
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOPUNJEN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013 GODINU 

POBEDA – ZARA A.D. PETROVARADIN  



ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име POBEDA-ZARA AD

08566356 PETROVARADINМатични број ОпштинаПИБ

PETROVARADIN 21131Место ПТТ број

RADE KONCARA 1Улица Број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финасијски извештај за 2013. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци) словима

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину,

обвезник се разврстао као правно лице.микро

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Oбвезнику на регистровану адресу.

Назив

Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме POBEDA-ZARA AD

Место PETROVARADIN

RADE KONCARA 1Улица Бро
ј

E-mail zorica.milinkovic@pobeda.co.rs

021-431-301Телефон

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име М.П.
JADRANKO

Презиме
PROTIC

ЈМБГ
2306956880040
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

08566356

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :POBEDA-ZARA AD

Sediste : PETROVARADIN, RADE KONCARA  1

BILANS STANJA

7005024310770

na dan 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP
Napomena

broj

I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

001 1283 1654

AKTIVA

00 002

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004

II. GOODWILL

005 1283 1654

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

020, 022, 023, 026,
027(deo), 028

(deo), 029
006 1283 1654

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)

024, 027(deo), 028
(deo)

007

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

021, 025, 027(deo),
028(deo)

008

2. Investicione nekretnine

009

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039
(deo)

010

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)

033 do 038, 039
(deo) minus 037

011

1. Ucesca u kapitalu

012 15592 4888

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 2502 2547

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 13090 2341

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

20, 21 i 22, osim
223

016 1011 1568

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)

223 017 20 20

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 11079 0

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 939 721

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 41 32
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021 86 72

022 16961 6614

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 16961 6614

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

3600101

PASIVA

88 025 0 308

A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

3571

30 102 1354

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

1354

32 104

330 i 331 105 5763 5763

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 3109 3080

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109 6626 6626

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110

VIII. GUBITAK

111 13361 3043

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112 359 473

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)

41 113

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115

1. Dugorocni krediti

116 13002 2570

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 500 0

III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 703 1586

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja

45 i 46 120 539 535

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498

121 11260 449

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda  i pasivna vremenska
razgranicenja

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

498 123V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

1 2 3 4 65

124 16961 6614

89 125 0 308

G. UKUPNA PASIVA  (101+111 +123)

D. VANBILANSNA PASIVA

dana 3. 4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

08566356

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :POBEDA-ZARA AD

Sediste : PETROVARADIN, RADE KONCARA  1

BILANS USPEHA
7005024310787

- u hiljadama dinarau period
od

2013 do 31.12.201301.01.

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

1 2 3 4 5 6

Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 11818 18118

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 7532 13829

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 599 584

631
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 3687 3705

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 11807 14857

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 1180 2608

51 2. Troskovi materijala 209 2029 3893

52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi

210 6983 6864

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 358 382

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 1257 1110

III. POSLOVNI DOBITAK  (201-207) 213 11 3261

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 386 38

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 55 267

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 108 355

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 434 152

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA  PRE
OPOREZIVANJA   (213-214+ 215-216+217-218)

219 16 3235

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)

220

59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

222

69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

221
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)

223
16 3235

1 2 3 4 5 6

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)

224

721

G. POREZ NA DOBITAK

1. Poreski rashod perioda 225

722 2. Odlozeni poreski rashodi perioda 226

722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda 227 13 32

723 D. Isplacena licna primanja poslodavcu 228

E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228)

230

Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229
29 3267

Ă…Â˝. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA

231

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA

232

I. ZARADA PO AKCIJI

2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234

1. Osnovna zarada po akciji 233

dana 3. 4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

08566356

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :POBEDA-ZARA AD

Sediste : PETROVARADIN, RADE KONCARA  1

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005024310794

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J A
I z n o s

1

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 10327 15433302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 13591 19161301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 381 23

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 2883 3705

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 13879 17635

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 5707 9809

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 7086 6508

306

3. Placene kamate 0 244

307

4. Porez na dobitak

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 1086 1074

309

0288312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 0 1526

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 25 0

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava

25 0

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II ) 25 0

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )

323

324
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- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A AOP
I z n o s

1

Tekuca godina

3 4

Prethodna godina

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

2

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 500 0

1. Uvecanje osnovnog kapitala

325

2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )

326

3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze 500 0

327

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 ) 0 2072

328

1. Otkup sopstvenih akcija i udela

329

2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 0 2072

330

331

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II ) 334 500 0

4. Isplacene dividende 333

3. Finansijski lizing 332

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I ) 335 0 2072

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 14116 19161

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 13879 19707

Dj. NETO  PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338 237 0

E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 ) 339 0 546

Ă…Â˝. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 721 1278

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 1 8

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342 20 19

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342)

343 939 721

dana 3. 4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

08566356

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :POBEDA-ZARA AD

Sediste : PETROVARADIN, RADE KONCARA  1

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005024310817

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red
. br.

Ostali kapital
(racun 309)

AOP

Neuplaceni
upisani kapital

(grupa 31)
AOP

Emisiona
premija (racun

320)

Osnovni kapital
(grupa 30 bez

309)
AOPO P I S AOP

4011
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

1354 414 427 440

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini  - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

404 1354 417 430 443

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

405 418 431 444

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

406 419 432 445

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

407 1354 420 433 446

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

409 422 435 448

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

410 1354 423 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

413 1354 426 439 452
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP
Rezerve   (racun

321, 322)
AOP

Revalorizacione
rezerve (racuni

330 i 331)
AOP

Nerealizovani
dobici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 332)

AOP

Nerealizovani
gubici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 333)

1 6 7 8 9

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

453 466 5763 479 492

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

454 467 480 493

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

456 469 5763 482 495

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 484 497

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

459 472 5763 485 498

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

460 473 486 499

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

461 474 487 500

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

462 475 5763 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

465 478 5763 491 504
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP

Nerasporedjeni
dobitak (grupa

34)

Gubitak do visine
kapitala (grupa

35)
AOP AOP

Otkupljene
sopstvene akcije

i udeli (racun
037,237)

Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

506 532 545

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

505 286 6626 531 544 777

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

286 6626 777

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

3267 3267

Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

522

8 512 538 551

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

3553 6626 4044

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

473 473526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

3080 6626 3571527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 29 29528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

3109 6626 3600

529

530
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP

Gubitak iznad
visine kapitala

(grupa 29)

1 14

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

558

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

557

3 559

4 560

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

5 561

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

6 562

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

7 563

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

8 564

Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

9 565

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

10 566

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

11 567

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

12 568

Ukupna povecanja u tekuceoj godini

13 569

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

dana 3. 4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

08566356

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :POBEDA-ZARA AD

Sediste : PETROVARADIN, RADE KONCARA  1

STATISTICKI ANEKS
7005024310800

za 2013. godinu

I    OPSTI PODACI O  PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1.  Broj meseci poslovanja  (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2.  Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4) 602 1 2

3.  Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4.  Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604

5.  Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 11 11

II    BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX

1.3. Smanjenja u toku godine 608 XXXXXXXXXXXX

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)

610

02
2. Nekretnine,  postrojenja, oprema i
bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 20500 18846 1654

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 XXXXXXXXXXXX

2.3. Smanjenja u toku godine 613 1392 XXXXXXXXXXXX 371

2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)

615 19108 17825 1283
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III  STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 220 478

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 273 184

12 3. Gotovi proizvodi 618 1602 1092

13 4. Roba 619 394 784

14
5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620

15 6. Dati avansi 621 13 9

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 2502 2547

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 1354 1354

u tome : strani kapital 624

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome : strani kapital 626

302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavni kapital 629

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 1354 1354

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634 13543 13543

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 1354 1354

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 1354 1354
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VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)

639 191 1552

43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)

640 703 1586

deo 228
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)

641

27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama)

642 550 971

43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

643 4707 10899

450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

644 3848 3855

451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

645 148 179

461, 462 i 723
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja  poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

647

452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)

646 950 880

465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

648 480 480

47 11. Obaveze za PDV  (godisnji iznos po poreskim prijavama)

