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Napomene uz finansijske izveštaje "Inex-Budućnost" ad, Požega

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Privredno društvo "Inex - Budućnost" je osnovano 1946.godine. Pretežna delatnost društva je 52110.
Privredno društvo TP " Inex - Budućnost nije zavisno niti pridruženo, odnosno povezano pravno lice.

Organi upravljanja su: Skupština, Upravni i nadzorni odnor, Direktor.

Registarski broj je 6170008999.
Poreski identifikacioni broj je 101003129.
Matični broj je 07190611.

Na dan bilansa Društvo zapošljava 10 radnika.

Finansijski izveštaji Društva sastavljeni na dan 31.decembra 2012.  godine odobreni su od strane 
rukovodstva Društva 27. februara 2013. godine. 

Računovodstvni softver 

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za 
analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se 
u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva. 

Interna kontrola 

Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni deo i odvija se u skladu sa neophodnim 
uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mesta. 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 

Vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, 
prikazivanje,  dostavljanje  i  obelodanjivanje  finansijskih  izveštaja  vrši  se  u  skladu  sa  zakonskom  i 
profesionalnom regulativom, koja podrazumeva  primenu Zakona o računovodstvu i reviziji ( "Službeni 
glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009),  Okvir za prpremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja ("Okvir"),  
Međunarodne  računovodstvene  standarde  ("MRS"),  odnosno  Međunarodne  standarde  finansijskog 
izveštavanja  ("MSFI"),  kao i  Tumačenja  koja  su sastavni  deo standarda,  izdata  od strane Odbora za  
međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog 
izveštavanja (IFRIC). 

Prevod Okvira, MRS i MSFI i Tumačenja, izdaitih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene 
standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, rešenjem Ministra 
finansija  objavljuje se u Službenom gasniku RS. Do datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2012. 
godinu nisu prevedene niti objavljene sve važeće promene u standardima i tumačenjima. 

Usled toga, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društvo za godinu koja se završava 31.12.2012. 
godine, nije u potpunosti primenilo MRS, MSFI i tumačenja koja su na snazi. Imajući u vidu materijalno 
značajne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa RS od MSFI i MRS mogu imati na realnost i  
objektivnost  finansijskih  izveštaja  Društva,  priloženi  finansijski  izveštaji  se  ne  mogu  smatrati 
finansijskim izveštajima sastavljenim u potpunosti u saglasnosti sa MSFI i MRS. 
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Po  odredbama  Zakona  o  računovodstvu  i  reviziji  preduzeća  i  zadruge  primenjuju  Međunarodne 
računovodstvene standarde od 1. januara 2004. godine.

Prezentacija finansijskih izveštaja

Priloženi  finansijski  izveštaji  su  prikazani  u  formi  koja  je  propisana  Pravilnikom o  sadržini  i  formi  
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( Službeni 
glasnik RS, br. 114/2006,119/2008 i 2/2010).

Iznosi u finansijskim izveštajima su iskazani u hiljadama dinara (RSD), to jest u valuti koja predstavlja  
zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.  

Računovodstveni metod 

Finansijski izveštaji Društva su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška, odnosno po metodu 
prvobitne nabavne vrednosti, osim u slučajevima kada MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na 
način koji je opisan u značajnim računovodstvenim politikama. 

Načelo stalnosti poslovanja

Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja.  

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I RAČUNOVODSTVENA 
NAČELA

Računovodstvena načela 

Bilansna načela koja se primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja su sledeća: 

(a) Načelo stalnosti

/i/ Finansijski  izveštaji  su  sastavljeni  na  osnovu  načela  stalnosti  poslovanja,  što  pretpostavlja  da  
imovinski, finansijski i prinosni položaj preduzeća omogućuje opstanak društva  u dužem vremenskom 
periodu, da stanje u privredi i buduće mere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan negativan 
uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva.

(b)Načelo doslednosti

Ovo načelo  podrazumeva da se način procenjivanja i klasifikacija  u dužem vremenskom razdoblju ne 
menja,  osim ako je  očigledno,  na  osnovu značajne  promene  prirode  poslovanja  entiteta,  ili  pregleda 
njegovih  finansijskih  izveštaja,  da  bi  drugačij  procenjivanje  ili  klasifikacija  bila  prikladnija  po 
kriterijumima iz MRS 8, što se obelodanjuje u Napomenama uz finansijske izveštaje.  

(c) Načelo impariteta (opreznosti)

Načelo impariteta  (nejednake vrednosti)  koje  zahteva bilansiranje  imovine  po najnižoj,  a  obaveza po 
najvišoj vrednosti što ima za posledicu odmeravanja rashoda na više, a prihoda na niže, kao i uzimanje u 
obzir obezvređenja (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.
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(d) Načelo uzročnosti prihoda i rashoda 

Prema  načelu  uzročnosti  prihoda  i  rashoda   uzimaju  se   u  obzir  svi  prihodi  i  svi  rashodi  datog 
obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja 
po osnovu rashoda.

(e) Načelo pojedinačnog  procenjivanja imovine i obaveza

Pri  ovom  načelu  eventualna  grupna  procenjivanja  radi  racionalizacije  proističe  iz  pojedinačnog 
procenjivanja.

(f) Načelo identiteta bilansa

Ovo načelo zahteva da  bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan 
zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

Pregled značajnih računovodstvenih politika 

Računovodstvene politike su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama koji 
je donet 01.05.2008. godine od strane upravnog odbora i primenjuje se od 2008. godine.

3.1. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 

Nekretnine, postojenja i oprema su materijalna sredstva koja preduzeće drži za upotrebu, u proizvodnji ili 
za isporuku ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili administrativne svrhe i za koje se  
očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.

Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstvo (a) kada je verovatno da će buduće ekonomske 
koristi po osnovu tog sredstva priticati u preduzeće i (b) kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog  
sredstva može pouzdano da se izmeri.

Nekretnine, postrojenja i oprema početno se mere po nabavnoj vrednosti. Komponente nabavne vrednosti 
su: fakturna vrednost dobavljača umanjena za sve rabate sadržane u računu, uvozne dažbine i druge javne  
prihode koji se ne refundiraju kao i svi drugi direktno pripisivani troškovi neophodni za dovodjenje tog 
sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Sredstvo izgrađeno u sopstvenoj režiji priznaje se po ceni koštanja, pod uslovom da ona ne prelazi tržišnu 
vrednost. 

Revalorizovana vrednost nekretnina na dan 1. januara 2004. godine je u skladu sa MSFI 1 priznata kao  
njihova verovatna vrednost na taj dan,  za potrebe sastavljanja početnog bilansa stanja u skladu sa MSFI. 
Efekat izvršene revalorizacije nekretnina iskazan je u okviru akumuliranog rezultata iz ranijih godina.

Posle  početnog prizvanja  stavke nekretnina,  postrojenja  i  opreme,  iskazuju se  po  nabavnoj  vrednosti  
umanjenu za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravke vrednosti 
po osnovu gubitaka zbog obezvredjivanja. 

Ova  sredstva su na dan 31. decembra  2012. godine iskazana su po  nabavnoj vrednosti, umanjenoj za 
ispravku vrednosti. 
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Troškovi održavanja, popravke i zamene manjih delova opreme se uračunavaju u troškove održavanja u 
momentu nastajanja.

Naknadna  ulaganja  pri  rekonstrukciji,  adaptaciji  ili  drugoj  dogradnji  pripisuju  se  vrednosti  sredstava 
ukoliko  se  tim  ulaganjem  povećava  kapacitet  sredstva,  produžava  korisni  vek  upotrebe,  poboljšava 
kvalitet proizvoda ili menja namena sredstva.

Dobitak ili gubitak nastao prilikom otuđivanja nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se na teret ostalih  
prihoda/rashoda.

a) Investicione nekretnine

Investicione nekretnine obuhvataju zemljište i rgađevinske objekte ili deo zgrade ili oboje (stav 5 MRS 
40-Investicione  nekretnine)  koje  Društvo  drži  radi  ostvarivanja   zarade  od  izdavanja  ili  uvećavanja 
vrednosti  kapitala.  Početno priznavanje se vrši  po nabavnoj ceni  ili  po ceni  koštanja.  Posle početnog 
priznavanja investicione nekretnine se mere po metodi nabavne vrednosti ili cene koštanja umanjenoj za 
amortizaciju i iznos obezvredjenja. 

b) Amortizacija

Osnovica za obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja,  nekretnina,  postrojenja i opreme  je nabavna 
vrednost, odnosno revalorizovana vrednost.Obračun amortizacije počinje od narednog meseca od kada se 
ova sredstva stave u upotrebu. 

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i nematerijalna ulaganja amortizuju se primenom proporcionalne 
metode amortizacije.
Postrojenja i oprema amortizuju se degresivnom amortizacijom  za potrebe poreskog bilansa. Primena 
bilo koje od navedenih metoda obezbeđuje da na kraju korisnog veka vrednost postrojenja i opreme bude 
ravna nuli.

3.2. Finansijski instrumenti 

a) Finansijski plasmani i potraživanja

Učešća u kapitalu procenjuje se : po nominalnoj (knjigovodsvenoj) vrednosti kada su data u dinarima ; b) 
po berzanskoj ceni na dan bilansa,  ako su izražena u akcijama koje se kotiraju na berzi.  Pozitivni efekati 
se  evidentiraju  u  korist  revalorizacione  rezerve,  a  negativni  na  teret  ranije  ostvarene  revalorizacione 
rezerve, a ukoloko  te rezerve nema na teret rashoda obezvređenja; c) ako su izražena u stranoj valuti  
preračunavaju  se  na  srednji  kurs  na  dan  bilansa.  Pozitivne  kursne  razlike  se  evidentiraju  u  korist  
finansijskih prihoda a negativne kursne razlike na teret finansijskih rashoda.

Krediti se procenjuju po nominalnoj vrednosti umanjenoj indirektno za eventualni gubitak, a direktno za 
nastale i dokumentovane smanjene vrednosti.

Hartije  od  vrednosti,  otkupljene  sopstvene  akcije  i  udeli  procenjuju  se  po  nabavnoj  vrednosti 
(knjigovodstvenoj )  ili tržišnoj  vrednosti  ako je ona niža. 

Dugoročne hartije od vrednosti  uključene u listu kotacije na berzi  vrednuju se po prodajnoj berzanskoj 
ceni na dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni na ter. 
Trajno obezvređenje ovih sredstava evidentira se na teret ostalih rashoda. 
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Kratkoročne hartije od vrednosti uključene na listu kotacije berze efekata vrednuju se po berzanskoj ceni  
na dan bilansa. Pozitivni efekti promene cene hartije od vrednosti evidentiraju se u korist finansijskih  
prihoda,  a negativni na teret finansijskih rashoda.

Finansijski plasmani i potraživanja u stranoj valuti procenjuju se po srednjem kursu  strane valute na dan  
bilansa.

Kratkoročna potraživanja priznata su po njihovoj nominalnoj vrednosti  umanjenoj za  ispravke vrednosti 
nenaplativih potaživanja na teret bilansa uspeha  u roku od 60 dana od dana dospeća, o čemu odluku 
donosi Direktor Društva. 

b) Obaveze

Dugoročne  i  kratkoročne  obaveze  proistekle  iz  finansijskih  i  poslovnih  transakcija  procenjuju  se  po 
nominalnoj  vrednosti.  Obaveze u stranoj valuti  procenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan 
bilansa. 

Zastarele obaveze ukidaju se u korist prihoda.

3.3. Zalihe

Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se po nabavnoj 
vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove nabavke.

Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po prosečnoj nabavnoj  
ceni.

Nabavka robe u veleprodaji evidentira  se : po prodajnim cenama bez ukalkulisanog PDV.

Stavljanjem u upotrebu alat  i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu. 
Obračun nabavne vrednost robe (ostvarena razlika u ceni)  u veleprodaji vrši se na kraju godine, za promet 
ostvaren u celoj godinim na nivou srodnih grupa artikala 

Obračun nabavne vrednosti robe (ostvarena razlika u ceni)  u maloprodaji vrši se : na kraju godine za 
promet ostvaren u celog godini, na nivou srodnih grupa artikala .

Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost otpisuju se na 
teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva. 

3.4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti i AVR

U bilansu novčanih tokova pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina i  
sredstva na računima  kod poslovnih banaka. 

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne  
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred plaćene odnosno fakturisane troškove i prihode 
tekućeg perida koji nisu mogli biti fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.  
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3.5. Kapital 

Kapital obuhvata:  osnovni kapital,  emisionu premiju,  rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), 
revalorazacione rezerve i neraspoređeni neto dobitak ranijih ili tekuće godine.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrednosti odnosno.

Revalorizaciona rezerva datog sredstva prenosi se na neraspoređeni dobitak kada se to sredstvo potpuno 
amortizuje ili proda. 

3.6. Dugoročna rezervisanja 

Dugoročna  rezervisanja predstavljaju  obaveze  za  pokriće  troškova   rizika  proisteklih  iz  prethodnog 
poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama, a odnose se na :rezervisanja za troškove u garantnom 
roku po osnovu prodatih učinaka za koje je obračunat prihod u punom iznosu, rezervisanja za troškove  
obnavljanja  prirodnih bogatstva,  rezervisanja  za  zadržane kaucije  i  depozite,  rezervisanja  za  troškove 
restruktuiranja i ostala rezervisanja za verovatne troškove.

Ova rezervisanja Društvo  procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a ukida ih u korist prihoda u 
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja za 
pokriće troškova ukidaju se u korist ostalih prihoda.    

Rezervisanje  je  obaveza koja  je  neizvesna u pogledu roka i  iznosa.  Društvo  priznaje rezervisanja  u 
sledećim slučajevima: a) kada postoji sadašnja obaveza (pravna ili stvarna) nastala kao rezultat prošlog 
događaja.

Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjujuje ih  u momentu  
nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u 
korist ostalih prihoda.

3.7. Obaveze za porez na dodatnu vrednost i pasivna vremenska razgraničenja 

Porez na dodatu vrednost iskazuje se kao porez na dodatu vrednost obračunat od strane dobavljača i po  
osnovu uvoza u iznosu koji  nije  kompenziran  sa  obračunatim porezom na dodatu vrednost  kupcima. 
Republika Srbija je uvela Porez na dodatnu vrednost sa početkom primene od 1. januara 2005. godine. 
Opšta PDV stopa iznosi 18%, dok niža stopa je 8%.

Pasivna vremenska razgraničenja  obuhvataju: unapred obračunati troškovi, obračunati prihodi budućeg 
perioda, odloženi prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,  razgraničeni troškovi nabavke i  
donacije.    

Vrednost  sredstava  dobijenih  kroz  donacije  se  inicijalno  evidentira  kao  razgraničeni  prihod u  okviru 
obaveza u bilansu stanja, koji se umanjuje u korist bilansa uspeha, u periodu kada se na teret bilansa  
uspeha evidentiraju troškovi vezani za korišćenje sredstava primljenih iz donacija.

Donacije primljene u novcu, koje pokrivaju jedan obračunski period i namena im je da pokriju troškove 
Društva  nastale u tom periodu, odnosno ako su namenjene za povećanje prihoda, odmah se prihoduju.
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3.8. Prihodi  i rashodi

Prihodi od prodaje robe i učinaka se priznaju u visini fakturisane prodajne vrednosti (fakturisana 
realizacija) po odbitku svih popusta i poreza u skladu sa MRS 18.

Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija priznaju se u visini primljenih premija, subvencija,  
dotacija i donacija. Ako je donacija primljena u materijalu i osnovnim sredstvima ili u gotovu za nabavku  
materijala  ili  osnovnih  sredstava  u  prihod  se  priznaje  deo  donacije  koji  je  jednak  trošku  utrošenog  
materijala nabavljenog iz donacije, odnosno koji je jednak troškovima amortizacije osnovnog sredstva 
pribavljenog iz donacije u skladu sa MRS 20.Drugi poslovni prihodi obuhvataju prihod od zakupnina, 
članarina, tantijema i ostali prihodi, a priznaju se kada su naplaćeni ili fakturisani.

Ostali  prihodi  obuhvataju  dobitke  od  prodaje  nematerijalnih  ulaganja,  osnovnih  sredstava,  učešća  u 
kapitalu, dugoročnih hartija od vrednosti i od prodaje materijala, kao i viškova utvrđenih popisom osim 
viškova učinaka,  naplatu otpisanih potraživanja, prihode od smanjenja obaveza i  ukidanja dugoročnih 
rezervisanja.

