним корисним 
веком трајања некретнина, постројења и опреме, значајне рачуноводствене процене. Такође, услед 
значајности сталних средстава у укупној активи Привредног друштва, утицај сваке промене у наведеним 
претпоставкама може бити материјално значајан за финансијски положај Привредног друштва, као и за 
резултате његовог пословања. На пример, уколико би Привредно друштво скратило просечан корисни век 
сталне имовине за 10%, то би у пословној 2011. години резултовало у додатном трошку амортизације за око 
22,108 хиљада динара. 

 
4.2. Исправка вредности потраживања 

 
Исправка вредности за сумњива и спорна потраживања је обрачуната, на основу процењених губитака услед 
немогућности пољопривредних произвођача да испуне неопходне обавезе. Процена руководства је 
заснована на старосној анализи наведених потраживања, историјским отписима, кредитним способностима и 
променама у условима продаје. Руководство верује да није потребна додатна исправка вредности 
потраживања, изузев резервисања већ приказаних у финансијским извештајима.  
 

4.3. Фер вредност 
 
Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена применом 
одговарајућих метода процене. Привредно друштво примењује професионални суд приликом избора 
одговарајућих метода и претпоставки.  
 
Пoслoвна пoлитика Привредног друштва јe да oбeлoдани инфoрмацијe o правичнoј врeднoсти активe и 
пасивe за кoју пoстoјe званичнe тржишнe инфoрмацијe и када сe правична врeднoст значајнo разликујe oд 
књигoвoдствeнe врeднoсти. У Републици Србији нe пoстoји дoвoљнo тржишнoг искуства, каo ни стабилнoсти 
и ликвиднoсти кoд купoвинe и прoдајe пoтраживања и oсталe финансијскe активe и пасивe, пoштo званичнe 
тржишнe инфoрмацијe нису у свакoм трeнутку распoлoживe. Стoга, правичну врeднoст нијe мoгућe пoузданo 
утврдити у oдсуству активнoг тржишта. Управа Привредног друштва врши прoцeну ризика и у случајeвима 
када сe oцeни да врeднoст пo кoјoј сe имoвина вoди у пoслoвним књигама нeћe бити рeализoвана, врши 
исправку врeднoсти. Пo мишљeњу руководства Привредног друштва, изнoси у oвим финансијским 
извeштајима oдражавају врeднoст кoја јe, у датим oкoлнoстима, најверодостојнија и најкoриснија за пoтрeбe 
извeштавања. 
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2011.   2010.  
Приходи од продаје повезаним правним лицима (напомена 25)    
 - производи 3,158,821  2,988,797 
 - услуге 348  713 
 - роба 542,145  - 
 3,701,314  2,989,510 
Приходи од продаје на домаћем тржишту:    
 - производи 947  972 
 - услуге 590  564 
 1,537  1,536 
Приходи од продаје на иностраном тржишту:    
 - производи 687,814  500,681 

 
 

4,390,665  
 

3,491,727 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2011.  2010. 
Приходи од продаје: 
 - цигарете 3,519,613  2,659,787 
 - дуван 870,114  829,182 
 - услуге 348  564 
 - остало 590  2,194 
    
 4,390,665  3,491,727 

 
Географска концентрација прихода од продаје је следећа: 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2011.  2010. 

 
Република Србија 2,739,365  2,135,054 
Швајцарска 870,099  829,182 
Босна и Херцеговина  373,080  311,017 
Македонија  212,155  89,220 
Црна Гора  102,580  100,445 
Румунија   359 
Пољска 322  371 
Хрватска 71,295  25,587 
Остале земље 21,769  492 

 4,390,665  
 

3,491,727 
 
Стална имовина Привредног друштва лоцирана je у земљи седишта Привредног друштва и исказана у овим 
финансијским извештајима на дан 31. децембар 2011. године у износу од 1,936,045 хиљада динара (31. 
децембар 2010. године: 1,979,599 хиљада динара). Део сталне имовине лоциран је у Босни и Херцеговини 
где Привредно друштво има отворено представништво, и то у износу од 2,990 хиљада динара на дан 31. 
децембра 2011 године (31. децембар 2010. године: 4,464 хиљада динара) 
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6. ТРOШКOВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2011.  2010. 

 
Трошкови материјала за израду 2,806,144 2,749,738 
Трошкови режијског материјала 29,010 28,633 
Трошкови горива и енергије 49,833 44,465 
    
 2,884,987 2,822,836 

 
 
7. ТРOШКOВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2011.  2010. 

 
Трошкови бруто зарада и накнада 307,326 295,216 
Трошкови пореза и доприноса на зараде  60,123  60,530 
Трошкови накнада по основу привремених и 
   повремених послова 

 
32,931  22,978 

Трошкови превоза запослених 5,179 5,886 
Трошкови јубиларних награда и остали лични расходи 11,914 12,974 
    
 417,473 397,584 

 
 
8. OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2011.  2010. 

 
Транспортни трошкови 70,792  41,918 
Трошкови одржавања 22,136  12,026 
Трошкови закупнина 24,637  17,232 
Трошкови рекламе и пропаганде 115,468  113,446 
Трошкови премије осигурања  5,533  6,107 
Трошкови платног промета 4,379  1,772 
Трошкови репрезентације 6,330  6,007 
Tрошак лиценци 153,725  141,556 
Трошкови управљања 186,058  221,954 
Трошкови рачуноводствених, адвокатских и  
   консултантских услуга 

 
11,478  5,740 

Услуге физичког обезбеђења 9,397  8,015 
Комуналне услуге и услуге чишћења 9,021  10,883 
Индиректни порези и доприноси 6,707  6,945 
Трошкови чланарина 510  456 
Tаксе 2,050  1,038 
Трошкови стручног оспособљавања радника 4,792  5,874 
Остали трошкови 17,458  13,599 
    
 650,471  614,568 

 
Трошкови управљања исказани у износу од 186,058 хиљада динара у највећем делу се односе на 
консултантске и правне услуге пружене од стране JTI Marketing & Sales д.о.о., Београд у износу од 125,743 
хиљаде динара и остале сервисне услуге извршене од стране JTI Services Netherlands, BV, Швајцарска и ZAO 
JTI Marketing & Sales, Русија у укупном износу од 42,315 хиљада динара. 
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9. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХOДИ  

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2011.  2010. 