Prihodi  od  usklađivanja  vrednosti  imovine  obuhvataju  pozitivne  efekte  povećanja  vrednosti 
nematerijalnih  ulaganja  i  osnovnih  sredstava  do  visine  prethodno iskazanih  rashoda  za  ta  sredstva  u 
skladu sa MRS 16 i MRS 36.

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, dividende i ostale prihode ostvarne iz 
odnosa sa zavisnim i povezanim pravnim licima. Ovi prihodi se vrednuju u skladu sa MRS 18 i drugim  
relevantnim MRS.

Poslovni  rashodi  obuhvataju  nabavnu  vrednost  prodate  robe,  troškove  materijala,  troškove  goriva  i  
energije,  troškove  zarada,  naknada  i  ostalih  ličnih  primanja,  troškove  proizvodnih  usluga,  troškove 
amortizacije, troškove rezervisanja i nematerijalne troškove.

Ostali rashodi obuhvataju gubitke po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, osnovnih 
sredstava, učešća u kapitalu i hartija od vrednosti, prodaje materijala, manjkova osim manjkova učinaka i 
druge nepomenute rashode.

Rashodi  po  osnovu  obezvređenja  imovine  obuhvataju  negativne  efekte  usklađivanja  vednosti 
nematerijalnih  ulaganja,  osnovnih  sredstava,  dugoročnih  finansijskih  plasmana,  zaliha,  hartija  od 
vrednosti i potraživanja u skladu sa MRS 36, MRS 16 i MRS 38.

Finansijski rashodi obuhvataju finansijske rashode iz odnosa u zavisnim i povezanim pravnim licima, 
rashode kamata, negativne kursne razlike i ostale finansijske rashode.

3.9. Porezi i doprinosi

a) Tekući  porez na dobitak

Porez na dobit  predstavlja  iznos koji  se obračunava i  plaća u skladu sa  propisima Srbije.  Procenjeni  
mesečni akontacioni iznos poreza koji utvrđuje poreski organ plaća se svakog meseca. Konačan obračun 
utvrdjuje se poreskim bilansom i Poreskom prijavom za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na 
dobit preduzeća po stopi od 10% na utvrđenu poresku osnovicu koja obuhvata dobit iz bilansa uspeha 
usklađenu za određene rashode i prihode, kapitalne dobitke i gubitke saglasno poreskim propisima. 
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Napomene uz finansijske izveštaje "Inex-Budućnost" ad, Požega

Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne daje mogućnost  da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
mogu koristiti kao osnov za povraćaj poreza u prethodnim periodima. Gubici iz tekućeg perioda iskazani 
u poreskom bilansu mogu se koristiti  za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda ali ne  
duže od deset godina. 

b) Odložena poreska sredstva i obaveze 

Odložena poreska sredstva i obaveze se utvrđuju na bazi privremenih razlika korišćenjem metode obaveza 
koje  nastanu  između  poreske  osnovice  sredstava  i  obaveza  i  njihovih  knjigovodstvenih  iznosa  u 
finansijskim izveštajima. 

c) Odloženi porez na dobitak

Odloženi porez na dobit se utvrđuje korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za 
privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja i obaveza u bilansu stanja i  
njihove knigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa stanja ili poreske stope koje su 
nakon tog  datuma  stupile  na  snagu,  se  koriste  za  utvrđivanje  razgraničenog iznosa  poreza  na  dobit.  
Odložene  poreske  obaveze  se  priznaju  za  sve  oporezive  privremene  razlike.  Odložena  poreska 
potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte prenetog gubitka i poreskih kredita na 
poreski bilans društva, koji se mogu prenosti, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit 
od koje se preneti poreski gubitak/ kredit može umanjiti. U finansijskim izveštajima za 2012, Društvo nije  
iskazalo odloženi porez na dobitak.

d) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i doprinose u 
skladu sa republičkim  i opštinskim  propisima. 
3.10. Primanja zaposlenih

Društvo,  u  normalnom  toku  poslovanja,  vrši  plaćanja  republici  Srbiji  u  ime  svojih  zaposlenih.  Svi 
zaposleni  u  Društvu  su  deo   penzionog  plana  Republike  Srbije.  Svi  doprinosi  koji  su  obavezni  po 
penzionom planu Vlade se piznaju kao trošak u periodu kada nastanu. 

a) Primanja zaposlenih

Društvo ne poseduje sopstvene penzione fondove kao ni opcije u cilju isplate zaposlenima po mogućim 
osnovama. Društvo nema identifikovane obaveze na dan  bilansa tekuće godine,  po osnovu otpremnina za 
odlazak u penziju i jubilarnih nagrada.  

b) Troškovi socijalnog osiguranja

Društvo  snosi  troškove  zaposlenih  koji  se  odnose  na  obezbeđenje  beneficija  kao  što  su  zdravstveno 
osiguranje, penziono osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i slično. 

3.11. Učinci promena kurseva valuta 

Poslovne promene  nastale  u stranoj  valuti  su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrdjenom na  
Međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.

Monetarne i nemonetarne stavke sredstava i obaveza nabavljene u stranoj valuti priznaju se po srednjem 
kursu utvrdjenom na Međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan nastanka transakcije.
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Neto  pozitivne  ili  negativne  kursne  razlike  nastale  prilikom poslovnih  transakcija  u  stranoj  valuti  i  
prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa 
uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.

Kursevi najznačajnijih valuta koji su korišćeni prilikom preračuna pozicija bilansa stanja obuhvataju: 

31.12.2012. 31.12.2011.

EUR 113,7183 104,6409
USD 86,1763 80.8662
CHF 94,1922 85.9121

3.12. Pravična (fer) vrednost i korišćenje procena

Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o poštenoj vrednosti aktive i pasive za koju postoje  
zvanične tržišne informacije. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnost i  
likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne 
informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrednost nije moguće pouzdano utvrditi 
u odsustvu aktivnog tržišta.

Sastavljanje  finansijskih  izveštaja  u  skladu sa  računovodstvenim propisima  Republike  Srbije  zahteva 
upotrebu  procena  i  pretpostavki  koje  utiču  na  prikazane  iznose  imovine  i  obaveza,  obelodanjivanje 
potencijalnih obaveza i sredstava na datum bilansa stanja, kao i prikazane iznose prihoda i rashoda za  
period za koji se izveštava. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izveštajima 
odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.  
Međutim, iako su ove procene bazirane na najboljem saznanju rukovodstva, stvarni rezultati mogu da se 
razlikuju od ovih procena zbog činjenica navedenih u prethodnom pasusu.
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4. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

 U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Zemljište 144  144
Građevinski objekti 4.722  4.999
Postrojenja i oprema 3.180  1.137
Investicione nekretnine 39.665  36.701
Svega nekretnine postrojenja i oprema i biološka 
sredstva 47.711  42.981
    
Stanje na dan 31. decembar  47.711  42.981

Promene na nekretninama, postrojenjima, opremi i biološkim sredstvima:
U hiljadama dinara

 Zemljište
Građevi

nski 
objekti

Postrojen
ja i 

oprema

Investicion
e 

nekretnine
Ukupno

Nabavna vrednost na početku 
godine 144 17.025 9.404 56.414 82.987
Korigovano početno stanje 144 17.025 9.404 56.414 82.987
Ukupna povećanja 3.355 3.934 7.289
Nabavka direktno od dobavljača 3.355 3.934 7.289
Ukupna smanjenja 2.280 2.280
Prodaja u toku godine 1.955 1.955
Rashod u toku godine 325 325
Nabavna vrednost na kraju godine 144 17.025 10.479 60.348 87.996

Kumulirana ispravka vrednosti na 
početku godine 12.026 8.267 19.713 40.006
Korigovano početno stanje 12.026 8.267 19.713 40.006
Ukupna povećanja 277 481 970 1.728
Amortizacija 277 481 970 1.728
Ukupna smanjenja 1.449 1.449
Rashod u toku godine 325 325
Prodaja u toku godine 1.124 1.124
Kumulirana ispravka vrednosti na 
kraju godine 12.303 7.299 20.683 40.285
Neto vrednost:      
31. decembar 2012. godine 144 4.722 3.180 39.665 47.711
31. decembar 2011. godine 144 4.999 1.137 36.701 42.981

Izvod iz posedovnog lista 1438 KO Požega. 

Sredstva  iskazana  po  nabavnoj  vrednosti  umanjenoj  za  ukupan  iznos  ispravke  vrednosti  po  osnovu 
obračunate amortizacije. Amortizacija ispravno obračunata i stavljena na rashode.
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Nabavka nekretnina, postrojenja i opreme:
U hiljadama dinara

Naziv sredstva Nabavna 
vrednost

Adaptacija 3.934
Nabavka putničkog vozila 3.355
Ukupno: 7.289

Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme:
U hiljadama dinara

Naziv sredstva Nabavna 
vrednost

Ispravka 
vrednosti

Sadašnja 
vrednost

Prodajna 
vrednost 
sredstva  

Putničko vozilo 1.955 1.124 831 831
Ukupno: 1.955 1.124 831 831

5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

   U hiljadama dinara

 
Učešće u kapitalu 
ostalih povezanih 

pravnih lica
Ukupno

Bruto vrednost na početku godine 2.353 2.353
Bruto vrednost na kraju godine 2.353 2.353

Ispravka vrednosti na početku godine 2.353 2.353
Ispravka vrednosti na kraju godine 2.353 2.353
Neto vrednost   
31.12.2012. godina
31.12.2011. godina

Struktura dugoročnih finansijskih plasmana:

Učešča u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica
U hiljadama dinara

Ime dužnika Bruto iznos Ispravka vrednosti

Invest banka 1.815 1.815
Beogradska banka 483 483
Raj banka 55 55
Ukupno: 2.353 2.353
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6. ZALIHE

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Roba u prometu na veliko 113  113
Roba u prometu na malo 1.296  1.065
Ispravka vrednosti robe 218  218
Svega roba 1.191  960
Bruto dati avansi 128  
Svega dati avansi 128  
    
Stanje na dan 31. decembar  1.319  960

Knjigovodstveno stanje zaliha, usaglašeno je sa popisanim. 

Zalihe su vrednovane po nabavnoj ceni. 

Zalihe nisu imale izlaz u poslednjih godinu dana zbog nedostatka tržišta, u iznosu 281 hiljada dinara.

Starosna struktura zaliha:
  U hiljadama dinara

 Do jedne
godine

Preko jedne 
godine

Preko tri 
godine Ukupno

Roba 910 - 281 1.191

Ukupno:  910 - 281 1.191

Starosna struktura datih avansa:
   U hiljadama dinara

 

Avansi 
do 365 dana 

starosti
Ukupno

Dati avansi (bruto) 128 128

Neto dati avansi  128 128
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7. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

   U hiljadama dinara

 Kupci u zemlji Druga 
potraživanja Ukupno

Bruto stanje na početku godine 3.111 3.111
Bruto stanje na kraju godine 2.352 34 2.386
Ispravka vrednosti na početku godine 1.765 1.765
Ukupna smanjenja 171 171
Naplata otpisanih potraživanja 161 161
Otpis 10 10
Ispravka vrednosti na kraju godine 1.594 1.594
Neto stanje   
31.12.2012. godine 758 34 792
31.12.2011. godine 1.346 1.346

Potraživanja usaglašena sa analitičkom evidencijom potraživanja i sa dužnicima u skladu sa čl.20 Zakona 
o računovodstvu i reviziji.

Druga potraživanja, odnose se na potraživanja od fondova, po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima.

Usaglašenost kratkoročnih potraživanja:

 U hiljadama dinara

OPIS Usaglašenost 
u procentima

Usaglašenost - kupci u zemlji 86,53%
Usaglašenost - druga potraživanja 1,40%
Svega 87,93%

Starosna struktura potraživanja
    U hiljadama dinara

 

 Potraživanja
do 365 dana 

starosti

Potraživanja 
starija od 

godinu dana

Ukupno

     
Kupci u zemlji (bruto)  1.053 1.299 2.352
Ispravka vrednosti  295 1.299 1.594
Neto potraživanja  758 758
     
Druga potraživanja (bruto)  34 34

Neto potraživanja  34 34
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8. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK

  U hiljadama dinara
2012.  2011.

    
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 21  
   
Stanje na dan 31. decembar  21  

Iznos potraživanja za više plaćeni porez na dobitak, odnosi se na uplaćene akontacije za 2012 godinu.

9. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

 U hiljadama dinara

 
Ostali 

kratkoročni 
plasmani

Ukupno

Bruto stanje na početku godine 180 180
Bruto stanje na kraju godine 792 792
Ispravka vrednosti na početku godine 180 180
Ispravka vrednosti na kraju godine 180 180
Neto stanje   
Stanje na dan 31.12.2012. godine 612 612
Stanje na dan 31.12.2011. godine

Kratkoročni finansijski plasmani usaglašeni sa dužnikom u skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu 
i reviziji u iznosu od 792 hiljade dinara, što predstavlja 100% od ukupnih plasmana.

Starosna struktura kratkoročnih finansijskih plasmana:

    U hiljadama dinara

 

 Plasmani
do 365 dana 

starosti

Plasmani 
stariji od 

godinu dana

Ukupno

     
Ostali kratkoročni plasmani (bruto) 612 180 792
Ispravka vrednosti 180 180
Neto plasmani 612 612

10. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

    U hiljadama dinara
2012.  2011.

    
Tekući računi 370  284
Blagajna 16  49
Stanje na dan 31. decembar  386  333
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Gotovina i  gotovinski  ekvivalenti  usaglašeni  su sa  popisanim stanjem,  i  usaglašeni  su sa  stanjem na 
izvodima kod poslovnih banaka.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina, iskazani na dan bilansa na tekućim poslovnim računima odnose se na 
novčana sredstva kod sledećih banaka:

U hiljadama dinara

Naziv banke
Iznos na dan 

31. 
decembar

Intesa 286
Erste banka 54
Vojvođanska banka 30
Ukupno: 370

Gotovinski ekvivalenti u blagajni iskazani na dan bilans, odnose se na sledeće blagajne:

  U hiljadama dinara

Naziv blagajne  
Iznos na dan 

31. 
decembar

Glavna blagajna 16
Ukupno:  16

11. POREZ NA DODATU VREDNOST I OSTALA AKTIVNA VREMENSKA 
RAZGRANIČENJA

  U hiljadama dinara
2012.  2011.

    
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrednost  8
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza 38  39
Razgraničeni porez na dodatu vrednost 47  36
   
Stanje 31.decembra  85  83

Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza odnose se na osiguranje vozila za naredni obračunski period.  
Razgraničeni  PDV odnosi  se  na porez po fakturama iz  2012,  koje  su primeljene posle  predaje PDV 
prijave za decembar 2012. ili je datum prometa 1.1.2013.
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12. KAPITAL
 U hiljadama dinara

 2012.  2011.
    

Udeli DOO 44.203  44.203
Svega osnovni i ostali kapital 44.203  44.203
Revalorizacione rezerve 1.820  1.882
Svega revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici 
i gubici 1.820  1.882
Neraspoređeni dobitak prethodnih godina  62  
Neraspoređeni dobitak tekuće godine  1.586  2.434
Svega neraspoređeni dobitak  1.648  2.434
Gubitak do visine kapitala ranijih godina  9.474  11.908
Svega gubitak do visine kapitala  9.474  11.908
    
Stanje na dan 31. decembar  38.197  36.611

Struktura akcijskog kapitala
Broj

akcionara
Broj

akcija % akcija Iznos u 000

Akcije fizičkih lica 472 83.255 94,17% 41.627
Akcije pravnih lica 1 5.152 5,83% 2.576
Svega akcijski kapital 473 88.407 100,00% 44.203

Nominalna vrednost jedne akcije je 500 dinara   
Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 414 dinara   
Zarada po akciji iznosi 27,53 dinara.     

Neraspoređeni  dobitak  ranijih  godina,  utvrđen  je  smanjenjem  revalorizacionih  rezervi  po  osnovu 
rashodovanja opreme po popisu 31.12. u iznosu od 62 hiljade dinara.

Promene na kapitalu:

   U hiljadama dinara
a) Osnovni kapital    

 
Udeli DOO

Svega 
osnovni 
kapital

Ukupno

Stanje na početku godine 44.203 44.203 44.203
Stanje 31.12. tekuće godine 44.203 44.203 44.203

b) Revalorizacione rezerve    
  U hiljadama dinara

 
Postrojenja 

i oprema Ukupno

Stanje na dan 01. januar 2012. godine 1.882 1.882
Smanjenje
Prenos na neraspoređeni dobitak 62 62
Stanje na dan 31. decembar 2012. godine 1.820 1.820
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b) Neraspoređeni dobitak  
 U hiljadama dinara
Stanje na početku godine 2.434
Povećanje: 1.648
a) po osnovu neto dobitka tekuće godine 1.586
b) po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi 62
Smanjenje: 2.434
a) po osnovu pokrića gubitka 2.434
Stanje 31.12. tekuće godine 1.648

c) Gubitak do visine kapitala  
 U hiljadama dinara
Stanje na početku godine 11.908
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića) 2.434
Stanje 31.12. tekuće godine 9.474

13. DUGOROČNE OBAVEZE

 U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Dugoročni krediti u zemlji  177
   
Stanje na dan 31. decembar   177

Obaveza po dugoročnom kreditu kod Erste banke koja dospeva za plaćanje u narednoj godini, preneta na 
kratkoročne finansijske obaveze, usaglašena sa kreditorom u iznosu od 193- 100%, u skladu sa čl.20 
Zakona o računovodstvu i reviziji, obračunata po srednjem kursu na dan bilansa od 113,7183.

14. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

 U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine 193  532
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 3.329  107
   
Stanje na dan 31. decembar 3.522  639

Deo dugoročnog kredita Erste banke usaglašen sa kreditorom u skladu sa čl.20 Zakona o računovodstvu i  
reviziji  u  iznosu  od  193-  100%,  obračunat  po  srednjem kursu  na  dan  bilansa  od  113,7183.  Ostale 
kratkoročne fin.obaveze čine pozajmice povezanog lica i pored glavnice ne sadrži kamatu. Usaglašene u  
iznosu od 3329-100%.
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Struktura kratkoročnih finansijskih plasmana:

1) Deo dugoročnih obaveza koje dospevaju za naplatu do jedne godine

Kreditor Rok 
otplate

Odobre
ni iznos 
u valuti

Sredstva 
obezbeđe

nja

Kamatn
a stopa

Valut
a

Iznos u 
valuti

Iznos u 
hiljadama 

dinara

Erste banka 57 mes 24138 Zaloga tromeur
+7% Eur 1.694 193

Ukupno:      193

2) Ostale kratkoročne finansijske obaveze  

Kreditor

Odobreni 
iznos 

kredita u 
Rsd

Rok 
otplate

Sredstva 
obezbeđenja

Kamatn
a stopa Valuta

Iznos u 
hiljadama 

dinara

Kuzović Danilo 3.355.000 20 RSD 3.148
Kuzović Danilo 560.000 12 RSD 181
Ukupno: 3.329

15. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

 U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Dobavljači u zemlji 1.822  1.568
Svega obaveze iz poslovanja 1.822  1.568
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje  828
Obaveze iz specifičnih poslova  828
   
Stanje na dan 31. decembar  1.822  2.396

Stanje  obaveza  u  analitičkoj  evidenciji  usaglašeno  sa  glavnom knjigom finansijskog  računovodstva.  
Obaveze usaglašene sa poveriocem u skladu sa čl.20 Zakona o računovodstvu i reviziji u inosi- 76,78%

Usaglašenost obaveza iz poslovanja:

 
Usaglašenost 
u procentima

Obaveze preme dobavljačima  u zemlji 76,78%

Svega 76,78%
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Napomene uz finansijske izveštaje "Inex-Budućnost" ad, Požega

Starosna struktura obaveza iz poslovanja:
 U hiljadama dinara

 Do jedne
godine

Od jedne do 
tri godine Ukupno

Dobavljači u zemlji 1.766 56 1.822
Ukupno:  1.766 56 1.822

16. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim 
naknada koje se refundiraju 1.598  1.585
Obaveze za porez na zarade i naknade na teret 
zaposlenog 243  198
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog 298  220
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca 298  220
Svega obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 2.437  2.223
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 2  7
Obaveze prema zaposlenima  123
Svega ostale obaveze 2  130
     
Stanje na dan 31. decembar  2.439  2.353

Analitička  evidencija  ostalih  kratkoročnih  obaveza  usaglašena  sa  glavnom  knjigom  finansijskog 
računovodstva  i  poreskom  upravom  na  dan  bilansa.  Obaveze  po  osnovu  zarada  čine   ukalkulisane 
obaveze za 11 i 12 mesec, tekuće godine, isplaćene u narednoj godini.

17. OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA 
RAZGRANIČENJA

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike 
obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog 
poreza 375

 

Ukupno obaveze za porez na dodatu vrednost 375  
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke 
ili na teret troškova 3.372  2.322
Ukupno obaveze za poreze, doprinose i druge 
dažbine 3.372  2.322
Unapred obračunati troškovi 188  606
Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost  5
Ukupno pasivna vremenska razgraničenja 188  611
    
Stanje na dan 31. decembar  3.935  2.933
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Napomene uz finansijske izveštaje "Inex-Budućnost" ad, Požega

Obaveze po osnovu ostalih javnih prihoda-naknada za građevinsko zemljište, usaglašena sa opštinskom 
upravom -100%, i sa glavnom knjigom finansijskog računovodstva na dan bilansa. 

18. OBAVEZE ZA POREZ IZ REZULTATA

 U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Obaveze za porez iz rezultata  15
   
Stanje na dan 31. decembar   15

U poreskoj prjavi (PPDP) sastavljenoj na osnovu poreskog bilansa (PB1) za 2012 godinu, nije iskazana 
poreska obaveza, po osnovu poreza iz rezultata, jer je iznos plaćenih akontacija veći od konačno utvrđene  
obaveze za 2012.

19. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Odložene poreske obaveze po osnovu:    
Razlike  između  osnovice  za  obračun  amortizacije  u 
poslovnom i poreskom bilansu  1.011  579
    
Stanje na dan 31. decembar  1.011  579

Odložene poreske obaveze  nastale u skladu sa MRS12-Porez na dobitak i Zakona o porezu na dobit-čini 
kumulirani  iznos odloženih poreskih obaveza po osnovu privremenih  poreskih razlika (za obračunatu 
računovodstvenu  i  poresku  amortizaciju).  Evidentirana  preko  računa  722-Odloženi  poreski  rashodi  i  
prihodi  perioda,  korigovana  za  iznos  odloženih  poreskih  sredstava,  utvrđenih  po  osnovu  plaćenih 
otpremnina iz prethodne godine i obračunatih javnih prihoda.

20. POSLOVNI PRIHODI

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 2.388  2.327
Ukupno prihodi od prodaje robe 2.388  2.327
Prihodi od zakupnina 19.952  18.349
Ukupno drugi poslovni prihodi 19.952  18.349
    
Stanje na dan 31. decembar  22.340  20.676
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Napomene uz finansijske izveštaje "Inex-Budućnost" ad, Požega

21. POSLOVNI RASHODI

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Nabavna vrednost prodate robe 2.040  1.984
Ukupno nabavna vrednost prodate robe 2.040  1.984
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 438  317
Troškovi goriva i energije 326  277
Ukupno troškovi materijala 764  594
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 12.450  11.245
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada 
na teret poslodavca 1.830  1.570
Ostali lični rashodi i naknade 428  367
Ukupno troškovi zarada, naknada zarada i ostali 
lični rashodi 14.708  13.182
Troškovi amortizacije 1.728  1.614
Ukupno troškovi amortizacije i rezervisanja 1.728  1.614
Troškovi transportnih usluga 114  119
Troškovi usluga održavanja 287  
Troškovi reklame i propagande 7  95
Troškovi ostalih usluga 127  126
Ukupno troškovi proizvodnih usluga 535  340
Troškovi neproizvodnih usluga 386  532
Troškovi reprezentacije 41  57
Troškovi premija osiguranja 164  125
Troškovi platnog prometa 81  64
Troškovi poreza 327  323
Ostali nematerijalni troškovi 87  136
Ukupno nematerijalni troškovi 1.086  1.237
   
Stanje na dan 31. decembar  20.861  18.951

22. FINANSIJSKI PRIHODI

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Prihodi od kamata  51
Pozitivne kursne razlike  75
   
Stanje na dan 31. decembar   126

 Struktura pozitivnih kursnih razlika je sledeća:
U hiljadama dinara

 2012.  2011.
Po osnovu preračuna kratkoročnih i dugoročnih kredita  75
Ukupno:  75
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Napomene uz finansijske izveštaje "Inex-Budućnost" ad, Požega

23. FINANSIJSKI RASHODI

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Rashodi kamata 541  167
Negativne kursne razlike 59  
Ostali finansijski rashodi  8
   
Stanje na dan 31. decembar  600  175

Struktura negativnih kursnih razlika je sledeća:
U hiljadama dinara

 2012.  2011.

Po osnovu preračuna kratkoročnih i dugoročnih kredita 59  

Ukupno: 59  

Kamatu  po osnovu kratkoročnih obaveza u iznosu od 488 čini  kamata  na naknadu za gradsko građ. 
Zemljište. Po sravnjenju sa opštinskom upravom, ista je bila predmet otpisa u skladu sa Uredbom Vlade 
RS o uslovnom otpisu.

24. OSTALI PRIHODI

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Viškovi 20  12
Prihodi od smanjenja obaveza 944  67
Ostali nepomenuti prihodi 95  55
Ukupno ostali prihodi 1.059  134
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih 
finansijskih plasmana i hartija od vrednosti 
raspoloživih za prodaju 18

 
206

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i 
kratkoročnih finansijakih plasmana 161  1.169
Ukupno prihodi od usklađivanja vrednosti imovine 179  1.375
    
Stanje na dan 31. decembar  1.238  1.509

Prihod od smanjenja obaveza, nastao je po osnovu isknjižavanja zastarelih obaveza po osnovu komisione 
prodaje.
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Napomene uz finansijske izveštaje "Inex-Budućnost" ad, Požega

Struktura ostalih nepomenutih prihoda:

 U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Prihodi od naplaćenih penala, kazni, šteta i sl. od matičnih i 
zavisnih pravnih lica 71
Ostali nepomenuti prihodi 24  55
   
Stanje na dan 31. decembar 95  55

25. OSTALI RASHODI

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i 
robe  62
Ostali nepomenuti rashodi 14  114
Ukupno ostali rashodi 14  176
Obezvređenje zaliha materijala i robe  218
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih 
plasmana  180
Ukupno rashodi po osnovu obezvređenja imovine   398
    
Stanje na dan 31. decembar  14  574

 Struktura ostalih nepomenutih rashoda je sledeća:

 U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Kazne za privredne prestupe i prekršaje  111
Izdaci za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne 
i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske 
namene 2

 

Ostali nepomenuti rashodi 12  3
   
Stanje na dan 31. decembar 14  114

26. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

  U hiljadama dinara
 2012.  2011.

    
Uknjižene hipoteke na imovinu 2.987  2.987
   
Stanje na dan 31. decembar  2.987  2.987
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  U hiljadama dinara
 2012.  2011.
    

Obaveze za uknjižene hipoteke na imovinu 2.987  2.987
   
Stanje na dan 31. decembar  2.987  2.987

27. POSLOVANJE SA POVEZANIM STRANAMA

Potraživanja od povezanih lica po osnovu prodaje:    
  U hiljadama dinara

2012.  2011.
Mladost Požega 229  229
Inmold Požega 1  762
Kuzović Danilo  55
Stanje na dan 31. decembar 230  1.046

Potraživanja od povezanih lica po osnovu plasmana:    
  U hiljadama dinara

2012.  2011.

Mladost Požega 792  180
Stanje na dan 31. decembar 792  180

Obaveze prema povezanim licima po osnovu kredita:    
  U hiljadama dinara

2012.  2011.

Kuzović Danilo 3.329  107
Stanje na dan 31. decembar 3.329  107

Obaveze prema dobavljačima povezana pravna lica:    
  U hiljadama dinara

2012.  2011.

Inmold 775  
Stanje na dan 31. decembar 775  

Neto potraživanja/obaveze prema povezanim pravnim licima:    
  U hiljadama dinara
  2012.  2011.
     
Potraživanja od povezanih pravnih lica - ukupno 1.022  1.226
Obaveze prema povezanim licima - ukupno  4.104  107
     
Neto potraživanja (obaveze) (3.082)  1.119
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28. RIZIK OD PROMENE KAMATNIH STOPA  

Rizik od promena kamatnih stopa je rizik da će se vrednost obaveza Društva  izmeniti u zavisnosti od  
promena kamatnih stopa na tržištu. Obaveze po kamatonosnim kreditima i hartijama od vrednosti na dan 
31. decembra  2012. godine iznose  193  hiljada dinara.

29. KREDITNI RIZIK

Društvo  je izloženo kreditnom riziku u slučaju da dužnici nisu u mogućnosti da izmire svoje obaveze.  
Izloženost Društva  kreditnom riziku je ograničena na iskazanu vrednost potraživanja od kupaca i ostalih 
potraživanja. Potraživanja od kupaca su u ovim  finansijskim izveštajima prikazana umanjena za ispravku 
vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja koja je procenjena od strane rukovodstva Društva  na osnovu 
prethodnog iskustva i tekućih ekonomskih pokazatelja i okruženja.

30. PRIMANJA ZAPOSLENIH (MRS 19)

Društvo  nije  vršilo  rezervisanja  po  Mrs  19  primanja  zaposlenih,  usled  toga  što  bi  troškovi  izrade 
rezervisanja  za  primanja  zaposlenih  premašila  koristi  od  informacija  koja  bi  se  dobila  izradom 
rezervisanja. 

31. NAKNADNI DOGAĐAJI

Nije  bilo  materijalno  značajnih  događaja  koji  zahtevaju  obelodanjivanja  ili  korekciju  finansijskih 
izveštaja Društva, shodno MRS 10. 

U Požegi
27. februar 2013. godine
                                                                                          
                                                                                 
____________________________                                                     _________________________
   Lice odgovorno za sastavljanje                                                                    Zakonski zastupnik     
          finansijskih izveštaja 
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СКУПШТИНИ  И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 
  "ИНЕКС-БУДУЋНОСТ" АД ПОЖЕГА

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Друштва ТП "ИНЕKС-БУДУЋНОСТ" 
АД, ПОЖЕГА (у даљем тексту "Друштво"), који обухватају извештај о финансијском положају на 
дан 31. децембра 2012. године и одговарајући извештај о укупном пословном резултату, 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 Друштва је  одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 
извештаја  у  складу  са  Међународним  стандардима  финансијског  извештавања,  као  и  за  оне 
интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који 
не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

Одговорност ревизора

Наша  одговорност  је  да  изразимо  мишљење  о  овим  финансијским  извештајима  на  основу 
извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови 
стандарди захтевају да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на 
начин  који  омогућава  да  се,  у  разумној  мери,  уверимо  да  финансијски  извештаји  не  садрже 
материјално  значајне  погрешне  исказе.  Ревизија  укључује  спровођење  поступака  ради 
прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима у финансијским извештајима. 
Одабрани  поступци  су  засновани  на  ревизорском  просуђивању,  укључујући  процену  ризика 
постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед 
криминалне радње или грешке. 

Приликом процене  ових  ризика,  ревизор  сагледава  интерне  контроле  које  су  релевантне  за 
састављање и истинито приказивање финансијских извештаја  ради осмишљавања ревизорских 
поступака који  су одговарајући  у датим околностима,  али не у  циљу изражавања мишљења о 
делотворности интерних контрола правног  лица.  Ревизија  такође укључује  оцену адекватности 
примењених рачуноводствених  политика  и  разумност  (оправданост)  рачуноводствених  процена 
извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују 
основу за изражавање нашег мишљења са резервом.

(наставља се)
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак, страна 2)
ТП "ИНЕКС БУДУЋНОСТ" АД ПОЖЕГА

Основа за мишљење са резервом
Као  што  је  изнето  у  напомени  4  уз  извештај  ревизора,  приликом  преласка  на  прву  примену 
МРС/МСФИ, Друштво је искористило могућност коју дозвољава МСФИ 1 - Прва примена МСФИ, да 
као  почетне  вредности  некретнина,  постројења  и  опреме  преузму књиговодствене  вредности 
ревалоризоване  у  складу  са  ранијим  рачуноводственим  прописима.  Ову  могућност  стандард 
дозвољава у случају када су књиговодствене вредности упоредиве са фер вредностима. Међутим, 
поједине  ставке  одређених  средстава,  које  се  налазе  у  употреби,  исказане  су  без  садашње 
вредности, а књиговодствене вредности нису упоређиване са фер вредностима, при првој примени 
МРС/МСФИ, а ни касније,  због чега нисмо били у могућности да потврдимо да су некретнине,  
постројења и опрема реално приказане и у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, а 
услед  недостатка  поузданих неопходних информација  нисмо били у  могућности  да  проценимо 
утицај наведеног питања на приложене финансијске извештаје. 