 
Приходи од камата 9,639  5 
Позитивне курсне разлике 87,275  75,694 
   
 96,914  75,699 

 
 
10. ФИНАНСИЈСКИ РАСХOДИ 

 
 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2011.  2010. 

 

Расходи од камата 398,721  150,643 
Негативне курсне разлике 102,208  85,884 
   
 500,929  236,527 

 
 
11. OСТАЛИ РАСХOДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2011.  2010. 
  
Отпис дувана и материјала  43,816  10,353 
Обезвређење потраживања -  84 
Добровољни прилози 3,155  4,968 
Остали расходи 7,738  30 
    
 54,709  15,435 
 
 

12. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

a)  Компоненте пореза на добитак 
У хиљадама динара 

  2011.  2010. 
 

Порески расход периода - - 
Одложени порески расход периода 8,353  6,834 
    
 8,353  6,834 

 
б)  Усаглашавање пореза и производа резултата пословања пре опорезивања и прописане пореске 
стопе 

У хиљадама динара 
  2011.  2010. 

 

Губитак пре опорезивања (484,472) (518,695)
    
Порез обрачунат по стопи од 10% (48,447) (51,869)
Порески ефекти расхода који се не признају у 
   пореском билансу 888 

 
1,099 

Непризнати преносиви порески губици  51,137  58,289 
Остало 4,775 (685)
   
Порез на добитак 8,353  6,834 
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12. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 

б)  Усаглашавање пореза и производа резултата пословања пре опорезивања и прописане пореске 
стопе (наставак) 

 
Руководство Привредног друштва није признало одложена пореска средства по основу пренетих пореских 
губитака и пореских кредита, услед неизвесности остварења опорезивог добитка у наредним фискалним 
периодима на терет које се пренети порески губици и порески кредити могу искористити. 
 
Преглед непризнатих преносивих пореских губитака и преносивих пореских кредита дат је у наредној табели: 

 
Преносиви порески  

губици из:  Година истека   
Порески 
губици   

Порески 
кредити  Укупно 

         
2003  2013  -  85,387  85,387 
2005  2015  -  112  112 
2006  2016  -  7,136  7,136 
2007  2017  255,494  202,874  458,368 
2008  2018  78,087  19,938  98,025 
2009  2019  110,118  60,607  170,725 
2010  2015  582,892  -  582,892 
2011  2016  511,375  -  511,375 

         
    1,537,966  376,054  1,914,020 
 
в)  Одложена пореска средства и обавезе 

 
На дан 31. децембра 2011. године, одложене пореске обавезе у износу од 18,532 хиљаде динара, односе се 
на опорезиве привремене разлике између пореске основице некретнина, постројења и опреме и њихове 
књиговодствене вредности.  
 
 

13. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
У хиљадама динара 

     
     
 Земљиште  

Грађeвински 
објекти  

Опрема и 
остала 

средства  
Инвестиције у 
току и аванси  Укупно 

Набавна вредност  
Стање, 1. јануар 2010. године 3,051  694,171  1,582,124  64,795  2,344,141 
Повећања -  -  7,939  453,599  461,538 
Преноси -  54,631  379,594  (434,225) - 
Отуђења, расходовања и продаја -  -  (35,232) -  (35,232)
          
Стање, 31. децембар 2010. године 3,051  748,802  1,934,425  84,169  2,770,447 
          
Стање, 1. јануар 2011. године 3,051  748,802  1,934,425  84,169  2,770,447 
Повећања -  -  -  164,048  164,048 
Преноси -  27,534  143,653  (171,187) - 
Отуђења, расходовања и продаја -  -  (49,421) -  (49,421)
          
Стање, 31. децембар 2011. године 3,051  776,336  2,028,657  77,030  2,885,074 
 
Исправка вредности          
Стање, 1. јануар 2010. године -  123,680  523,418  -  647,098 
Амортизација -  19,707  150,573  -  170,280 
Отуђења, расходовања и продаја -  -  (30,994) -  (30,994)

         
Стање, 31. децембар 2010. године -  143,387  642,997  -  786,384 

         
Стање, 1. јануар 2011. године -  143,387  642,997  -  786,384 
Амортизација -  21,157  179,479  -  200,636 
Отуђења, расходовања и продаја -  -  (40,981) -  (40,981)
          
Стање, 31. децембар 2011. године -  164,544  781,495  -  946,039 
          
Садашња вредност на дан:          
  - 31. децембар 2011. године 3,051  611,792  1,247,162  77,030  1,939,035 
  - 31. децембар 2010. Године 3,051  605,415  1,291,428  84,169  1,984,063 
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14. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

 
Остала дугорочна потраживања исказана на дан 31. децембра 2011. године, у износу од 54,554 хиљадe 
динара (31. децембар 2010. године: 90,632 хиљаде динара) након умањења за текућа доспећа, у износу од 
29,471 хиљаду динара (31. децембар 2010. године: 35,269 хиљада динара) односе се на дугорочна 
потраживања од произвођача дувана. На основу потписаних уговора, Привредно друштво даје 
произвођачима репроматеријал, семе, авансе, као и сушаре, распршиваче, садилице, пластенике, док се 
произвођачи обавезују да вредност наведене опреме врате кроз производњу дувана у периоду од 2 до 10 
година, уз каматну стопу у висини стопе раста цена на мало и/или увећане за 0.5% месечно (за авансе, 
репроматеријал, семе), односно 10 % годишње (за опрему). 
 
 

15. ЗАЛИХE 
У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
 
Материјал  302,706  376,780 
Роба  293,945  - 
Резервни делови  69,707  66,194 
Недовршена производња   53,893  37,943 
Готови производи  583,632  331,766 
Дати аванси   8,945  21,951 
  1,312,828  834,634 
Исправка вредности залиха материјала  (7,055) (1,435)

  1,305,773  
 

833,199 
 
Роба исказана на дан 31. децембра 2011. године у износу од 293,945 хиљада динара односи се на цигарете, 
које је Привредно друштво почело да увози током 2011 године ради даље продаје. 
 
 

16. ПOТРАЖИВАЊА 
У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
Потраживања од купаца:  
 - повезана правна лица (напомена 25) 

 
5,323,038 

 
3,870,351 

 - у земљи  1,057  197 
 - у иностранству  150,653  67,157 
Потраживања од произвођача дувана   58,175  43,362 
Потраживања од запослених   6,537  3,442 
Остала потраживања  935  343 
  5,540,395  3,984,852 
 
Исправка вредности потраживања 

 
(7,781) (8,551)

  
 

5,532,614  
 

3,976,301 
 
Кретања на исправкама вредности потраживања током 2011. и 2010. године су следећа: 
 

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
 
Стање на почетку године  8,551  8,953 
Повећања  -  84 
Наплата потраживања   (770) (486)
     
Стање на крају године  7,781  8,551 
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17. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
   
Текући рачун  102  110 
Девизни рачун  4,243  592 
     
  4,345  702 
 
 

18. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
 
Унапред плаћени трошкови  37,045  15,782 
Акциза и посебна накнада на цигарете  11,081  9,168 
     
  48,126  24,950 

 
 
19. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 
 

На дан 31. децембра 2011. године, JT International Holding BV Netherlands власник је укупног акцијског 
капитала Привредног друштва. У складу са уговором о купопродаји акција Дуванске индустрије а.д., Сента, 
закљученим 8. маја 2006. године између Републике Србије, Акцијског фонда Републике Србије и мањинских 
власника Дуванске индустрије а.д., Сента (у даљем тексту: „Продавци“) и JT International BV, Netherlands 
(“Купац”), купац се обавезао да у периоду од 5 година од датума Уговора, неће пренети на неко друго лице 
или на неки други начин отуђити купљене акције, заложити или их употребити као средство обезбеђења 
својих обавеза, наставиће пословање и неће дозволити да дође до ликвидације или стечаја у Привредном 
друштву.  
 
На дан 31. децембра 2011. године, акцијски капитал Привредног друштва износи 3,093,802 хиљаде динара и 
састоји се од 881,425 обичних акција чија номинална вредност износи 3,510 динара. 
 
На дан 31. децембра 2011. и 2010. године, једини акционар Привредног друштва и његов интерес у 
Привредном друштву представљени су у следећој табели: 
 

У хиљадама динара 
  Број     31. децембар  
  акција   %   2011. 
      
JT International Holding B.V., Netherlands 881,425  100.00  3,093,802 
      
 881,425  100.00  3,093,802 
 
Зарада по акцији 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
    
Просечни пондерисани број акција  881,425  881,425 
Нето губитак (у хиљадама динара) (492,825) (525,529) 
    
Основна/разводњена зарада по акцији у динарима (559.12) (596.23) 
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20. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  
 

Дугорочна резервисања исказана на дан 31. децембра 2011. године у износу од 3,838 хиљада динара у 
целини се односе на дугорочне бенефиције запослених по основу накнада приликом oдласка у пeнзију. 
 
Промене на рачунима резервисања су као што следи: 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
    
Стање на почетку године 8,563  4,903 
Исплате у току периода (4,725)  (269)
Нова резервисања у току периода  -  1,518 
 
Стање на крају године 3,838  6,152 
 
Дугорочна резервисања за отпремнине запосленима евидентирана су на основу процене руководства. 
 
Главне претпоставке коришћене за процену Руководства приликом обрачуна отпремнина биле су следеће: 
 
 31. децембар 

2011.  
 31. децембар 

2010.  
 %  % 
Дисконтна стопа 11.50  11.50 
Очекивана стопа раста зарада 8.00  2.00 
 
 

21. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 У хиљадама динара 

 
Каматна  
стопа 

31. децембар 
2011.   

31. децембар 
2010.  

     
Societe Generale Banka Srbija a.д., 
   Београд 

BELIBOR + 0.2% 
годишње 

 
5,120,000  

 
2,930,000 

Societe Generale Banka Srbija a.д., 
   Београд 

BELIBOR + 0.2% 
годишње 

 
48,160  

 
50,548 

     
  5,168,160  2,980,548 
 
На дан 31. децембра 2011. године, Привредно друштво је исказало обавезе по основу краткорочног 
револвинг кредита у износу од 5,120,000 хиљада динара, одобреног од стране Societe Generale Banka Srbije 
a.д., Београд. Кредит је одобрен за финансирање обртног капитала са доспећем од 12 месеци. Средство 
обезбеђења уредне отплате кредита јесте корпоративна гаранција издата од стране JTI, Tokyo. 
 
На дан 31. децембра 2011. године, Привредно друштво има исказане обавезе по основу прекорачења на 
текућем рачуну у укупном износу од 48,160 хиљада динара (31. децембар 2010. године: 50,548 хиљада 
динара) одобреном од стране Societe Generale Bankа Srbija a.д., Београд. Максимално прекорачење по 
текућем рачуну износи 410,000 хиљада динара. Средство обезбеђења уредне отплате кредита јесте 
корпоративна гаранција издата од стране JTI, Tokyo.  
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22. OБАВEЗE ИЗ ПOСЛOВАЊА  
У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
   
Примљени аванси  -  253 
Добављачи:     
 - повезана правна лица (напомена 25)  279,520  242,706 
 - у земљи  82,689  59,929 
 - у иностранству  57,246  71,703 
     
  419,455  374,591 

 
 
23. OСТАЛE КРАТКOРOЧНE OБАВEЗE  

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
 

Oбавезе по основу камата и трошкова финансирања  3,441  9,400 
Обавезе за нето зараде  9,955  7,741 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде  4,187  5,129 
Обавезе према запосленима  1,165  420 
     
  18,748  22,690 

 
 
24. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА 

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
     
Обавезе за акцизе  1,300,638  989,204 
Обавезе за ПДВ између обрачунатог и претходног пореза  277,556  292,620 
Укалкулисани трошкови материјала и сировина  24,977  71,246 
Укалкулисани трошкови услуга  21,170  16,418 
Укалкулисани бонуси  19,123  15,843 
Укалкулисани рабати диструбутерима  9,104  18,470 
Разграничени порез на додату вредност  7,261  - 
Укалкулисани трошкови промена цена акциза  5,950  24,153 
Укалкулисани трошак обештећења произвођача  5,474  - 
Неискоришћени годишњи одмори  5,079  4,738 
Разграничени годишњи порези за стране држављане  4,014  6,389 
Укалкулисани трошкови камата  1,000  - 
Јубиларне награде  862  2,233 
Укалкулисани трошкови промене дизајна паковања  355  19,921 
Остали обрачунати трошкови и обавезе  34,452  28,726 