Као што је изнто у напомени 27 уз извештај ревизора, у току редовног пословања Друштво ступа у 
пословне односе са повезаним странама. Друштво повезаним странама сматра лица која поседују 
акције Друштва и лица која су у органима управе Друштва. У складу са МРС 24 - Обелодањивања 
повезаних страна, Друштво је на одговарајући начин  обелоданило стање обавеза и потраживања 
на  дан  31.  децембар  2012.  године,  али  није  на  одговарајући  начин  обелоданило  остварене 
приходе и настале расходе, као и утицај пословања са повезаним странама на биланс успеха, за 
годину која се завршава на тај дан са повезаним странама.

Мишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања изнетог у пасусу Основа за мишљење са резервом, 
финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, 
финансијски  положај  Друштва  на  дан  31.  децембра  2012.  године,  као  и  резултате  његовог 
пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са  Међународним 
стандардима  рачуноводства,  Међународним  стандардима  финансијског  извештајвања  и 
рачуноводственим прописима Републике Србије. 

Скретање пажње
Као што је детаљније изнето у напомени 31 уз извештај ревизора, Друштво има веће краткорочне 
обавезе од обртне имовине за износ од 8.315 хиљада динара, а дугорочно везана имовина је већа 
од трајног и дугорочног капитала за износ од 10.705  хиљада динара,  што указује да је присутан 
ризик  ликвидности.  

Као што је детаљније изнето у напомени 29 уз извештај ревизора, код Агенције  за привредне 
регистре уписано је заложно право на имовини Друштва и то: 

а) Према Уговору о залози број 86/2008 од 24.07.2008. године, заложено је покретно средство, 
путничко  возило  "Daimler  Chrysler" као  средство  обезбеђења  кредита.  Рок  отплате  кредита  је 
28.04.2013. године. Заложни поверилац је Erste банка, Нови Сад.

б)  Према Уговору о залози   број  87/2008 од 24.07.2008.  године,  заложена су потраживања по 
основу  Уговора  о  закупу  пословног  простора  број  77  од  30.04.2008.  године,  као  средство 
обезбеђења кредита. Рок отплате кредита је 28.04.2013. године. Заложни поверилац је Erste банка, 
Нови Сад.

(наставља се)
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак, страна 3)
ТП "ИНЕКС БУДУЋНОСТ" АД ПОЖЕГА

в) Као што је детаљније изнето у напомени 30 уз извештај ревизора, Друштво је дана 26.03.2013. 
године закључило Уговор о кредиту са  пословном банком на износ од 2.400 хиљада динара, са 
роком отплате до  26.09.2014. године. Као средство обезбеђења кредита, закључен је Уговор о 
залози  којим  Друштво  даје  у  залог  сва  постојећа  и  будућа  потраживања по  основу  закупа 
пословног простора који издаје банци кредитору.

Остала питања
Претходно  смо обавили ревизију  финансијских  извештаја  Друштва на  дан и за  годину  која  се 
завршава 31. децембра 2011. године, и у нашем извештају од 26.04.2012. године дате су резерве 
по одређеним питањима. 

У Врњачкој Бањи

19.04.2013.године
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ТП "ИНЕКС - БУДУЋНОСТ" АД, ПОЖЕГА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
ЗА 2012. ГОДИНУ

И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

19. април 2013. године
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СКУПШТИНИ И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 
  "ИНЕКС-БУДУЋНОСТ" АД ПОЖЕГА

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Друштва ТП "ИНЕKС-БУДУЋНОСТ" 
АД, ПОЖЕГА (у даљем тексту "Друштво"), који обухватају извештај о финансијском положају на 
дан 31. децембра 2012. године и одговарајући извештај о укупном пословном резултату, 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 Друштва је  одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 
извештаја  у  складу  са  Међународним  стандардима  финансијског  извештавања,  као  и  за  оне 
интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који 
не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

Одговорност ревизора

Наша  одговорност  је  да  изразимо  мишљење  о  овим  финансијским  извештајима  на  основу 
извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови 
стандарди захтевају да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на 
начин  који  омогућава  да  се,  у  разумној  мери,  уверимо  да  финансијски  извештаји  не  садрже 
материјално  значајне  погрешне  исказе.  Ревизија  укључује  спровођење  поступака  ради 
прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима у финансијским извештајима. 
Одабрани  поступци  су  засновани  на  ревизорском  просуђивању,  укључујући  процену  ризика 
постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед 
криминалне радње или грешке. 

Приликом процене  ових  ризика,  ревизор  сагледава  интерне  контроле  које  су  релевантне  за 
састављање и истинито приказивање финансијских извештаја  ради осмишљавања ревизорских 
поступака који  су одговарајући  у датим околностима,  али не у  циљу изражавања мишљења о 
делотворности интерних контрола правног  лица.  Ревизија  такође укључује  оцену адекватности 
примењених рачуноводствених  политика  и  разумност  (оправданост)  рачуноводствених  процена 
извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују 
основу за изражавање нашег мишљења са резервом.

(наставља се)
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак, страна 2)
ТП "ИНЕКС БУДУЋНОСТ" АД ПОЖЕГА

Основа за мишљење са резервом
Као  што  је  изнето  у  напомени  4  уз  извештај  ревизора,  приликом  преласка  на  прву  примену 
МРС/МСФИ, Друштво је искористило могућност коју дозвољава МСФИ 1 - Прва примена МСФИ, да 
као  почетне  вредности  некретнина,  постројења  и  опреме  преузму књиговодствене  вредности 
ревалоризоване  у  складу  са  ранијим  рачуноводственим  прописима.  Ову  могућност  стандард 
дозвољава у случају када су књиговодствене вредности упоредиве са фер вредностима. Међутим, 
поједине  ставке  одређених  средстава,  које  се  налазе  у  употреби,  исказане  су  без  садашње 
вредности, а књиговодствене вредности нису упоређиване са фер вредностима, при првој примени 
МРС/МСФИ, а ни касније,  због чега нисмо били у могућности да потврдимо да су некретнине,  
постројења и опрема реално приказане и у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, а 
услед  недостатка  поузданих неопходних информација  нисмо били у  могућности  да  проценимо 
утицај наведеног питања на приложене финансијске извештаје. 

Као што је изнто у напомени 27 уз извештај ревизора, у току редовног пословања Друштво ступа у 
пословне односе са повезаним странама. Друштво повезаним странама сматра лица која поседују 
акције Друштва и лица која су у органима управе Друштва. У складу са МРС 24 - Обелодањивања 
повезаних страна, Друштво је на одговарајући начин  обелоданило стање обавеза и потраживања 
на  дан  31.  децембар  2012.  године,  али  није  на  одговарајући  начин  обелоданило  остварене 
приходе и настале расходе, као и утицај пословања са повезаним странама на биланс успеха, за 
годину која се завршава на тај дан са повезаним странама.

Мишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања изнетог у пасусу Основа за мишљење са резервом, 
финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, 
финансијски  положај  Друштва  на  дан  31.  децембра  2012.  године,  као  и  резултате  његовог 
пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са  Међународним 
стандардима  рачуноводства,  Међународним  стандардима  финансијског  извештајвања  и 
рачуноводственим прописима Републике Србије. 

Скретање пажње
Као што је детаљније изнето у напомени 31 уз извештај ревизора, Друштво има веће краткорочне 
обавезе од обртне имовине за износ од 8.315 хиљада динара, а дугорочно везана имовина је већа 
од трајног и дугорочног капитала за износ од 10.705  хиљада динара,  што указује да је присутан 
ризик  ликвидности.  

Као што је детаљније изнето у напомени 29 уз извештај ревизора, код Агенције  за привредне 
регистре уписано је заложно право на имовини Друштва и то: 

а) Према Уговору о залози број 86/2008 од 24.07.2008. године, заложено је покретно средство, 
путничко  возило  "Daimler  Chrysler" као  средство  обезбеђења  кредита.  Рок  отплате  кредита  је 
28.04.2013. године. Заложни поверилац је Erste банка, Нови Сад.

б)  Према Уговору о залози   број  87/2008 од 24.07.2008.  године,  заложена су потраживања по 
основу  Уговора  о  закупу  пословног  простора  број  77  од  30.04.2008.  године,  као  средство 
обезбеђења кредита. Рок отплате кредита је 28.04.2013. године. Заложни поверилац је Erste банка, 
Нови Сад.

(наставља се)
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак, страна 3)
ТП "ИНЕКС БУДУЋНОСТ" АД ПОЖЕГА

в) Као што је детаљније изнето у напомени 30 уз извештај ревизора, Друштво је дана 26.03.2013. 
године закључило Уговор о кредиту са  пословном банком на износ од 2.400 хиљада динара, са 
роком отплате до  26.09.2014. године. Као средство обезбеђења кредита, закључен је Уговор о 
залози  којим  Друштво  даје  у  залог  сва  постојећа  и  будућа  потраживања по  основу  закупа 
пословног простора који издаје банци кредитору.

Остала питања
Претходно  смо обавили ревизију  финансијских  извештаја  Друштва на  дан и за  годину  која  се 
завршава 31. децембра 2011. године, и у нашем извештају од 26.04.2012. године дате су резерве 
по одређеним питањима. 

У Врњачкој Бањи

19.04.2013.године
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БИЛАНС СТАЊА
За период од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

П О З И Ц И Ј А
Број напомена 

уз 
фин.извештаје

У хиљадама динара

  Текућа 
година

Претходна 
година

А К Т И В А   
А. СТАЛНА ИМОВИНА 47.711 42.981
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
II. ГУДВИЛ
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И
БИОЛОШКА СРЕДСТВА 47.711 42.981
1. Некретнине, постројења и опрема 4 8.046 6.280
2. Инвестиционе некретнине 4 39.665 36.701
3. Биолошка средства
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
1. Учешће у капиталу
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
Б. ОБРТНА ИМОВИНА 3.215 2.722
I. ЗАЛИХЕ 5 1.319 960
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И
СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И
ГОТОВИНА 1.896 1.762
1. Потраживања 6 792 1.346
2. Потраживања за више плаћени порез на добитак 7 21
3. Краткорочни финансијски пласмани 8 612
4. Готовински еквиваленти и готовина 9 386 333
5. Порез на додату вредност и активна временска
разграничења 10 85 83
В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 50.926 45.703
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
Ђ. УКУПНА АКТИВА 50.926 45.703
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 2.987 2.987
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БИЛАНС СТАЊА (НАСТАВАК)

П О З И Ц И Ј А
Број напомена 

уз 
фин.извештаје

У хиљадама динара 

  Текућа 
година

Претходна 
година

П А С И В А    
А. КАПИТАЛ  38.197 36.611
I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 11 44.203 44.203
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
III. РЕЗЕРВЕ
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 11 1.820 1.882
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 11 1.648 2.434
VIII. ГУБИТАК 11 9.474 11.908
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 11.718 8.513
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 177
1. Дугорочни кредити 12 177
2. Остале дугорочне обавезе
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 11.718 8.336
1. Краткорочне финансијске обавезе 13 3.522 639
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и 
средстава пословања које се обуставља
3. Обавезе из пословања 14 1.822 2.396
4. Остале краткорочне обавезе 15 2.439 2.353
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и
осталих јавних прихода и пасивна временска 
разграничења

16
3.935 2.933

6. Обавезе по основу пореза на добитак 17 15
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 18 1.011 579
Г. УКУПНА ПАСИВА 50.926 45.703
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 2.987 2.987
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БИЛАНС УСПЕХА
За период од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

П О З И Ц И Ј А
Број напомена 

уз 
фин.извештаје

У хиљадама динара 

  Текућа 
година

Претходна 
година

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА    

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 22.340 20.676
1. Приходи од продаје 19 2.388 2.327
2. Приходи од активирања учинака и робе
3. Повећање вредности залиха учинака
4. Смањење вредности залиха учинака
5. Остали пословни приходи 19 19.952 18.349
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 20.861 18.951
1. Набавна вредност продате робе 20 2.040 1.984
2. Трошкови материјала 20 764 595
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 
расходи 20 14.708 13.182
4. Трошкови амортизације и резервисања 20 1.728 1.614
5. Остали пословни расходи 20 1.621 1.576
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 1.479 1.725
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 21 126
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 22 600 175
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 23 1.238 1.509
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 24 14 574
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА 2.103 2.611
X. ГУБИТАК ИЗ  РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА  

XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА  

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  2.103 2.611
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  
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БИЛАНС УСПЕХА (НАСТАВАК)

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК    
1. Порески расход периода  71 100
2. Одложени порески расходи периода  446 77
3. Одложени порески приходи периода  
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ  
Ђ. НЕТО ДОБИТАК  1.586 2.434
Е. НЕТО ГУБИТАК  
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА  602 726
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА
МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА  984 1.708
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ    
1. Основна зарада по акцији  
2. Умањења (разводњена) зарада по акцији  
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
За период од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

П О З И Ц И Ј А  У хиљадама динара 

  Текућа 
година

Претходна 
година

А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ 
АКТИВНОСТИ      

   I. Приливи готовине из пословних активности  26.098 29.145
      1. Продаја и примљени аванси  6.051 10.741
      2. Примљене камате из пословних активности  
      3. Остали приливи из редовног пословања  20.047 18.404
   II. Одливи готовине из пословних активности  21.587 24.367
      1. Исплате добављачима и дати аванси  4.672 3.602
      2. Зараде, накнаде зарада и остали лични 
расходи  14.494 12.919
      3. Плаћене камате  493 192
      4. Порез на добитак  121 199
      5. Плаћања по основу осталих јавних прихода  1.807 7.455
   III. Нето прилив готовине из пословних 
активности  4.511 4.778
   IV. Нето одлив готовине из пословних активност  
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ  АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА    
   I. Приливи готовине из активности инвестирања  831 437
      1. Продаја акција и удела (нето приливи)  
      2. Продаја немат. улагања, некрет., постројења,
          опреме и био. средстава 

 
831

      3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)  386
      4. Примљене камате из активности инвестирања  51
      5. Примљене дивиденде  
   II. Одливи готовине из активности инвестирања  7.883 3.123
      1. Куповина акција и удела (нето одливи)  
      2. Куповина немат. улаг. некрет., постр., опреме и
          био. сред.

 
7.289 3.123

      3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  594
   III. Нето прилив готовине из активности 
инвестирања  

   IV. Нето одлив готовине из активности 
инвестирања  7.052 2.686
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (НАСТАВАК)

П О З И Ц И Ј А  У хиљадама динара 

  Текућа 
година

Претходна 
година

В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА    

   I. Приливи готовине из активности 
финансирања  2.594
      1. Увећање основног капитала  
      2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето 
приливи)  2.594
      3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе  
   II. Одливи готовине из активности финансирања  2.118
      1. Откуп сопствених акција и удела  
      2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале 
обавезе (нето одливи)  2.118
      3. Финансијски лизинг  
      4. Исплаћене дивиденде  
   III. Нето прилив готовине из активности 
финансирања  2.594
   IV. Нето одлив готовине из активности 
финансирања  2.118
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ  29.523 29.582
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ  29.470 29.608
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ  53
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ  26
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ 
ПЕРИОДА  333 359
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ  

И.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ  

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  386 333
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
За период од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

У хиљадама динара
Основни 
капитал

Ревалори
зационе 
резерве

Нераспоређе
ни добитак

Губитак до 
висине 

капитала
Укупно

Стање на дан 01.01.2011. 
године 44.203 1.882 1.921 13.829 34.177
Кориговано почетно стање на 
дан 01.01.2011. године 44.203 1.882 1.921 13.829 34.177
Укупна повећања у претходној 
години 2.434 2.434
Укупна смањења у претходној 
години 1.921 1.921
Стање на дан 31.12.2011. 
године 44.203 1.882 2.434 11.908 36.611
Кориговано почетно стање на 
дан 01.01.2012. године 44.203 1.882 2.434 11.908 36.611
Укупна повећања у текућој 
години 1.648  1.648
Укупна смањења у текућој години 62 2.434 2.434 62
Стање на дан: 31.12.2012. 
године 44.203 1.820 1.648 9.474 38.197
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ТП "ИНЕКС - БУДУЋНОСТ" АД, ПОЖЕГА

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Привредно друштво "Инекс - Будућност" је основано 1946.године. Претежна делатност друштва је 
52110.
Привредно друштво  ТП "Инекс  - Будућност" није  зависно  нити  придружено,  односно  повезано 
правно лице.

Органи управљања су: Скупштина акционара и Одбор Директора.

Регистарски број је 6170008999.
Порески идентификациони број је 101003129.
Матични број је 07190611.

На дан биланса Друштво запошљава 10 радника.

Финансијски извештаји Друштва састављени на дан 31.децембра 2012.  године одобрени су од 
стране руководства Друштва 27. фебруара 2013. године. 