  1,717,015  
 

1,489,961 
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25. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

а) Биланс стања 
 
Следећа салда потраживања и обавеза су произашла из трансакција обављених са повезаним правним 
лицима: 

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
Потраживања од купаца (напомена 16):  
 - JT International Marketing and Sales, Београд  5,009,279 3,520,243 
 - LLC Petro  52 - 
 - JT International S.A.  299,887 341,642 
 - Аустрија табак Беч  7,403 3,227 
 - JTI Загреб  6,417 4,054 
 - JTI Пољска  - 1,185 
 

 
 

5,323,038 
 

3,870,351 
Добављачи (напомена 22):  
 - JT International Holding BV Hilversum  (9,501) 23,837 
 - JT International Marketing and Sales  78,092 - 
 - JTI SA, Холандија  122,515 158,465 
 - JTI Загреб  1,872 - 
 - JTI Cres Neva  13,585 35,290 
 - Liggett Ducat  47,965 - 
 - JT International Company, Украјина  - 1,807 
 - JTI Manufacturing Romania, Bucharest, Румунија  - 1,003 
 - JTI Services Netherlands BV, Geneva, Швајцарска  1,588 3,079 
 - JTI М&S BSC St.Petersburg, Руска Федерација  7,978 13,954 
 - JTI Пољска  742 83 
 - LLC Petro, St. Petersburg, Руска Федерација  14,684 5,188 
 

 
 

279,520 
  

242,706 
     
Потраживања, нето  5,043,518  3,627,645 

 
б) Биланс успеха 
 
Преглед прихода и расхода остварених из трансакција са повезаним правним лицима је приказан у 
наредном прегледу: 
 У хиљадама динара  
 2011.  2010. 
Приходи од продаје (напомена 5):    
 - JT International Marketing and Sales, Београд 2,737,829  2,133,519 
 - Аустриа Табак Беч 348  342 
 - JTI SA Швајцарска 870,099  829,182 
 - JTI Manufacturing Romania, Bucharest, Румунија -  359 
 - JTI Пољска 322  371 
 - JTI Загреб 71,295  25,587 
 - JTI Измир -  150 
 - JTI Aлбанија 21,291  - 
 - LLC Petro, Руска Федерација 130  - 
  

3,701,314 
  

2,989,510 
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25. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 
б) Биланс успеха (наставак) 
 У хиљадама динара  
 2011.  2010. 
Остали пословни расходи:  
 - JTI Services Netherlands BV, Geneva, Швајцарска 21,139  24,152 
 - JTI SA Швајцарска 877,153  989,216 
 - JT International Holding BV Hilversum 3,345  63,804 
 - JTI М&S BSC St.Petersburg, Руска Федерација 32,494  28,650 
 - JTI Cres Neva 209,762  262,231 
 - ЈТI Измир 6,382  20,349 
 - JT International Marketing and Sales, Београд 130,771  101,633 
 - JTI Manufacturing Romania, Bucharest, Румунија 26,958  5,584 
 - LLC Petro, St. Petersburg, Руска Федерација 138,862  53,461 
 - JTI Ukraine 8,187  9,303 
 - ЈТI Пољска 7,116  3,691 
 - LLC Petro, St. Petersburg, Руска Федерација 106,518  - 
 - JTI Kazahstan LLC 3,234  - 
 - JTI Загреб 1,883  - 
  

1,573,804 
  

1,562,074 
 
Приходи, нето 

 
2,127,910 

  
1,427,436 

 
 
26. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 
 

Управљање ризиком капитала 
 
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Привредног друштва. Руководство Привредног 
друштва разматра капитални ризик, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Привредно друштво 
бити у могућности да одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање 
профита власника, преко оптимизације дуга и капитала. Структура капитала Привредног друштва састоји се 
од дуговања, укључујући краткорочне кредите образложене у напомени 21, готовине и готовинских 
еквивалената и капитала који се приписује власницима, а који укључује уделе и непокривени губитак. 
 
Лица која контролишу финансије на нивоу Привредног друштва врше преглед структуре капитала на 
годишњем нивоу. Као део тог прегледа, руководство Привредног друштва разматра цену капитала и ризик 
повезан са врстом капитала. 
 
Показатељи задужености Привредног друштва са стањем на крају године били су следећи: 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
   

Задуженост а) 5,168,160  2,980,548 
Готовина и готовински еквиваленти 4,345  702 
    
Нето задуженост  5,163,815  2,979,846 

    
Капитал б) 1,570,978  2,063,803 

    
Рацио укупног дуговања према капиталу 3.29  1.44 
 
а) Дуговање се односи на краткорочне кредите. 
 
б) Капитал укључује акцијски капитал, резерве као и губитак. 
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26. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 

Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање прихода и расхода 
за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3 ових финансијских извештаја.  
 
Категорије финансијских инструмената 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
Финансијска средства    
Дугорочна потраживања од фармера 54,554  90,632 
Потраживања од купаца 5,474,748  3,937,705 
Краткорочна потраживања од фармера 87,646  78,631 
Готовина и готовински еквиваленти 4,345  702 

   
 5,621,293  4,107,670 
Финансијске обавезе    
Обавезе према добављачима 419,455  374,338 
Остале обавезе 70,470  187,234 
Краткорочни кредити 5,168,160  2,980,548 

   
5,658,085  3,542,120 

 
Категорије финансијских инструмената 
 
Основни финансијски инструменти Привредног друштва су готовина и готовински еквиваленти и 
потраживања који настају директно из пословања Привредног друштва, као и краткорочни кредити и обавезе 
према добављачима чија је основна намена финансирање текућег пословања Привредног друштва. У 
нормалним условима пословања Привредно друштво је изложено ниже наведеним ризицима. 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик, и ризик ликвидности. 
Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају смањењем 
изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не користи никакве финансијске 
инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти 
нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Привредно друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсева страних 
валута и промена каматних стопа. 

 
Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајнијих промена у 
изложености Привредног друштва тржишном ризику, нити у начину на који Привредно друштво управља или 
мери тај ризик. 
 
Девизни ризик 
 
Привредно друштво је изложено девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената, 
потраживања од купаца, краткорочних кредита и обавеза према добављачима који су деноминирани у 
страној валути. Привредно друштво не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, 
обзиром да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени. 
 