Рачуноводствни софтвер 

Финансијско рачуноводство одвија се преко софтвера за обраду података и обухвата све битне 
елементе за аналитичко и синтетичко сагледавање пословних промена. Главна књига финансијског 
рачуноводства води се у Друштву и одговара начелима уредног књиговодства. 

Интерна контрола 

Интерна  контрола  није  организована  као  посебан  организациони  део  и  одвија  се  у  складу  са 
неопходним  упутствима  и  процедурама,  као  и  аутоконтролама  према  описима  радних  места. 
Слабости система интерне контроле изнете су у Писму  о ефикасности функционисања интерне 
ревизије, система управљања ризицима и система интерних контрола за 2012. годину.  

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Основе за састављање финансијских извештаја 

Вођење пословних књига,  признавање и процењивање имовине и обавеза,  прихода и расхода, 
састављање,  приказивање,  достављање и  обелодањивање финансијских  извештаја  врши се  у 
складу  са  законском  и  професионалном  регулативом,  која  подразумева   примену  Закона  о 
рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006 и 111/2009),  Оквир за прпремање и 
приказивање  финансијских  извештаја  ("Оквир"),  Међународне  рачуноводствене  стандарде 
("MRS"),  односно Међународне стандарде финансијског извештавања ("MSFI"),  као и Тумачења 
која  су  саставни  део  стандарда,  издата  од  стране  Одбора  за  међународне  рачуноводствене 
стандарде (IASB) и Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC). 

Превод Оквира,  МРС  и  МСФИ  и  Тумачења,  издаитих  од  стране  Одбора  за  међународне 
рачуноводствене  стандарде  и  Комитета  за  тумачења  међународних  стандарда  финансијског 
извештавања, решењем Министра финансија  објављује се у Службеном гаснику РС. До датума 
састављања финансијских извештаја за 2012. годину нису преведене нити објављене све важеће 
промене у стандардима и тумачењима. 

Услед тога, приликом састављања финансијских извештаја Друштво за годину која се завршава 
31.12.2012. године, није у потпуности применило MRS, MSFI и тумачења која су на снази. Имајући 
у виду материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених прописа RS од MSFI и MRS 
могу имати на реалност и објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски 
извештаји  се  не  могу  сматрати  финансијским  извештајима  састављеним  у  потпуности  у 
сагласности са MSFI и МРС. 
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ТП "ИНЕКС - БУДУЋНОСТ" АД, ПОЖЕГА

По одредбама Закона о рачуноводству и ревизији предузећа и задруге примењују Међународне 
рачуноводствене стандарде од 1. јануара 2004. године.

Презентација финансијских извештаја

Приложени финансијски  извештаји  су  приказани  у  форми  која  је  прописана  Правилником  о 
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006,119/2008 и 2/2010).

Износи у финансијским извештајима су исказани у хиљадама динара (РСД), то јест у валути која 
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  

Рачуноводствени метод 

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са концептом историјског трошка, односно 
по методу првобитне набавне вредности, осим у случајевима када МСФИ не захтевају другачији 
основ вредновања на начин који је описан у значајним рачуноводственим политикама. 

Начело сталности пословања

Приложени финансијски извештаји су састављени на основу начела сталности пословања.  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И РАЧУНОВОДСТВЕНА 
НАЧЕЛА

Рачуноводствена начела 

Билансна начела која се примењују при састављању финансијских извештаја су следећа: 

(а) Начело сталности

Финансијски извештаји су састављени на основу начела сталности пословања, што претпоставља 
да имовински, финансијски и приносни положај предузећа омогућује опстанак друштва  у дужем 
временском периоду, да стање у привреди и будуће мере економске и монетарне политике неће 
имати значајан негативан утицај на будући финансијски положај и резултате пословања Друштва.

(б) Начело доследности

Ово начело  подразумева  да  се  начин  процењивања  и  класификација  у  дужем  временском 
раздобљу  не  мења,  осим  ако  је  очигледно,  на  основу  значајне  промене  природе  пословања 
ентитета,  или  прегледа  његових  финансијских  извештаја,  да  би  другачиј  процењивање  или 
класификација била прикладнија по критеријумима из МРС 8, што се обелодањује у Напоменама уз 
финансијске извештаје.  

(в) Начело импаритета (опрезности)

Начело импаритета  (неједнаке  вредности)  које  захтева  билансирање  имовине  по  најнижој,  а 
обавеза по највишој вредности што има за последицу одмеравања расхода на више, а прихода на  
ниже,  као  и  узимање у  обзир  обезвређења (депресијације)  и  резервисања назависно да  ли  је 
резултат добитак или губитак.

                             Напомене на странама 11 до 39 чине саставни део извештаја                               12



ТП "ИНЕКС - БУДУЋНОСТ" АД, ПОЖЕГА

(г) Начело узрочности прихода и расхода 

Према начелу узрочности прихода и расхода  узимају се  у обзир сви приходи и сви расходи датог 
обрачунског  периода  без  обзира  на  моменат  наплате  прихода  (фактурисана  реализација)  и 
момената плаћања по основу расхода.

(д) Начело појединачног  процењивања имовине и обавеза

При  овом  начелу  евентуална  групна  процењивања  ради  рационализације  проистиче  из 
појединачног процењивања.

(ђ) Начело идентитета биланса

Ово начело захтева да  биланс отварања пословних књига за текућу годину мора да буде 
идентичан закључном билансу за претходну годину.

Преглед значајних рачуноводствених политика 

Рачуноводствене политике  су  утврђене  Правилником  о  рачуноводству  и  рачуноводственим 
политикама  који  је  донет  01.05.2008.  године  од  стране  управног  одбора  и  примењује  се  од 
01.05.2008. године.

3.1. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 

Некретнине,  постојења и  опрема су  материјална  средства  која  предузеће држи за  употребу,  у 
производњи  или  за  испоруку  или  пружање  услуга,  за  изнајмљивање  другим  лицима  или 
административне сврхе и за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода.

Некретнине, постројења и опрема признају се као средство (а) када је вероватно да ће будуће 
економске користи по основу тог средства притицати у предузеће и (б) када набавна вредност или 
цена коштања тог средства може поуздано да се измери.

Некретнине, постројења и опрема почетно се мере по набавној вредности. Компоненте набавне 
вредности су: фактурна вредност добављача умањена за све рабате садржане у рачуну, увозне 
дажбине и друге  јавне приходе који  се не рефундирају  као и сви други  директно приписивани 
трошкови неопходни за доводјење тог средства у стање функционалне приправности.

Средство изграђено у сопственој режији признаје се по цени коштања, под условом да она не 
прелази тржишну вредност. 

Ревалоризована  вредност  некретнина  на  дан  1.  јануара  2004.  године  је  у  складу  са  MSFI  1 
призната као њихова вероватна вредност на тај дан,  за потребе састављања почетног биланса 
стања  у  складу  са  MSFI.  Ефекат  извршене  ревалоризације  некретнина  исказан  је  у  оквиру 
акумулираног резултата из ранијих година.

После почетног  призвања  ставке  некретнина,  постројења  и  опреме,  исказују  се  по  набавној 
вредности  умањену за укупан износ исправке вредности по основу амортизације и укупан износ 
исправке вредности по основу губитака због обезвредјивања. 

Ова  средства су на дан 31. децембра 2012. године исказана су по набавној вредности, умањеној 
за исправку вредности. 

Трошкови  одржавања,  поправке  и  замене  мањих  делова  опреме  се  урачунавају  у  трошкове 
одржавања у моменту настајања.
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Накнадна улагања при реконструкцији,  адаптацији или другој  доградњи приписују  се вредности 
средстава  уколико  се  тим  улагањем  повећава  капацитет  средства,  продужава  корисни  век 
употребе, побољшава квалитет производа или мења намена средства.

Добитак или губитак настао приликом отуђивања некретнина, постројења и опреме књижи се на 
терет осталих прихода/расхода.

а) Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине обухватају земљиште и ргађевинске објекте или део зграде или обоје 
(став  5  МРС  40-Инвестиционе  некретнине)  које  Друштво  држи  ради  остваривања  зараде  од 
издавања или увећавања вредности капитала. Почетно признавање се врши по набавној цени или 
по  цени  коштања.  После  почетног  признавања  инвестиционе  некретнине  се  мере  по  методи 
набавне вредности или цене коштања умањеној за амортизацију и износ обезвредјења. 

б) Амортизација

Основица за обрачун амортизације нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме  је 
набавна вредност.Обрачун амортизације почиње од наредног месеца од када се ова средства 
ставе у употребу. 

Грађевински објекти,  постројења,  опрема  и  нематеријална  улагања  амортизују  се  применом 
пропорционалне методе амортизације.

У  усвојеним  рачуноводствним  политикама  Друштво  није  дефинисало  корисни  век  средстава  и 
сходно томе стопе за обрачун амортизације.  

Постројења и  опрема амортизују  се  дегресивном амортизацијом  за  потребе пореског  биланса. 
Примена било које од наведених метода обезбеђује да на крају корисног века вредност постројења 
и опреме буде равна нули.

3.2. Финансијски инструменти 

а) Финансијски пласмани и потраживања

Учешћа у  капиталу  процењује  се:  по  номиналној  (књиговодсвеној)  вредности  када  су  дата  у 
динарима; б) по берзанској цени на дан биланса,  ако су изражена у акцијама које се котирају на 
берзи.  Позитивни ефекати  се  евидентирају  у  корист  ревалоризационе резерве,  а  негативни на 
терет раније остварене ревалоризационе резерве, а уколоко  те резерве нема на терет расхода 
обезвређења;  ц)  ако  су  изражена  у  страној  валути  прерачунавају  се  на  средњи  курс  на  дан 
биланса. Позитивне курсне разлике се евидентирају у корист финансијских прихода а негативне 
курсне разлике на терет финансијских расхода.

Кредити се процењују по номиналној  вредности умањеној  индиректно за евентуални губитак,  а 
директно за настале и документоване смањене вредности.

Хартије од вредности, откупљене сопствене акције и удели процењују се по набавној вредности 
(књиговодственој) или тржишној  вредности  ако је она нижа. 

Дугорочне хартије од вредности   укључене у листу котације на берзи вреднују  се по продајној 
берзанској  цени на дан биланса.  Позитивни ефекти евидентирају  се у корист ревалоризационе 
резерве а негативни на тер. Трајно обезвређење ових средстава евидентира се на терет осталих 
расхода. 

                             Напомене на странама 11 до 39 чине саставни део извештаја                               14



ТП "ИНЕКС - БУДУЋНОСТ" АД, ПОЖЕГА

Краткорочне хартије  од  вредности  укључене  на  листу  котације  берзе  ефеката  вреднују  се  по 
берзанској  цени  на  дан  биланса.  Позитивни  ефекти  промене  цене  хартије  од  вредности 
евидентирају се у корист финансијских прихода,  а негативни на терет финансијских расхода.

Финансијски пласмани и потраживања у страној валути процењују се по средњем курсу стране 
валуте на дан биланса.

Краткорочна потраживања призната су по њиховој номиналној вредности  умањеној за  исправке 
вредности ненаплативих потаживања на терет биланса успеха  у року од 60 дана од дана доспећа, 
о чему одлуку доноси Директор Друштва. 

б) Обавезе

Дугорочне и краткорочне обавезе проистекле из финансијских и пословних трансакција процењују 
се по номиналној  вредности.  Обавезе у страној  валути процењују се по средњем курсу стране 
валуте на дан биланса. 

Застареле обавезе укидају се у корист прихода.

3.3. Залихе

Залихе материјала, резервних делова и инвентара са једнократним отписом и робе процењују се 
по набавној вредности, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке.

Залихе робе мере се по набавној вредности или по нето продајној вредности, ако је нижа.

Стављањем у употребу алат  и инвентар се отписују 50% приликом издавања у употребу. 

Обрачун  излаза  залиха  робе,  врши  се  по  методи  просечне  пондерисане  цене.  Утврђивање 
пондерисане цене врши се после сваког улаза залиха.

Ако се залихе робе воде по продајним ценама, обрачун разлике у цени врши се тако да вредност 
излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по методи просечне пондерисане цене.

Обрачун  оствареног дела разлике у цени приликом свођенја  залиха  робе са продајне цене на 
набавну цену врши на нивоу групе залиха робе које се налазе у истом продајном објекту.

Залихе материјала, резервних делова, ситног инвентара и робе које немају употребну вредност 
отписују се на терет расхода по основу обезвређења у оквиру финансијског рачуноводства. 

3.4. Готовина и готовински еквиваленти и АВР

У билансу новчаних токова под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се готовина 
и средства на рачунима  код пословних банака. 

Еквиваленти и готовина у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне 
курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских 
расхода.

Активна временска разграничења обухватају унапред плаћене односно фактурисане трошкове и 
приходе текућег перида који нису могли бити фактурисани, а за које су настали трошкови у текућем 
периоду.  
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3.5. Капитал 

Капитал обухвата:  основни капитал,  емисиону премију,  резервни капитал (законске и статутарне 
резерве), ревалоразационе резерве и нераспоређени нето добитак ранијих или текуће године.

Губитак из ранијих година и текуће године је исправка вредности капитала.

Капитал и губитак уносе се у биланс у висини номиналне књиговодствене вредности односно.

Ревалоризациона резерва  датог  средства  преноси  се  на  нераспоређени  добитак  када  се  то 
средство потпуно амортизује или прода. 

3.6. Дугорочна резервисања 

Дугорочна резервисања представљају  обавезе  за  покриће  трошкова  ризика  проистеклих  из 
претходног пословања који ће се појавити у наредним годинама, а односе се на :резервисања за 
трошкове у гарантном року по основу продатих учинака за које је обрачунат приход у пуном износу,  
резервисања за трошкове обнављања природних богатства, резервисања за задржане кауције и 
депозите,  резервисања  за  трошкове  реструктуирања  и  остала  резервисања  за  вероватне 
трошкове.

Ова резервисања Друштво  процењује на бази стварно очекиваних трошкова, а укида их у корист 
прихода у моменту настанка трошкова за које је извршено резервисање. Неискориштена дугорочна 
резервисања за покриће трошкова укидају се у корист осталих прихода.    

Резервисање је обавеза која је неизвесна у погледу рока и износа. Друштво  признаје резервисања 
у  следећим случајевима:  а)  када  постоји  садашња обавеза  (правна  или  стварна)  настала  као 
резултат прошлог догађаја.

Ова резервисања Друштво  процењује  на  бази  стварно очекиваних трошкова,  а  смањујује  их  у 
моменту  настанка  трошкова  за  које  је  извршено  резервисање.  Неискориштена  дугорочна 
резервисања укидају се у корист осталих прихода.

3.7. Обавезе за порез на додатну вредност и пасивна временска разграничења 

Порез на  додату  вредност  исказује  се  као  порез  на  додату  вредност  обрачунат  од  стране 
добављача и по основу увоза у износу који није компензиран са обрачунатим порезом на додату 
вредност купцима. Република Србија је увела Порез на додатну вредност са почетком примене од 
1.  јануара  2005.  године.  Општа  ПДВ  стопа  износи  до  30.септембра  2012.године  18%,  а  од 
01.10.2012.године 20%, док је нижа стопа 8%.

Пасивна временска разграничења  обухватају: унапред обрачунати трошкови, обрачунати приходи 
будућег  периода,  одложени  приходи  по  основу  ефеката  уговорене  заштите  од  ризика, 
разграничени трошкови набавке и донације.    

Вредност средстава добијених кроз донације се иницијално евидентира као разграничени приход у 
оквиру обавеза у билансу стања, који се умањује у корист биланса успеха, у периоду када се на  
терет  биланса  успеха  евидентирају  трошкови  везани  за  коришћење  средстава  примљених  из 
донација.

Донације примљене у новцу,  које покривају један обрачунски период и намена им је да покрију 
трошкове Друштва  настале у том периоду, односно ако су намењене за повећање прихода, одмах 
се приходују.
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3.8. Приходи  и расходи

Приходи од продаје робе и учинака се признају у висини фактурисане продајне вредности 
(фактурисана реализација) по одбитку свих попуста и пореза у складу са МРС 18.

Приходи од премија, субвенција,  дотација и донација признају се у висини примљених премија, 
субвенција, дотација и донација. Ако је донација примљена у материјалу и основним средствима 
или у готову за набавку материјала или основних средстава у приход се признаје део донације који 
је једнак трошку утрошеног материјала набављеног из донације, односно који је једнак трошковима 
амортизације основног средства прибављеног из донације у складу са МРС 20.Други  пословни 
приходи обухватају приход од закупнина, чланарина, тантијема и остали приходи, а признају се 
када су наплаћени или фактурисани.