Стабилност економског окружења у којем Привредно друштво послује, у великој мери зависи од мера Владе 
Републике Србије у привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира. 
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26. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум 
извештавања у Привредном друштву биле су следеће: 
 
  У хиљадама динара 
 Средства Обавезе 
 31. децембар 

2011. 
31. децембар 

2010. 
31. децембар 

2011. 
31. децембар 

2010. 
        
EUR 167,354  67,769  136,895  61,591 
USD 306,356  350,107  155,067  248,891 
CHF -  -  -  4,179 
BAM 10,060  566  3,552  - 
GBP -  -  176  - 

        
 483,770  418,442  295,690  314,661 

 
Привредно друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (EUR), америчког долара (USD), 
швајцарског франка (CHF), конвертибилне марке (BAM) и британске фунте (GBP). Следећа табела 
представља детаље анализе осетљивости Привредног друштва на пораст и смањење од 10% курса динара у 
односу на дату страну валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању девизног 
ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима страних валута. 
Анализа осетљивости укључује само ненамирена потраживања и обавезе исказане у страној валути и 
усклађује њихово превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима страних валута. Позитиван 
број из табеле указује на повећање резултата текућег периода. 
 

            У хиљадама динара 
  31. децембар 2011.  31. децембар 2010. 
  EUR утицај  USD утицај  EUR утицај  USD утицај 
   +10%    -10%    +10%    -10%    +10%    -10%    +10%    -10%  
                 
Резултат текућег 
   периода  3,046  (3,046)  15,129  (15,129)  618  (618) 10,122  (10,122)

 
            У хиљадама динара 
  31. децембар 2011.  31. децембар 2010. 
  GBP утицај  BAM утицај  CHF утицај  BAM утицај 
   +10%    -10%    +10%    -10%    +10%    -10%    +10%    -10%  
                 
Резултат текућег 
   периода  (18)  18  651  (651)  (418)  418  57  (57)

 
Ризик од промене каматних стопа 
 
Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је 
каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Привредно друштво нема на 
располагању инструменте којим би ублажило његов утицај. 
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26. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа (наставак) 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата је у 
следећем прегледу: 
 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Потраживања од купаца 5,474,748  3,937,705 
Готовина и готовински еквиваленти 4,345  702 
 5,479,093  3,938,407 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочна потраживања од фармера 54,554  90,632 
Краткорочна потраживања од фармера 87,646  78,631 
 142,200  169,263 
    
 5,621,293  4,107,670 
    
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима 419,455  374,338 
Остале обавезе 70,470  187,234 
 489,925  561,572 
    
Варијабилна каматна стопа    
Краткорочни кредити 5,168,160  2,980,548 

   
 5,658,085  3,542,120 
 
Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености променама 
каматних стопа за недеривативне инструменте на датум биланса стања. За обавезе са варијабилном стопом, 
анализа је састављана под претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза на датум биланса 
стања био непромењен у току целе године. Повећање или смањење од 1% представља, од стране 
руководства, процену реално могуће промене у каматним стопама. Да је каматна стопа 1% виша/нижа, а све 
остале варијабле непромењене, Привредно друштво би претрпело оперативни губитак/остварило добитак за 
годину која се завршава 31. децембра 2011. године у износу од 51,682 хиљаде динара (31. децембар 2010. 
године: 29,805 хиљада динара). Оваква ситуација се приписује изложености Привредног друштва која је 
заснована на варијабилним каматним стопама које се обрачунавају на краткорочне кредите.  
 
Изложеност Привредног друштва каматним стопама повећана је у току текућег периода због номиналног 
повећања обавеза по основу краткорочних кредита (напомена 21).  
 
Кредитни ризик 
 
Управљање потраживањима од купаца  
 
Привредно друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности 
да дуговања према Привредном друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат 
финансијски губитак за Привредно друштво. Изложеност Привредног друштва овом ризику ограничена је на 
износ потраживања од купаца на дан биланса. Привредно друштво нема значајну концентрацију ризика 
обзиром да 91% укупних потраживања чини потраживање од JT International Marketing & Sales d.o.o, Београд, 
које престаје да постоји и припаја се Привредном друштву након 31. децембра 2011. године (напомена 30). 
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26. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (наставак) 
 
Најзначајнији купци представљени су у следећој табели: 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
    
JT International Marketing & Sales d.o.o , Београд 5,009,279  3,520,243 
JT International S.A., Холандија 299,886  341,642 
Globex Banja Luka 128,905  67,157 
JT Загреб 6,417  4,054 
Остали 30,261  4,609 
    
 5,474,748  3,937,705 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2011. године приказана је у табели која следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка 

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 3,081,557  -  3,081,557 
Доспела, неисправљена потраживања 
   од купаца 2,393,191  -  

 
2,393,191 

      
 5,474,748  -  5,474,748 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2010. године приказана је у табели која следи: 

   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка 

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 2,920,495  -  2,920,495 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 1,017,210  -  1,017,210 
      
 3,937,705  -  3,937,705 
 
Недоспела потраживања од купаца 
 
Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2011. године у износу од 3,081,557 хиљада динара 
(31. децембар 2010. године: 2,920,495 хиљада динара) највећим делом се односе на потраживања од купаца 
по основу продаје цигарета. Ова потраживања доспевају углавном у року од 30 дана након датума фактуре, у 
зависности од уговорених рокова плаћања. Просечно време наплате потраживања у 2011. години износи 30 
дана (2010. године 30 дана). 
 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца 
 
Привредно друштво није обезвредило доспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2011. године у 
износу од 2,393,191 хиљаду динара (31. децембар 2010. године: 1,017,210 хиљада динара) обзиром да су у 
питању потраживања од повезаног правног лица JT International Marketing & Sales d.o.o , Београд. 
 
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљена је у следећој табели: 
 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
    
Мање од 30 дана 2,393,191 1,017,210 
    
 2,393,191 1,017,210 
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26. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Кредитни ризик (наставак) 

 
Управљање обавезама према добављачима 

 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2011. године исказане су у износу од 419,455 хиљада 
динара (31. децембар 2010. године: 374,338 хиљада динара) при чему се највећи део односи на набавке 
репроматеријала. Добављачи не зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Привредно 
друштво доспеле обавезе према добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, 
измирују у уговореном року. Просечно време измирења обавеза према добављачима у току 2011. године 
износи 30 дана (2010. године 30 дана). 
 
Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног друштва који су 
успоставили одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног 
финансирања Привредног друштва као и управљања ликвидношћу. Привредно друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног 
новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Привредног друштва. Приказани 
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталих на основу финансијских обавеза на 
основу најранијег датума на који ће Привредно друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика 
 
Доспећа финансијских обавеза 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2011. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносна 369,561  120,364  -  -  -  489,925 
Варијабилна каматна  
   стопа 15,000  5,168,160  

 
-  

 
-  

 
-  5,183,160 

            
 384,561  5,288,524  -  -  -  5,673,085 
 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2010. 
 

Мање  
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносна 291,393  264,712  5,467  -  -  561,572 
Варијабилна каматна  
   стопа 9,400  2,999,348  -  -  -  3,008,748 
            
 300,793  3,264,060  5,467  -  -  3,570,320 
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26. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Фер вредност финансијских инструмената 
 
Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза и њихову 
фер вредност на дан 31. децембра 2011. године и 31. децембра 2010. године. 
 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 2011. 31. децембар 2010. 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер 
вредност 

 Књиговодствена 
вредност 

  
Фер вредност 

Финансијска средства        
Дугорочна потраживања од  
   фармера 54,554  54,554 

 
90,632  90,632 

Потраживања од купаца 5,474,748  5,474,748  3,937,705  3,937,705 
Краткорочна потраживања од  
   фармера 87,646  87,646 

 
78,631  78,631 

Готовина и готовински 
   еквиваленти 4,345  4,345 

 
702  702 

        
 5,621,293  5,621,293  4,107,670  4,107,670 
Финансијске обавезе        
Обавезе према добављачима 419,455  419,455  374,338  374,338 
Остале обавезе 70,470  70,470  187,234  187,234 
Краткорочни кредити 5,168,160  5,168,160  2,980,548  2,980,548 
        
 5,658,085  5,658,085  3,542,120  3,542,120 
 
Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  
 
Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у куповини и 
продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје доступне тржишне 
информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер вредности финансијских средстава 
и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова. При коришћењу ове методе вредновања, 
користе се каматне стопе за финансијске инструменте са сличним карактеристикама, са циљем да се добије 
релевантна процена тржишне вредности финансијских инструмената на дан биланса. 

 
 
27.  ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ 
 

Отказиви и неотказиви оперативни лизинг односи се на закуп возила и пословних просторија. Плаћања 
призната као трошкови су следећа:  

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2011.  2010. 

 
Пословно - складишни простор 12,544  12,267 
Возила 12,048  4,845 
Остали закупи 45  120 
    
 24,637  17,232 
 
Преузете обавезе Привредног друштва по основу отказивих и неотказивих уговора о оперативном лизингу су 
следеће: 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2011.  2010. 

 
До једне године (уговори на неодређено/одређено време) 12,544  11,173 
Преко једне године  36,144  26,492 
    
 48,688  37,665 



JT INTERNATIONAL A.Д., СЕНТА 
 
 

 32

 
 
28.  СУДСКИ СПОРОВИ 

 
На дан 31. децембра 2011. године, против Привредног друштва се воде судски спорови чија је вредност 132 
хиљаде динара, док Привредно друштво води управни спор пред Врховним судом Србије против 
Министарства Финансија Републике Србије – Пореска управа, филијала Кикинда, везано за решење које је 
овај орган донео да је Привредно друштво неосновано одбило ПДВ у износу од 3,4 милиона динара, а за које 
Привредно друштво сматра да није основано и два спора против пољопривредних коопераната у укупном 
износу од 2,580 хиљада динара. 
 
На основу процене руководства Привредно друштво на дан 31. децембра 2011. године није формирало 
резервисање за потенцијалне губитке по основу ових судских спорова јер сматра да неће имати материјално 
значајан утицај на пословање у будућности. 
 
 

29. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење 
пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Привредног друштва могу 
се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране 
пореских власти и Привредном друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период 
застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде 
плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала. 
 
 

30. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА 
 
СТАТУСНА ПРОМЕНА СПАЈАЊЕ УЗ ПРИПАЈАЊЕ 

 
Скупштине привредних друштава JT International Marketing and Sales д.о.о., Београд i JT International а.д., 
Сента закључили су уговор о спајању уз припајање на основу којег привредно друштво JT International 
Marketing and Sales д.о.о., Београд престаје да постоји и спаја се и припаја привредном друштву JT 
International a.д., Сента. Сва средства, обавезе и права привредног друштва која правно престаје да постоји 
наведеним спајањем, закључно са даном 31. децембар 2011. године, евидентирана су финансијским 
извештајима Привредног друштва, а од наведеног датума иста су пренета и евидентирана у пословним 
евиденцијама JT International a.д., Сента. Припојено привредно друштво је 30. јануара 2012. године обрисано 
из регистра агенције за привредне регистре. 
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30. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА (наставак) 
 

СТАТУСНА ПРОМЕНА СПАЈАЊЕ УЗ ПРИПАЈАЊЕ (наставак) 
 
БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. децембра 2011. године (пре и након спајања уз припајање) 
(У хиљадама динара) 
 

       У хиљадама динара 

 
 JTI Marketing 

&Sales  
 JTI a.д., 
Сента    Збирно   

Елими-
нације/ 

корекције   

 Након 
спајања      

31. децембар  
2011.  