Остали приходи  обухватају  добитке  од  продаје  нематеријалних  улагања,  основних  средстава, 
учешћа  у  капиталу,  дугорочних  хартија  од  вредности  и  од  продаје  материјала,  као  и  вишкова 
утврђених пописом осим вишкова учинака, наплату отписаних потраживања, приходе од смањења 
обавеза и укидања дугорочних резервисања.

Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају позитивне ефекте повећања вредности 
нематеријалних  улагања  и  основних  средстава  до  висине  претходно  исказаних  расхода  за  та 
средства у складу са МРС 16 и МРС 36.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата, курсних разлика, дивиденде и остале приходе 
остварне из односа са зависним и повезаним правним лицима. Ови приходи се вреднују у складу 
са МРС 18 и другим релевантним МРС.

Пословни расходи  обухватају  набавну  вредност  продате  робе,  трошкове материјала,  трошкове 
горива и енергије, трошкове зарада, накнада и осталих личних примања, трошкове производних 
услуга, трошкове амортизације, трошкове резервисања и нематеријалне трошкове.

Остали расходи обухватају  губитке по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, 
основних средстава, учешћа у капиталу и хартија од вредности, продаје материјала, мањкова осим 
мањкова учинака и друге непоменуте расходе.

Расходи по  основу  обезвређења имовине  обухватају  негативне  ефекте  усклађивања  ведности 
нематеријалних улагања, основних средстава, дугорочних финансијских пласмана, залиха, хартија 
од вредности и потраживања у складу са МРС 36, МРС 16 и МРС 38.

Финансијски расходи обухватају финансијске расходе из односа у зависним и повезаним правним 
лицима, расходе камата, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе.

3.9. Порези и доприноси

а) Текући  порез на добитак

Порез на добит представља износ који  се обрачунава и плаћа у складу са прописима Србије. 
Процењени месечни аконтациони износ пореза који утврђује порески орган плаћа се сваког месеца. 
Коначан обрачун утврдјује се пореским билансом и Пореском пријавом за аконтационо – коначно 
утврђивање  пореза  на  добит  предузећа  по  стопи  од  10%  на  утврђену  пореску  основицу  која 
обухвата добит из биланса успеха усклађену за одређене расходе и приходе, капиталне добитке и 
губитке сагласно пореским прописима. 

Закон о порезу на добит Републике Србије не даје могућност  да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основ за повраћај пореза у претходним периодима. Губици из текућег 
периода исказани у пореском билансу могу се користити  за умањење пореске основице будућих 
обрачунских периода али не дуже од десет година. 
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б) Одложена пореска средства и обавезе 

Одложена пореска  средства  и  обавезе  се  утврђују  на  бази  привремених разлика  коришћењем 
методе  обавеза  које  настану  између  пореске  основице  средстава  и  обавеза  и  њихових 
књиговодствених износа у финансијским извештајима. 

в) Одложени порез на добитак

Одложени порез на добит се утврђује коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 
стања,  за  привремене  разлике  произашле  из  разлике  између  пореске  основе  потраживања  и 
обавеза у билансу стања и њихове книговодствене вредности. 

Важеће пореске стопе на датум биланса стања или пореске стопе које су након тог датума ступиле 
на снагу,  се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добит.  Одложене пореске 
обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска потраживања се 
признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских кредита на 
порески  биланс  друштва,  који  се  могу  прености,  до  степена  до  којег  ће  вероватно  постојати 
опорезива  добит  од  које  се  пренети  порески  губитак/  кредит  може  умањити.  У  финансијским 
извештајима за 2012. Друштво није исказало одложени порез на добитак.

г) 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. 

3.10. Примања запослених

Друштво, у нормалном току пословања, врши плаћања републици Србији у име својих запослених. 
Сви  запослени  у  Друштву  су  део   пензионог  плана  Републике  Србије.  Сви  доприноси  који  су 
обавезни по пензионом плану Владе се пизнају као трошак у периоду када настану. 

а) Примања запослених

Друштво не поседује сопствене пензионе фондове као ни опције у циљу исплате запосленима по 
могућим основама. Друштво нема идентификоване обавезе на дан  биланса текуће године,  по 
основу отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних награда.  

б) Трошкови социјалног осигурања

Друштво сноси  трошкове  запослених  који  се  односе  на  обезбеђење  бенефиција  као  што  су 
здравствено осигурање, пензионо осигурање, осигурање од незапослености и слично. 

3.11. Учинци промена курсева валута 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврдјеном 
на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Монетарне и немонетарне ставке средстава и обавеза набављене у страној валути признају се по 
средњем курсу  утврдјеном на  Међубанкарском тржишту девиза,  који  је  важио на  дан настанка 
трансакције.

Нето позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној 
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене су у 
корист или на терет биланса успеха као добици или губици по основу курсних разлика.

                             Напомене на странама 11 до 39 чине саставни део извештаја                               18



ТП "ИНЕКС - БУДУЋНОСТ" АД, ПОЖЕГА

Курсеви најзначајнијих  валута  који  су  коришћени  приликом прерачуна  позиција  биланса  стања 
обухватају: 

31.12.2012. 31.12.2011.

EUR 113,7183 104,6409
USD 86,1763 80.8662
CHF 94,1922 85.9121

3.12. Правична (фер) вредност и коришћење процена

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о поштеној вредности активе и пасиве 
за коју постоје званичне тржишне информације. У Републици Србији не постоји довољно тржишног 
искуства,  као  ни  стабилност  и  ликвидности  код  куповине  и  продаје  потраживања  и  остале 
финансијске  активе  и  пасиве,  пошто  званичне  тржишне  информације  нису  у  сваком  тренутку 
расположиве.  Стога,  правичну  вредност  није  могуће  поуздано  утврдити  у  одсуству  активног 
тржишта.

Састављање финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије 
захтева  употребу  процена и  претпоставки  које  утичу  на  приказане износе  имовине и  обавеза,  
обелодањивање потенцијалних обавеза и средстава на датум биланса стања, као и приказане 
износе прихода и расхода за период за који се извештава. По мишљењу руководства Друштва, 
износи  у  овим  финансијским  извештајима  одражавају  вредност  која  је  у  датим  околностима 
најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. Међутим, иако су ове процене базиране 
на најбољем сазнању руководства, стварни резултати могу да се разликују од ових процена због 
чињеница наведених у претходном пасусу.
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4. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА

 У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Земљиште 144  144
Грађевински објекти 4.722  4.999
Постројења и опрема 3.180  1.137
Инвестиционе некретнине 39.665  36.701
Свега некретнине постројења и опрема и 
биолошка средства 47.711  42.981
    
Стање на дан 31. децембар  47.711  42.981

Промене на некретнинама, постројењима, опреми и биолошким средствима:
У хиљадама динара

 Земљиш
те

Грађеви
нски 

објекти

Построје
ња и 

опрема

Инвестиц
ионе 

некретнин
е

Укупно

Набавна вредност на почетку 
године 144 17.025 9.404 56.414 82.987
Кориговано почетно стање 144 17.025 9.404 56.414 82.987
Укупна повећања 3.355 3.934 7.289
Набавка директно од добављача 3.355 3.934 7.289
Укупна смањења 2.280 2.280
Продаја у току године 1.955 1.955
Расход у току године 325 325
Набавна вредност на крају године 144 17.025 10.479 60.348 87.996

Кумулирана исправка вредности 
на почетку године 12.026 8.267 19.713 40.006
Кориговано почетно стање 12.026 8.267 19.713 40.006
Укупна повећања 277 481 970 1.728
Амортизација 277 481 970 1.728
Укупна смањења 1.449 1.449
Расход у току године 325 325
Продаја у току године 1.124 1.124
Кумулирана исправка вредности 
на крају године 12.303 7.299 20.683 40.285
Нето вредност:      
31. децембар 2012. године 144 4.722 3.180 39.665 47.711
31. децембар 2011. године 144 4.999 1.137 36.701 42.981
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Приликом  преласка  на  прву  примену  МРС/МСФИ,  Друштво  је  искористило  могућност  коју 
дозвољава МСФИ 1 - Прва примена МСФИ, да као почетне вредности некретнина, постројења и 
опреме  преузму књиговодствене  вредности  ревалоризоване  у  складу  са  ранијим 
рачуноводственим  прописима.  Ову  могућност  стандард  дозвољава  у  случају  када  су 
књиговодствене вредности упоредиве са фер вредностима. Међутим, поједине ставке одређених 
средстава,  које  се налазе  у употреби,  исказане су  без  садашње вредности,  а  књиговодствене 
вредности нису упоређиване са фер вредностима,  при првој примени МРС/МСФИ, а ни касније, 
због чега нисмо били у могућности да потврдимо да су некретнине, постројења и опрема реално 
приказане и у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, а услед недостатка поузданих 
неопходних информација  нисмо били у  могућности  да  проценимо утицај  наведеног  питања на 
приложене финансијске извештаје. 

На  основу  књиговодствених  евиденција  установили  смо  да  је  исказан  одређени  део  имовине, 
укупне  набавне вредности у износу од 10.007 хиљада динара чија је  садашња вредност нула, 
односно која су у потпуности отписана а у употреби је, а одређени грађевински објекти и одређена 
опрема исказане су у вредностима које су испод тржишних вредности, што није у складу са МРС 
16. Друштво није вршило процену новог корисног века и није утврдило нове вредности за потребе 
финансијског извештавања, за средства која немају књиговодствену вредност а у употреби су, што 
није у складу са захтевима датим у МРС 16 - Некретнине, постројена и опрема. 

а) Преглед улагања у некретнине и нове набавке опреме: 
У хиљадама динара

Назив средства Набавна 
вредност

Улагања на инвестиционим некретнинама 3.934
Набавка путничког возила 3.355
Укупно: 7.289

б) Продаја некретнина, постројења и опреме:
У хиљадама динара

Назив средства Набавна 
вредност

Исправка 
вредности

Садашња 
вредност

Продајна 
вредност 
средства  

Путничко возило 1.955 1.124 831 831
Укупно: 1.955 1.124 831 831

в) Расход некретнина, постројења и опреме:
У хиљадама динара

Назив средства Набавна 
вредност

Исправка 
вредности

Рафови за робу 86 86
Зидни ел. За боје 36 36
Маг. Елементи 25 25
Зидни елементи за тезге 19 19
Пултови, тезге 18 18
Тезге 13 13
Столови 10 10
Остала опрема 118 118
Укупно: 325 325

У  усвојеним  рачуноводствним  политикама  Друштво  није  дефинисало  корисни  век  средстава  и 
сходно томе стопе за обрачун амортизације.  
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5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

   У хиљадама динара

 

Учешће у 
капиталу 
осталих 

повезаних 
правних лица

Укупно

Бруто вредност на почетку године 2.353 2.353
Бруто вредност на крају године 2.353 2.353

Исправка вредности на почетку године 2.353 2.353
Исправка вредности на крају године 2.353 2.353
Нето вредност   
31.12.2012. година
31.12.2011. година

Структура дугорочних финансијских пласмана:

Учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица
У хиљадама динара

Име дужника Бруто износ Исправка 
вредности

Садашња 
вредност

Инвест банка 1.815 1.815 -
Београдска банка 483 483 -
Рај банка 55 55 -
Укупно: 2.353 2.353 -

6. ЗАЛИХЕ

  У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Роба у промету на велико 151  151
Роба у промету на мало 1.775  1.439
Укалкулисани ПДВ (272)  (200)
Укалкулисана разлика у цени (245)  (212)
Исправка вредности робе (218)  (218)
Свега роба 1.191  960
Дати аванси у земљи 128  
Свега дати аванси 128  
    
Стање на дан 31. децембар  1.319  960
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Старосна структура залиха:
  У хиљадама динара

 До једне
године

Преко три 
године Укупно

Роба 910 281 1.191

Укупно:  910 281 1.191

Залихе робе исказане у износу од 1.191 хиљада динара укључују и залихе робе које су старије од 
једне  године  у  износу  од  281  хиљада  динара.  Друштво  није  вршило  процену  и  признавање 
овезвређена  залиха  које  нису  имале  излаз  у  периоду  дужем  од  једне  године,  мада  је  било 
потребно  да  то  учини  и  да  у  разумној  мери  смањи билансну  вредност  залиха,  ради  њиховог 
свођења на реалну вредност,  у складу са билансним начелом опрезности.  

Старосна структура датих аванса:
   У хиљадама динара

 

Аванси 
до 365 дана 

старости

Укупно

Дати аванси (бруто) 128 128

Нето дати аванси  128 128

7. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА

   У хиљадама динара

 Купци у 
земљи

Друга 
потраживања Укупно

Бруто стање на почетку године 3.111 3.111
Бруто стање на крају године 2.352 34 2.386
Исправка вредности на почетку године 1.765 1.765
Укупна смањења 171 171
Наплата отписаних потраживања 161 161
Отпис 10 10
Исправка вредности на крају године 1.594 1.594
Нето стање   
31.12.2012. године 758 34 792
31.12.2011. године 1.346 1.346

Друштво је у току године  вршило усаглашавање стања потраживања од купаца у земљи,  путем 
Извода отворених ставки и том приликом нису утврђена материјално значајна одступања. На дан 
31.12.2012. године вршено је независно потврђивање стања од стране ревизора и утвђен је степен 
усаглашености на тај дан 45% од укупно исказаних бруто потраживања од купаца. 

Наплаћена отписана потраживања, евидентирана су у оквиру осталих прихода, у износу од  161 
хиљада динара (Напомена 24).
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Потраживања од купаца, исказана на дан биланса у износу од 2.352 хиљада динара односе се на 
следеће пословне партнере:

У хиљадама динара
 2012.

"Гранд" стр, Пожега 525
"Лос" доо, Пожега 418
"Луна" Луново село 333
"Младост" ад, Пожега 232
"Поглед" сткр, Пожега 117
Остали 727
Укупно:  2.352

Друга потраживања,  односе  се  на  потраживања  од  фондова,  по  основу  исплаћених  накнада 
запосленима.

Старосна структура потраживања
    У хиљадама динара

 
 

Потраживања
до 365 дана 

старости

Потраживања 
старија од 

годину дана
Укупно

Купци у земљи (бруто)  1.053 1.299 2.352
Исправка вредности  295 1.299 1.594
Нето потраживања  758 758
     
Друга потраживања (бруто)  34 34

Нето потраживања  34 34

8. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

  У хиљадама динара
2012.  2011.

    
Потраживања за више плаћени порез на добитак 21  
   
Стање на дан 31. децембар  21  

9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

 У хиљадама динара

 
Остали 

краткорочни 
пласмани

Укупно

Бруто стање на почетку године 180 180
Бруто стање на крају године 792 792
Исправка вредности на почетку године 180 180
Исправка вредности на крају године 180 180
Нето стање   
Стање на дан 31.12.2012. године 612 612
Стање на дан 31.12.2011. године
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Остали краткорочни пласмани  У хиљадама динара

Назив дужника Врста 
пласмана

Број 
уговора

Рок 
доспећа

Бруто 
износ

Исправка 
вредности

Нето 
износ

Младост Пожега Позајмица 01-2/2010 21.02.2010 180 180
Младост Пожега Позајмица 01-24/012 30.06.2013 52 52
Младост Пожега Позајмица 01-29/012 08.10.2013 560 560
Укупно: 792 180 612

Друштво је усагласило краткорочне финансијске пласмане са дужником у складу са чланом 20. 
Закона о рачуноводству и ревизији.

Старосна структура краткорочних финансијских пласмана:

    У хиљадама динара

 
 

Пласмани
до 365 дана 

старости

Пласмани 
старији од 

годину дана
Укупно

Остали краткорочни пласмани 
(бруто) 612 180 792
Исправка вредности 180 180
Нето пласмани 612 612

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

    У хиљадама динара
2012.  2011.

    
Текући рачуни 370  284
Благајна 16  49
Стање на дан 31. децембар  386  333

Готовински еквиваленти и готовина, исказани на дан биланса на текућим пословним рачунима 
односе се на новчана средства код следећих банака:

У хиљадама динара
2012.

Интеса 286
Ерсте банка 54
Војвођанска банка 30
Стање на дан 31. децембар 370

Стање готовине исказано на текућим рачунима у износу од 370 хиљада динара, усаглашено је са 
стањем на рачунима код пословних банака.

Готовински еквиваленти у благајни исказани на дан биланса, односе се на следеће благајне:

  У хиљадама динара
Назив благајне  2012.
Главна благајна 16
Стање на дан 31. децембар:  16

Стање готовине исказано  у благајни у износу од  16 хиљада динара, усаглашено је са стањем  у 
благајничком дневнику на дан 31.12.2012. године.
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11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

  У хиљадама динара
2012.  2011.