Стална имовина          
Нематеријална улагања 691  -  691  -  691 
Некретнине, постројења и опрема 46,608  1,939,035  1,985,643  -  1,985,643 
Дугорочни финансијски пласмани   54,554  54,554  -  54,554 
 47,299  1,993,589  2,040,888  -  2,040,888
Обртна имовина          
Залихе 2,469,374  1,305,773  3,775,147  -  3,775,147 
Потраживања 2,046,946  5,532,614  7,579,560  (5,087,371) 2,492,189 
Потраживања за више плаћен порез   
   на добитак -  2,808  2,808  

 
-  2,808 

Краткорочни финансијски пласмани   29,471  29,471  -  29,471 
Готовински еквиваленти и готовина 8,927  4,345  13,272  -  13,272 
Порез на додатну вредност и активна  
   временска разграничења 356,380  48,126  404,506  

 
-  404,506 

 4,881,627  6,923,137  11,804,764  (5,087,371) 6,717,393 
Губитак изнад висине капитала 361,362  -  361,362  (361,362) - 

         
Актива 5,290,288  8,916,726  14,207,014  (5,448,733) 8,758,281 

 
ПАСИВА          
Капитал          
Основни капитал 3,392,731  3,093,802  6,486,533  -  6,486,533 
Резерве -  1,626  1,626  -  1,626 
Нераспоређени добитак -  2,619  2,619  -  2,619 
Губитак (3,392,731) (1,527,069) (4,919,800) (361,362) (5,281,162)
 -  1,570,978  1,570,978  (361,362) 1,209,616 
Дугорочне обавезе и резервисања          
Дугорочна резервисања 2,692  3,838  6,530  -  6,530 
 2,692  3,838  6,530  -  6,530 
Краткорочне обавезе          
Краткорочне финансијске обавезе -  5,168,160  5,168,160  -  5,168,160 
Обавезе из пословања 5,091,095  419,455  5,510,550  (5,087,371) 423,179 
Остале краткорочне обавезе и  
   пасивна временска разграничења 1,543  18,748  20,291  

 
-  20,291 

Обавезе по основу пореза на додатну  
   вредност и осталих јавних прихода 194,958  1,717,015  1,911,973  

 
-  1,911,973 

Одложене пореске обавезе -  18,532  18,532  -  18,532 
 5,287,596  7,341,910  12,629,506  (5,087,371) 7,542,135 
          
Пасива 5,290,288  8,916,726  14,207,014  (5,448,733) 8,758,281 
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30. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА (наставак) 
 

СТАТУСНА ПРОМЕНА СПАЈАЊЕ УЗ ПРИПАЈАЊЕ (наставак) 
 

БИЛАНС УСПЕХА 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године (пре и након спајања) 
(У хиљадама динара) 
 

       У хиљадама динара 

 

 JTI 
Marketing 

&Sales  
 JTI a.д., 
Сента  Збирно   

Елими-
нације 

/Корекције   

Након 
спајања 

2011.  
          
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ       
Приходи од продаје 13,516,270  4,390,665  17,906,935  (10,163,762) 7,743,173 
Повећање вредности залиха   
   недовршене производње и готових   
   производа 

 
 

-  

 
 

267,816  267,816  -  267,816 
Остали пословни приходи 150  8,932  9,082  -  9,082 
 13,516,420  4,667,413  18,183,833  (10,163,762) 8,020,071 
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ        
Набавна вредност продате робе (12,221,943) (545,593)  (12,767,536) 10,032,991  (2,734,545)
Трошкови материјала (27,818) (2,884,987)  (2,912,805) -  (2,912,805)
Трошкови зарада, накнада зарада и  
   остали лични расходи (587,327) (417,473)  (1,004,800) -  (1,004,800)
Трошкови амортизацијe (16,606) (200,636)  (217,242) -  (217,242)
Остали пословни расходи (972,471) (650,471)  (1,622,942) 130,771  (1,492,171)
 (13,826,165)  (4,699,160)  (18,525,325) 10,163,762  (8,361,563)
         
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (309,745) (31,747) (341,492) -  (341,492)
          
Финансијски приходи 27,779  96,914  124,693  -  124,693 
Финансијски расходи (24,184) (500,929)  (525,113) -  (525,113)
Остали приходи 3,550  5,999  9,549  -  9,549 
Остали расходи (7,498) (54,709)  (62,207) -  (62,207)
          
          
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (310,098) (484,472) (794,570) - (794,570)
          
Порез на добитак:          
 - одложени порески приходи периода -  (8,353)  (8,353) -  (8,353)
 -  (8,353)  (8,353) -  (8,353)
         
НЕТО ГУБИТАК (310,098) (492,825)  (802,923) -  (802,923)

 
 
31. ДEВИЗНИ КУРСEВИ 
 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних 
позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 

 
У динарима 

   
  

31. децембар 
2011.  

31. децембар 
2010. 

     
EUR  104.6409  105.4982 
USD  80.8662  79.2802 
CHF  85.9121  84.4458 
BAM  53.5020  53.9404 
GBP  124.6022  122.4161 

 
 

 

 

 

 



JT INTERNATIONAL A.Д., СЕНТА 
 
 

 35

 

 

� IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

 

1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono 

nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva: 

1.1.  Prikaz razvoja poslovanja društva: 

Privredno Drustvo je poslovalo pod nazivom Duvanska Industrija AD Senta, kada je izvrsena promena imena 
u JT International AD Senta. U Registar privrednih subjekata, Privredno Drustvo je upisano 17.juna 2005. 
god, pod brojem БД 22859/2005. 
 
Ugovorom o kupoprodaji akcija od 8. maja 2006. god., vecinski akcionar Privrednog Drustva je postao JT 
International Holding B.V., Netherlands sа 98.75% ucesca u kapitalu. U toku 2007. god. Vecinski akcionar je 
otkupio preostale akcije od manjinskih akcionara I time postao vlasnik 100% ucesca u kapitalu. 
 
Ugovorom o prenosu udela bez naknade od 01. avgusta 2011. god., Privedno Drustvo je postalo vlasnik 
privrednog drustva ЈТ International Marketing and Sales d.о.о., Beograd, sto je registrovano 9. avgusta 
2011. god. Kod Agencije za Privredne Registre pod brojem 101317/2011. 
 
1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva: 

Privredno Drustvo je u 2011 god. poslovalo u skladu sa svojim poslovnim planovima. 

1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 

     Privredno Drustvo je u 2011 god. iskazalo neto gubitak u iznosu od 492.825 hiljada dinara. 

1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva: 

Na 31.12.2011. god. kratkorocne obaveze Drustva su vece od obrtne imovine za 400.241 hiljada dinara.   

Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu iznosi 3.29. 

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i 

glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

2.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu: 

Planovi Privrednog Drustva u 2012 god. Usmereni su ka ostvarenju pozitivnih poslovnih rezultata kroz 

povecanje obima proizvodnje, prodaje cigareta, i povecanje ucesca na postojecem delu trzista. 