    
Потраживања по основу пореза на додату 
вредност  8
Разграничени трошкови по основу обавеза 38  39
Разграничени порез на додату вредност 47  36
   
Стање 31.децембра  85  83

Разграничени трошкови по основу обавеза исказани у износу од 38 хиљада динара односе се на 
осигурање возила.

Разграничени порез на додату вредност исказан на дан биланса у износу од  47 хиљада динара 
односи  се  на  претходни  порез  по  фактурама  добављача  за  децембар  2012. године  које  су 
примљене у јануару 2013. године, након подношења Пореске пријаве.

12. КАПИТАЛ
 У хиљадама динара

 2012.  2011.
    

Удели ДОО 44.203  44.203
Свега основни и остали капитал 44.203  44.203
Ревалоризационе резерве 1.820  1.882
Свега ревалоризационе резерве и нереализовани 
добици и губици 1.820  1.882
Нераспоређени добитак претходних година  62  
Нераспоређени добитак текуће године  1.586  2.434
Свега нераспоређени добитак  1.648  2.434
Губитак до висине капитала ранијих година  9.474  11.908
Свега губитак до висине капитала  9.474  11.908
    
Стање на дан 31. децембар  38.197  36.611

Код Агенције за привредне регистре уписан и уплаћен новчани капитал износи 425.637,81 Еур на 
дан 15.09.2008. године. Висина и структура основног капитала који је регистрован у јавним књигама 
усаглашена је са висином и структуром основног капитала који је утврђен у Статуту Друштва. 
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Структура акцијског капитала
Број

акционара
Број

акција % акција Износ у 000

Акције физичких лица 199 69.188 78,26% 34.593
Акције правних лица 1 19.219 21,74% 9.610
Свега акцијски капитал 200 88.407 100,00% 44.203

Номинална вредност једне акције је 500 динара   
Књиговодствена вредност једне акције је 432 динара   
Зарада по акцији износи 17,94 динара.     

Према последњим објављеним подацима на сајту Централног регистра ХОВ, преглед првих 10 
акционара по броју акција је следећи:

Број акција % од укупне 
емисије

Ристивојевић Миленко 62.026 70,16%
"Инмолд" доо 19.219 21,74%
Дабић Ратомир 95 0.11%
Миловановић Миломир 93 0,10%
Миличић Томо 93 0,10%
Павковић Олга 92 0,10%
Познановић Ђорђе 92 0,10%
Тодоровић Драган 92 0,10%
Милетић Милостива 85 0,09%
Илић Петар 83 0,09%

Промене на капиталу:

   У хиљадама динара
а) Основни капитал    

 
Удели ДОО

Свега 
основни 
капитал

Укупно

Стање на почетку године 44.203 44.203 44.203
Стање 31.12. текуће године 44.203 44.203 44.203

б) Ревалоризационе резерве    
  У хиљадама динара

 
Постројења 

и опрема Укупно

Стање на дан 01. јануар 2012. године 1.882 1.882
Смањење
Пренос на нераспоређени добитак 62 62
Стање на дан 31. децембар 2012. године 1.820 1.820

Нераспоређени добитак  ранијих  година,  утврђен  је  смањењем  ревалоризационих  резерви  по 
основу расходовања опреме по попису 31.12.2012. године у износу од 62 хиљаде динара.
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в) Нераспоређени добитак  
 У хиљадама динара
Стање на почетку године 2.434
Повећање: 1.648
а) по основу нето добитка текуће године 1.586
б) по основу преноса са ревалоризационих резерви 62
Смањење: 2.434
а) по основу покрића губитка 2.434
Стање 31.12. текуће године 1.648

г) Губитак до висине капитала  
 У хиљадама динара
Стање на почетку године 11.908
Смањење по основу отписа (покрића) 2.434
Стање 31.12. текуће године 9.474

На основу Одлуке број  58/012 од 27.04.2012. године Скупштине акционара, извршено је покриће 
губитка на терет нераспоређене добити  из ранијих година у износу од 2.434 хиљада динара. 

13. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
 У хиљадама динара

 2012.  2011.
    

Дугорочни кредити у земљи  177
   
Стање на дан 31. децембар   177

14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
 У хиљадама динара

 2012.  2011.
    

Део дугорочних кредита који доспева до једне године 193  532
Остале краткорочне финансијске обавезе 3.329  107
   
Стање на дан 31. децембар 3.522  639

Структура краткорочних финансијских пласмана:

1) Део дугорочних обавеза које доспевају за наплату до једне године

Кредитор Рок 
отплате

Одобре
ни 

износ у 
валути

Средства 
обезбеђе

ња

Камат
на 

стопа
Валут

а
Износ 

у 
валути

Износ у 
хиљадама 

динара

Ерсте банка 57 мес 24.138

5 бланко 
меница и 
Уговор о 
залози

Тром 
ЕУРиб 
+ 7%

Еур 1.694 193

Укупно:      193
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Друштво је дана 24.07.2008. године, склопило Уговор о залози број 87/2008 са Ерсте банком, Нови  
Сад. Чланом 2. наведеног Уговора, дефинисано је да Друштво залаже сва потраживања која има 
према Ерсте банци по основу Уговора о закупу пословног простора број 77, закљученог у Новом 
Саду  30.04.2008.  године.  Скидање  терета  планира  се  отплатом  последње  рате  кредита,  која 
доспева на наплату 28.04.2013. године.

Друштво је усагласило стање дугорочних обавеза које доспевају на наплату до једне године, на 
дан биланса.

2) Остале краткорочне финансијске обавезе  

Кредитор Датум 
позајмице

Рок 
отплате

Средства 
обезбеђе

ња
Каматна 

стопа
Уговор 

број
Износ у 

хиљадама 
динара

Кузовић Данило 05.04.2012. 31.12.2013. нема бескаматно 01-
22/012 3.148

Кузовић Данило 08.10.2012. 08.10.2014. нема бескаматно 01-
28/012 181

Укупно: 3.329

Друштво је усагласило стање осталих краткорочних финансијских обавеза на дан биланса.

Друштво  је  у  току  2012.  године,  на  рачуну  429  -  Остале  краткорочне  финансијске  обавезе, 
евидентирало обавезу по основу зајма господина Кузовић Данила, у износу од 560 хиљада динара 
по Уговору о зајму број 01-28/012, који доспева на наплату 08.10.2014. године. До дана 31.12.2012. 
године,  зајам  по  основу  наведеног  Уговора  је  враћен  у  износу  од  379  хиљада  динара.  План 
отплате овог зајма није сачињен. 

15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

 У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Добављачи у земљи 1.822  1.568
Свега обавезе из пословања 1.822  1.568
Обавезе по основу комисионе и консигнационе 
продаје  828
Обавезе из специфичних послова  828
   
Стање на дан 31. децембар  1.822  2.396

Обавезе према добављачима у земљи, исказане на дан биланса у износу од 1.822 хиљада динара 
односе се на следеће пословне партнере:

У хиљадама динара
 2012.

"Инмолд" доо, Пожега 775
"Металац трејд" доо, Горњи Милановац 234
"Епс Електросрбија" Краљево 220
"Електродистрибуција" Чачак 62
"Инфосистем" Београд 62
Остали 469
Укупно:  1.822
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Старосна структура обавеза из пословања:
 У хиљадама динара

 До једне
године

Од једне до 
три године Укупно

Добављачи у земљи 1.766 56 1.822
Укупно:  1.766 56 1.822

Друштво је у току године  вршило усаглашавање стања обавеза према добављачима у земљи, 
путем Извода отворених ставки и том приликом нису утврђена материјално значајна одступања. 
На  дан  31.12.2012.  године вршено је независно потврђивање стања ових  обавеза  од стране 
ревизора и по том основу  утвђен је степен усаглашености обавеза  на тај дан 90% од укупно 
исказаних обавеза према добављачима. 

16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
  У хиљадама динара

 2012.  2011.
    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада које се рефундирају 1.598

 
1.585

Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет 
запосленог 243

 
198

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 298

 
220

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 298

 
220

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада 2.437  2.223
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 2  7
Обавезе према запосленима  123
Свега остале обавезе 2  130
     
Стање на дан 31. децембар  2.439  2.353

Обавезе по основу зарада и накнада зарада, исказане на дан биланса у износу од 2.437 хиљада 
динара, односе се на  укалкулисане обавезе за зараде за новембар и децембар 2012. године, које 
су исплаћене у 2013. години.

Старосна структура осталих краткорочних обавеза:
  У хиљадама динара

 До једне
године Укупно

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада које 
се рефундирају 1.598 1.598
Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет запосленог 243 243
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог 298 298
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет послодавца 298 298
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 2 2
Укупно:  2.439 2.439
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17. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ, ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА

  У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Обавезе за порез на додату вредност по основу 
разлике обрачунатог пореза на додату вредност и 
претходног пореза 375

 

Укупно обавезе за порез на додату вредност 375  
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 
набавке или на терет трошкова 3.372

 
2.322

Укупно обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине 3.372  2.322
Унапред обрачунати трошкови 188  606
Разграничене обавезе за порез на додату вредност  5
Укупно пасивна временска разграничења 188  611
    
Стање на дан 31. децембар  3.935  2.933

Обавеза за ПДВ, исказана на дан биланса у износу од 375 хиљада динара, односи се на обавезу 
за децембар 2012. године, која је плаћена у 2013. години. Износ обавезе усаглашен је са износом у 
ПДВ пријави за децембар 2012. године.

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова, исказане на дан 
биланса  у  износу  од  3.372  хиљада  динара,  односе  се  на  обавезе  за  накнаду  за  коришћење 
градског  грађевинског  земљишта  према  Општинској  управи  Пожега. У  наведени  износ, 
укалкулисане су припадајуће обавезе за камату. Наведени износ је усаглашен на дан биланса са 
Општинском управом Пожега.

18. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ ИЗ РЕЗУЛТАТА

 У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Обавезе за порез из резултата  15
   
Стање на дан 31. децембар   15

19. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

  У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Одложене пореске обавезе по основу:    
Разлике између основице за обрачун амортизације у 
пословном и пореском билансу  1.011  579
    
Стање на дан 31. децембар  1.011  579
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20. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

  У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 2.388  2.327
Укупно приходи од продаје робе 2.388  2.327
Приходи од закупнина 19.952  18.349
Укупно други пословни приходи 19.952  18.349
    
Стање на дан 31. децембар  22.340  20.676

21. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
  У хиљадама динара

 2012.  2011.
    

Набавна вредност продате робе 2.040  1.984
Укупно набавна вредност продате робе 2.040  1.984
Трошкови осталог материјала (режијског) 438  317
Трошкови горива и енергије 326  277
Укупно трошкови материјала 764  594
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 12.450  11.245
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 1.830

 
1.570

Остали лични расходи и накнаде 428  367
Укупно трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 14.708  13.182
Трошкови амортизације 1.728  1.614
Укупно трошкови амортизације и резервисања 1.728  1.614
Трошкови транспортних услуга 114  119
Трошкови услуга одржавања 287  
Трошкови рекламе и пропаганде 7  95
Трошкови осталих услуга 127  126
Укупно трошкови производних услуга 535  340
Трошкови непроизводних услуга 386  532
Трошкови репрезентације 41  57
Трошкови премија осигурања 164  125
Трошкови платног промета 81  64
Трошкови пореза 327  323
Остали нематеријални трошкови 87  136
Укупно нематеријални трошкови 1.086  1.237
   

Стање на дан 31. децембар  20.861  18.951
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22. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

  У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Приходи од камата  51
Позитивне курсне разлике  75
   
Стање на дан 31. децембар   126
 
23. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

  У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Расходи камата 541  167
Негативне курсне разлике 59  
Остали финансијски расходи  8
   
Стање на дан 31. децембар  600  175

Расходи камата, исказани на дан биланса у износу од 541 хиљада динара, односе се на:

У хиљадама динара
  2012.

Расходи камата по основу неблаговремено плаћених јавних прихода 484
Расходи камата по основу дугорочних кредита  53
Расходи камата из пословних односа 4

Укупно:  541

Структура негативних курсних разлика је следећа:
У хиљадама динара

 2012.  2011.

По основу прерачуна краткорочних и дугорочних кредита 59  

Укупно: 59  
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24. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

  У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Вишкови 20  12
Приходи од смањења обавеза 944  67
Остали непоменути приходи 95  55
Укупно остали приходи 1.059  134
Приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају 18

 
206

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијаких пласмана 161

 
1.169

Укупно приходи од усклађивања вредности 
имовине 179  1.375
    

Стање на дан 31. децембар  1.238  1.509

На основу Одлуке одбора директора о усвајању извештаја централне пописне комисије о попису 
имовине, обавеза и капитала на дан 31.12.2012. године, број 11/2013 од 30.01.2013. године, на 
рачуну приходи од смањења обавеза, евидентирано је искњижавање обавеза према добављачима 
којима је истекао рок наплативости и са којима се више не послује, у износу од 116 хиљада динара 
и искњижавање обавеза по основу комисионе продаје за коју је истекао рок наплативости, у износу 
од 828 хиљада динара. 

Структура осталих непоменутих прихода:

 У хиљадама динара
 2012.  2011.

Приходи од наплаћених пенала, казни, штета и сл. од 
матичних и зависних правних лица 71
Остали непоменути приходи 24  55
Стање на дан 31. децембар 95  55

25. ОСТАЛИ РАСХОДИ

  У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Расходи по основу расходовања залиха материјала 
и робе  62
Остали непоменути расходи 14  114
Укупно остали расходи 14  176
Обезвређење залиха материјала и робе  218
Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана

 
180

Укупно расходи по основу обезвређења имовине   398
    
Стање на дан 31. децембар  14  574
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Структура осталих непоменутих расхода је следећа:

 У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

Казне за привредне преступе и прекршаје  111
Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, 
научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за 
спортске намене 2

 

Остали непоменути расходи 12  3
   
Стање на дан 31. децембар 14  114

26. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

а) Ванбилансна актива
  У хиљадама динара

 2012.  2011.
    

Заложена потраживања 2.987  2.987
   
Стање на дан 31. децембар  2.987  2.987

б) Ванбилансна пасива
  У хиљадама динара

 2012.  2011.
    

Обавезе за заложена потраживања 2.987  2.987
   
Стање на дан 31. децембар  2.987  2.987

27. ПОСЛОВАЊЕ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА

За сврхе  ових  финансијских  извештаја,  правна  лица  се  третирају  као  повезана  уколико  једно 
правно  лице  има  могућност  контролисања  другог  правног  лица  или  врши  значајан  утицај  на 
финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 - Обелодањивање 
повезаних страна. 

Правна лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и трансакције 
са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим износима у односу 
на исте трансакције са неповезаним правним лицима. 

Друштво послује са повезаним странама "Инмолд" доо, Пожега, који има учешће у власништву 
Друштва 21,74%, Данило Кузовић, члан одбора директора Друштва и "Младост" ад Пожега, чији су 
чланови  одбора  директора,  господин  Данило  Кузовић  и  госпођа  Милка  Јанковић,  која  је 
истовремено извршни директор Друштва.   

У  складу  са  МРС 24  -  Обелодањивања  повезаних  страна,  Друштво  је  на  одговарајући  начин 
обелоданило  стање  обавеза  и  потраживања  на  дан  31.децембар  2012.  године,  али  није  на 
одговарајући начин обелоданило остварене приходе и настале расходе као и утицај пословања са 
повезаним странама на биланс успеха, за годину која се завршава на тај дан. 
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 а) Потраживања од повезаних лица по основу продаје:    
  У хиљадама динара

2012.  2011.
"Младост" доо, Пожега 229  229
"Инмолд" доо, Пожега 1  762
Кузовић Данило  55
Стање на дан 31. децембар 230  1.046

б) Потраживања од повезаних лица по основу пласмана:    
  У хиљадама динара

2012.  2011.

"Младост" доо, Пожега 792  180
Стање на дан 31. децембар 792  180

в) Обавезе према повезаним лицима по основу позајмица:    
  У хиљадама динара

2012.  2011.

Кузовић Данило 3.329  107
Стање на дан 31. децембар 3.329  107

г) Обавезе према добављачима повезана правна лица:    
  У хиљадама динара

2012.  2011.

"Инмолд" доо, Пожега 775  
Стање на дан 31. децембар 775  

д) Нето потраживања/обавезе према повезаним правним лицима:    
  У хиљадама динара
  2012.  2011.
     