2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva: 

U 2011. godini nije bilo promena u poslovnim poltikama Drustva. 

2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

Ne postoje materijalni rizici koji bi ugrozili poslovanje Drustva u narednom periodu. 

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema: 

Privredno društvo  JT International Marketing and Sales d.o.o. Beograd i privredno društvo  JT Internationl 

AD Senta zakljucili su ugovor o spajanju uz pripajanje na osnovu kojeg privredno drustvo JT International 

Marketing and Sales d.o.o prestaje da postoji i pripaja se privrednom drustvu JT International AD Senta.                
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Privredno Drustvo JT International Marketing and Sales d.o.o.  Beograd je 30. Januara 2012. god. obrisano iz 

registra Agencije. 

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima: 

Najznacajnije poslovne transakcije Drustvo je imalo sa JT International Mareting and Sales d.o.o., Beograd 

koje se odnose na prodaju cigareta.  

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja: 

Nije bilo aktivnosti Drustva na polju istrazivanja i razvoja. 

 

 

� SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA 

Razlog sticanja sopstvenih akcija: - 

Broj stečenih sopstvenih akcija: - 

Procenat stečenih sopstvenih akcija: - 

Nominalna vrednost sopstvenih akcija: - 

Imena lica od kojih su akcije stečene: - 

Iznos koji je isplaćen po osnovu sticanja sopstvenih 

akcija, odnosno naznaka da su stečene bez 

naknade: 

- 

Ukupan broj sopstvenih akcija:  

 

� IZJAVA 

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu 

odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o 

imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama 

na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje. 

 

Šćepan jojić, Član Upravnog odbora  

 

_____________________________ 

JT International AD Senta  
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JT INTERNATIONAL A.D. SENTAJT INTERNATIONAL A.D. SENTAJT INTERNATIONAL A.D. SENTAJT INTERNATIONAL A.D. SENTA    
Broj: ______Broj: ______Broj: ______Broj: ______ 
 
 

Na osnovu svojih ovlašćenja sadržanih u članu 40. Osnivačkog akta i člana 27.  

Statuta i imajući u vidu da je izvršenom statusnom promenom spajanje uz pripajanje 

privredno društvo JT International Marketing and Sales d.o.o. Beograd (dalje: JTI MS) 

prestalo da postoji brisanjem iz registra dana 30.01.2012. godine, te da se u skladu 

sa relevantnim odredbama zakona na osnovu sprovedene statusne promene JT 

International a.d. Senta smatra društvom sticaocem koje preuzima sva prava i 

obaveze JTI MS Skupština Аkcionarskog društva JT International a.d. Senta, Subotički 

drum 17  je na sednici održanoj 25. aprila 2012. godine donela sledeću: 

 

 

                      O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U    

 

1. Usvaja se u celosti Finansijski izveštaj JT International Marketing and Sales d.o.o. 

Beograd za period 01/01/2011 – 31/12/2011. godine sa Izveštajem i Mišljenjem 

nezavisnog revizora. 

 

2.  Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj o poslovanju sa bilansnim podacima i   

Mišljenje ovlašćenog revizora Deloitte doo. 

 

 

3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

 Predsednik Skupštine Društva  

 Milan Petrović- advokat 
 
 __________________________ 
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JT INTERNATIONJT INTERNATIONJT INTERNATIONJT INTERNATIONAL A.D. SENTAAL A.D. SENTAAL A.D. SENTAAL A.D. SENTA    

Broj:______Broj:______Broj:______Broj:______    

 

 

Na osnovu svojih ovlašćenja sadržanih u članu 40.  Osnivačkog akta, člana 27.  

Statuta i člana 3. stav 1. tačka 6) Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja 

godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 

14/2012),  Skupština akcionarskog društva JT International a.d. Senta, Subotički 

drum 17 (dalje: Društvo) je na sednici  održanoj 25/04/2012. godine  donela  je 

sledeću: 

 

 

                      O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U    

 

3. Finansijskim izveštajem JT INTERNATIONAL A.D. Senta za period 01/01/2011 – 

31/12/2011. godine sa Izveštajem i Mišljenjem nezavisnog revizora, utvrñen je 

gubitak Društva u iznosu od 492,825,305.97 RSD.   

 

4.  Deo gubitka iz tačke 1. ove Odluke biće pokriven u ukupnom iznosu od 

4.245.642,67 RSD putem ukidanja dobiti Društva iz ranijih godina u iznosu 

2,619,617.72 RSD, odnosno  ukidanjem zakonskih rezervi Društva u iznosu 

1,626,024.95 RSD. 

 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

 Predsednik Skupštine Društva  

 Milan Petrović- advokat 

 
 __________________________ 
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JT INTERNATIONAL A.D. SENTAJT INTERNATIONAL A.D. SENTAJT INTERNATIONAL A.D. SENTAJT INTERNATIONAL A.D. SENTA    
Broj: ______Broj: ______Broj: ______Broj: ______ 
 
 

Na osnovu svojih ovlašćenja sadržanih u članu 40. Osnivačkog akta i člana 27.  

Statuta i imajući u vidu da je izvršenom statusnom promenom spajanje uz pripajanje 

privredno društvo JT International Marketing and Sales d.o.o. Beograd (dalje: JTI MS) 

prestalo da postoji brisanjem iz registra dana 30.01.2012. godine, te da se u skladu 

sa relevantnim odredbama zakona na osnovu sprovedene statusne promene JT 

International a.d. Senta smatra društvom sticaocem koje preuzima sva prava i 

obaveze JTI MS Skupština Аkcionarskog društva JT International a.d. Senta, Subotički 

drum 17  je na sednici održanoj 25. aprila 2012. godine donela sledeću: 

 

 

                      O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U    

 

6. Usvaja se u celosti Konsolidovani finansijski izveštaj JT International a.d. Senta za 

period 01/01/2011 – 31/12/2011. godine. 

 

7.  Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj o poslovanju sa bilansnim podacima. 

 

 

3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

 Predsednik Skupštine Društva  

 Milan Petrović- advokat 
 
 __________________________ 
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NAPOMENA: 

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, odluka o usvajanju izveštaja o reviziji, odluka o usvajanju izveštaja o 

poslovanju, odluka o raspodeli dobiti usvojene su dana 25.04.2012. godine  od strane Skupštine akcionarskog 

društva . 

 

 