Потраживања од повезаних правних лица - укупно 1.022  1.226
Обавезе према повезаним лицима - укупно  4.104  107
     

Нето потраживања /(обавезе) (3.082)  1.119

28. СУДСКИ СПОРОВИ

Према писменим информацијама које смо прибавили од Друштва, није било судских спорова у току 
који би захтевали обелодањивање или корекције у приложеним финансијским извештајима. 
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29. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

Код Агенције за привредне регистре уписано је заложно право на имовини Друштва и то: 

а) Према Уговору о залози број 86/2008 од 24.07.2008. године, заложено је покретно средство, 
путничко возило "Daimler Chrysler" као средство обезбеђења кредита. Рок отплате кредита је 
28.04.2013. године. Заложни поверилац је Ерсте банка, Нови Сад.

б) Према Уговору о залози  број 87/2008 од 24.07.2008. године, заложена су потраживања по 
основу  Уговора  о  закупу  пословног  простора  број  77  од  30.04.2008.  године,  као  средство 
обезбеђења кредита. Рок отплате кредита је 28.04.2013. године. Заложни поверилац је Ерсте 
банка, Нови Сад.

Према информацијама које су објављене са сајту НБС, у регистар меница уписано је укупно 12 
меница које су издате током 2012. године чији  је основ издавања Уговор о промету робе и услуга и 
5 меница чији је основ издавања Уговор о кредиту.

30. ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА  

а) Друштво је дана 26.03.2013. године закључило Уговор о кредиту бр. 57-420-1305876.2 са Банком 
Интезом,  на  износ  од  2.400  хиљада  динара.  Рок  отплате  кредита  је  26.09.2014.  године.  Као 
средство  обезбеђења  кредита,  закључен  је  Уговор  о  залози,  којим  Друштво  даје  у  залог  сва 
постојећа  и  будућа  потраживања  Друштва  према  Банци  Интези по  основу  Уговора  о  закупу 
пословног  простора  од  01.08.2006.  године  и  Анекса  број  1  наведеног  Уговора  од  02.10.2006.  
године. Уговор о залози је регистрован код Агенције за привредне регистре 28.03.2013. године под 
бројем 4392/2013.

б)  Према писменим информацијама које смо прибавили од Друштва, у 2013. години издате су 2 
бланко менице Банци Интези по основу обезбеђеља кредита.

31. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање  Друштва  је  изложено  различитим финансијским  ризицима  и  то:  тржишном  ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва је 
усмерен  на  предвиђање  догађаја  на  финансијским  тржиштима  и  тежи  минимизирању могућих 
негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 

Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефектата финансијских ризика 
на  пословање,  због  тога  што  такви  инструменти  нису  у  широкој  употреби,  а  не  постоји  ни 
органозовано тржите таквих инструмената у Републици Србији. 

а) Ризик ликвидности

1. Однос обртне имовине и краткорочних обавеза (нето обртни фонд)  је следећи: 

 У хиљадама динара
 2012.  2011.
    

1. Обртна имовина 3.215  2.722
2. Краткорочне обавезе 11.530  7.725
    
3. Негативан нето обртни фонд (2-1) 8.315  5.003

Друштво има негативан нето обртни фонд, односно веће краткорочне обавезе од текуће имовине 
за износ од 8.315 хиљада динара што указује на присутност ризика ликвидности.
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2. Коефицијент финансијске стабилности је следећи: 
 У хиљадама динара

 2012.  2011.
    

1. Стална имовина 47.711  42.981
2. Залихе 1.191  960
3. Стална средства намењена продаји и 
средства обустављаног пословања
4. Дугорочно везана имовина (1 до 3) 48.902  43.941
5. Капитал 38.197  36.611
6. Дугорочна резервисања
7. Дугорочне обавезе  177
8. Трајни и дугорочни капитал (5 до 7) 38.197  36.788
9. Коефицијент финансијске стабилности (4/8) 1,28  1,19

Коефицијент финансијске стабилности је већи од један, што значи да је дугорочно везана имовина 
већа од трајног и дугорочног капитала за износ од 10.705 хиљада динара, што такође указује  да је 
присутан ризик  ликвидности. 

б) Управљање ризиком капитала

У поступку управљања капиталним ризиком,  руководство Друштва има за циљ очување 
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе 
власницима  и  другим  интересним  странама  путем  оптимизације  односа  дуга  и  капитала. 
Руководство Друштва преиспитује структуру капитала на годишњој основи. 

в) Фер вредност финансијских инструмената 

На дан 31. децембра 2012. године Друштво није имало финансијских средстава и обавеза која се 
након почетног признавања вреднују по фер вредности. 

г) Порески ризик 

Порески  прописи  Републике  Србије  се  често  различито  тумаче  и  често  се  мењају.  Тумачење 
пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу 
се  разликовати  од  тумачења  руководства  Друштва.  Услед  тога,  неке  трансакције  могу  бити 
оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и  
камата  који  може  бити  од  материјалног  значаја.  Период застарелости  пореске  обавезе  је  пет 
година, односно порески орган има право да одреди плаћање  неизмирених обавеза у року од пет 
година од када је обавеза настала. 

д) Ризик од промене каматних стопа  

Пословање Друштва је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код 
којих је каматна стопа промењива. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема на 
располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Обавезе по каматоносним кредитима и хартијама од вредности на дан 31. децембра 2012. године 
износе 193 хиљада динара.
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32. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак   
 У хиљадама динара
  2012.
Текући порески расход  71
Одложени порески расход  446
Укупно порески расход периода  517

б) Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице  
 У хиљадама динара
  2012.
Добитак пословне године  2.103
Корекција за сталне разлике   
Усклађивање и корекција расхода и прихода у пореском билансу 630
Корекција за привремене разлике   
Пореска амортизација  2.110
Рачуноводствена амортизација  1.728
Опорезива пословна добит  2.350
Пореска основица  2.350
Обрачунати порез  235
Укупно пореско ослобођење, односно умањење обрачунатог пореза  165
Плаћене аконтације  100
Износ пореза за уплату  
Износ пореза за повраћај  30

33. ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ (МРС 19)

Друштво није вршило резервисања  примања запослених, сходно захтевима МРС 19 – Примања 
запослених. Руководство Друштва процењује да би трошкови обрачуна резервисања премашили 
користи од информације која би се добила. 

34. АКТУЕЛНА ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

Пословање Друштва  је  под  утицајем  актуелне  глобалне  финансијске  кризе  и  погоршаних 
привредних  услова.  Због  садашње  кризе  на  глобалном  тржишту  и  његовог  утицаја  на  наше 
тржиште, Друштво послује у отежаним условима и неизвесним привредним околностима. Утицај 
кризе  на  пословање  Друштва  тренутно  није  могуће  у  потпуности  предвидети,  те  је  због  тога 
присутан елемент опште несигурности. Пословање у оваквој ситуацији ће вероватно утицати на 
положај одређених грана делатности, што се може посредно одразити и на пословање Друштва.

35. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ

До  датума  састављања  извештаја  ревизора  Друштво  није  саставило  Извештај  о  годишњем 
пословању, који се саставља сходно Члану 50. Закона о тржишту капитала, чије је састављање у 
току.   
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СКУПШТИНИ И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА ТП "ИНЕКС-БУДУЋНОСТ" А.Д., ПОЖЕГА
У Врњачкој Бањи  19.04.2013. године                                              

Писмо о ефикасности функционисања унутрашње ревизије, система управљања ризицима 
и система интерне контроле

Предмет: Ревизија финансијских извештаја за 2012. годину

I. УВОД

У складу са уговором закљученим између  Друштва ТП  "ИНЕКС-БУДУЋНОСТ"  А.Д.,  ПОЖЕГА (у 
даљем  тексту  „Друштво“)  и  “АУДИТИНГ”  д.о.о.  Врњачка  бања  о  обављању  послова  ревизије, 
вршимо завршне послове ревизије финансијских извештаја за 2012. годину Друштва. 

Ревизију вршимо у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, Међународним стандардима 
ревизије (МСР-ИСА) и Кодексом етике за професионалне рачуновође. Ревизију смо извршили на 
начин који омогућава да се у разумној мери уверимо да рачуноводствене евиденције не садрже 
материјално значајне погрешне исказе. Ревизија је укључила испитивање доказа, на бази провере 
узорака,  који  поткрепљују износе у рачуноводственим евиденцијама за период 01.  јануар  - 31. 
децембар  2012.  године.  Такође,  смо  извршили  оцену  коришћених  рачуноводствених  начела  и 
значајних процена извршених од стране руководства.

Време обављања ревизије

Ревизију финансијских извештаја за период 01.01.2012-31.12.2012. године смо обавили у периоду 
од закључења уговора до 19.4.2013. године. У току ревизије, усредсредили смо се на испитивање 
ваљаности износа који су исказани у финансијским извештајима на дан 31.12.2012. године.

Наша испитивања  вршимо  на  бази  узорака.  Уочене  неправилности  током  обављања  посла 
ревизије,  наведене  у  овом  писму  не  искључују  евентуално  постојање  и  других  слабости  и 
неправилности у систему Вашег Друштва. 

Према ставу 6. члана 54. Закона о тржишту капитала ревизор је дужан да достави Комисији за 
хартије  од  вредности  и  органима  управљања  мишљење  о  ефикасности  функционисања 
унутрашње ревизије, систему управљања ризицима и систему унутрашњих контрола и да своје 
закључке и налазе уврсти у обавезан садржај писма руководству.

Обим испитивања 

Обим испитивања  свели  смо  на  ниво  који  смо,  у  датим  околностима,  сматрали  довољним  да 
изразимо мишљење о објективности и истинитости финансијских извештаја за 2012. годину Вашег 
Друштва и  мишљење о ефикасности функционисања унутрашње ревизије,  систему управљања 
ризицима и систему унутрашњих контрола.



II.  НЕДОСТАЦИ УОЧЕНИ У ПОСТУПКУ ВРШЕЊА РЕВИЗИЈЕ

У Извештају независног ревизора изразили смо материјално значајне резерве које имају утицај на 
финансијске извештаје Друштва за 2012. годину, према следећем:

1.  Приликом  преласка  на  прву  примену  МРС/МСФИ,  Друштво  је  искористило  могућност  коју 
дозвољава МСФИ 1 - Прва примена МСФИ, да као почетне вредности некретнина, постројења и 
опреме  преузму књиговодствене  вредности  ревалоризоване  у  складу  са  ранијим 
рачуноводственим  прописима.  Ову  могућност  стандард  дозвољава  у  случају  када  су 
књиговодствене вредности упоредиве са фер вредностима. Међутим, поједине ставке одређених 
средстава,  које  се налазе  у употреби,  исказане су  без  садашње вредности,  а  књиговодствене 
вредности нису упоређиване са фер вредностима,  при првој примени МРС/МСФИ, а ни касније, 
због чега нисмо били у могућности да потврдимо да су некретнине, постројења и опрема реално 
приказане и у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, а услед недостатка поузданих 
неопходних информација  нисмо били у  могућности  да  проценимо утицај  наведеног  питања на 
приложене финансијске извештаје. 

2. У току редовног пословања Друштво ступа у пословне односе са повезаним странама. Друштво 
повезаним странама сматра лица која поседују акције Друштва и лица која су у органима управе 
Друштва. У складу са МРС 24 -  Обелодањивања повезаних страна, Друштво је на одговарајући 
начин  обелоданило стање обавеза и потраживања на дан 31. децембар 2012. године, али није на 
одговарајући начин обелоданило остварене приходе и настале расходе, као и утицај пословања са 
повезаним  странама  на  биланс  успеха, за  годину  која  се  завршава  на  тај  дан  са  повезаним 
странама.

У мишљењу ревизора скренута је пажња на следећа питања: 

Као што је детаљније изнето у напомени 31 уз извештај ревизора, Друштво има веће краткорочне 
обавезе од обртне имовине за износ од 8.315 хиљада динара, а дугорочно везана имовина је већа 
од трајног и дугорочног капитала за износ од 10.705  хиљада динара,  што указује да је присутан 
ризик  ликвидности.  

Као што је детаљније изнето у напомени 29 уз извештај ревизора, код Агенције  за привредне 
регистре уписано је заложно право на имовини Друштва и то: 

а) Према Уговору о залози број 86/2008 од 24.07.2008. године, заложено је покретно средство, 
путничко  возило  "Daimler  Chrysler" као  средство  обезбеђења  кредита.  Рок  отплате  кредита  је 
28.04.2013. године. Заложни поверилац је Erste банка, Нови Сад.

б)  Према Уговору о залози   број  87/2008 од 24.07.2008.  године,  заложена су потраживања по 
основу  Уговора  о  закупу  пословног  простора  број  77  од  30.04.2008.  године,  као  средство 
обезбеђења кредита. Рок отплате кредита је 28.04.2013. године. Заложни поверилац је Erste банка, 
Нови Сад.

в) Као што је детаљније изнето у напомени 30 уз извештај ревизора, Друштво је дана 26.03.2013. 
године закључило Уговор о кредиту са  пословном банком на износ од 2.400 хиљада динара, са 
роком отплате до  26.09.2014. године. Као средство обезбеђења кредита, закључен је Уговор о 
залози  којим  Друштво  даје  у  залог  сва  постојећа  и  будућа  потраживања по  основу  закупа 
пословног простора који издаје банци кредитору.

Поред резерви и скретања пажње изражених у Извештају  независног  ревизора желимо да  Вам 
укажемо и на следеће недостатке, обелодањене у Напоменама уз Извештај независног ревизора, 
који немају материјално значајна утицај на финансијске извештаје у односу на укупно остварене 
приходе Друштва.   



На основу  књиговодствених  евиденција  установили  смо  да  је  исказан  одређени  део  имовине, 
укупне  набавне вредности у износу од 10.007 хиљада динара чија је  садашња вредност нула, 
односно која су у потпуности отписана а у употреби је, а одређени грађевински објекти и одређена 
опрема исказане су у вредностима које су испод тржишних вредности, што није у складу са МРС 
16. Друштво није вршило процену новог корисног века и није утврдило нове вредности за потребе 
финансијског извештавања, за средства која немају књиговодствену вредност а у употреби су, што 
није у складу са захтевима датим у МРС 16 - Некретнине, постројена и опрема.

Залихе робе исказане у износу од 1.191 хиљада динара укључују и залихе робе које су старије од 
једне  године  у  износу  од  281  хиљада  динара.  Друштво  није  вршило  процену  и  признавање 
овезвређена  залиха  које  нису  имале  излаз  у  периоду  дужем  од  једне  године,  мада  је  било 
потребно  да  то  учини  и  да  у  разумној  мери  смањи билансну  вредност  залиха,  ради  њиховог 
свођења на реалну вредност,  у складу са билансним начелом опрезности.  

До  датума  састављања  извештаја  ревизора  Друштво  није  саставило  Извештај  о  годишњем 
пословању, који се саставља сходно Члану 50. Закона о тржишту капитала, чије је састављање у 
току.   

Друштво није на основу Закона о привредним друштвима, формирало Комисију за ревизију (или 
службу  интерне  ревизије),  чији  је  задатак  унапређење  пословања  друштва,  као  и  побољшање 
ефикасности управљања ризицима, интерним контролама и процесом управљања.  

Систем интерних контрола састоји се од специфичних политика, поступака, правила и задатака у 
оквиру постављених циљева органа управљања. Систем интерних контрола Друштва је осмишљен, 
примењује  се  и  користи  да  благовремено  спречи  или  открије  и  исправи  погрешан  исказ  у 
финансијским извештајима.
На основу прикупљених доказа и датих објашњења нисмо се уверили да је  код Друштва  интерна 
контрола  организована  на  задовољавајући  и  поуздан  начин  и  да  својим  функционисањем 
обезбеђује примену закона, прописа, правила и процедура као и постизање других циљева због 
којих се, у складу са законом, успоставља. Према информацијама које смо прибавили од Друштва 
систем  интерних  контрола  није  успостављен  и  спроведен  од  стране  одговорних  лица,  због 
недовољног броја запослених радника одговарајуће стручне спреме. Ниво контролног ризика се 
процењује као висок, односно систем интерних контрола се не може оценити као поуздан. 

Друштво у разумном року идентификује, мери и цени ризик у сваком организационом делу друштва, 
како би осигурало конзистентан, интегрални поглед на ризик на нивоу целог Друштва, водећи рачуна 
да  збир  ризика  у  организационим  деловима  друштва  одговара  стратегији  укупног  ризика. 
Управљање  ризицима  је  дефинисано  поделом  јасних  појединачних  задужења  и  одговорности 
запослених задужених за управљање ризицима

III. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Поред  тога,  све  претходно  наведене  сугестије  треба  узети  у  обзир  приликом  састављања 
финансијских извештаја за 2013. годину,  како би извештај ревизора о финансијским извештајима 
за 2013. годину, у делу претходно наведених сугестија био без квалификација.

                                                                                                 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