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

1334

12911

2424

22826

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 81 140

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 4946 4914

521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca

653 885 880

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 779 723

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 373 347

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 543 570

deo 533,deo 540 i
deo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo
525

8. Troskovi zakupnina 658

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540 11. Troskovi amortizacije 661 358 382

553 13. Troskovi platnog prometa 663 96 37

552 12. Troskovi premija osiguranja 662 63 48
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- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 43 63

555 15. Troskovi poreza 665 33 20

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667

deo 560, deo 561 i
562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 34 34

deo 560, deo 561 i
deo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669

deo 579
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene

670

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 8234 8158

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 1265 3172

640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina

673 3687 3705

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,
662

6. Prihodi od kamata 677 381 23

deo 660, deo 661 i
deo 662

7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama

678 381 23

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 5714 6923

deo 660, deo 661 i
deo 669

8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681

2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan  godisnji iznos prema obracunu) 682

3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja

683

4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684

5. Ostala drzavna dodeljivanja 685

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica

686

7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688
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X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 689

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 690

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 691

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)

692

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 693

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 694

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 695

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 696

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 697

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 698

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 699

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)

700

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 701

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 702

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 703

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 704

dana 3. 4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Налог за уплату
уплатилац износ

POBEDA-ZARA AD

4.000,00

рачун примаоца
840-29775845-87сврха

уплате
накнада за регистрацију и објављивање регистрованих

финансијских извештаја
позив на број

09-08566356

прималац

Агенцијза за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 
2013.GODINU. 

 
1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU 

Privredno društvo „POBEDA-ZARA“ za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 
osoba sa invaliditetom ( u daljem tekstu ) je Akcionarsko društvo.  
  "POBEDA-ZARA"AD 
    21131 Petrovaradin,  Rade Končara 1 
  Matični broj : 08566356 
  PIB :     100398207 
 
Po okončanju svojinske transformacije "POBEDA-ZARA"AD Petrovaradin, posluje kao 
Akcionarsko društvo, odnosno kao zavisno preduzeće matičnog preduzeća "POBEDA-
HOLDING"AD Novi Sad. 
Preduzeće  "POBEDA-ZARA"AD  ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I 
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM Petrovaradin ulica rade Končara 1., 
je preduzeće organizovano  kao akcionarsko društvo u okviru "POBEDA-
HOLDING"AD., i kao sastavni deo svoje firme koristi reč "POBEDA". 
 
Privatizacija preduzeća, u skladu sa zakonom o vlasničkoj transformaciji iz 1997.god. 
izvršena je 1998.god. Rešenjem, BD.56296/2005 od 30.06.2005.god. Agencije za 
privredne registre izvršena je registracija u Registar privrednih subjekata. 
 
Rešenje BD.202041/2006 od 26.01.2007.god. Agenicija za privredne registre izvršena je 
promena osnovnog kapitala. 
 
Rešenje BD.83892/2007 od 30.07.2007.god. Agenicija za privredne registre izvršena je 
promena predsednika i članova Upravnog odbora. 
 
Rešenje BD 76349/2009 od 24.06.2009. – upis zastupnika (Protić). 
 
Rešenje BD 110560/2009 od 17.07.2009.- promena člana U.O. 
 
Rešenje BD 165272/2009 od 26.10.2009. – promena zastupnika. 
 
Rešenje BD 199239/2009 od 30.12.2009. – promena punog poslovnog imena. 
 
Resenje BD 4288/2011 od 19.01.2011.-promena zastupnika 
 
Resenje BD 23583/2012 od 06.03.2012.-promena podataka o pravnoj formi i odjava 
akata. 
 
Sedište preduzeća je u Petrovaradinu, ul.Rada Končara 1. 
 
Matični broj preduzeća je 08566356, a šifra delatnosti 8899 ,  PIB je 100398207. 
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Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji „SL 
GLASNIK RS“ br. 62/13  društvo je razvrstano u mikro  pravno lice. 
 
Prosečan broj zaposlenih sa 31.12.2013.g. je  11  
 
U toku 2013.godine Preduzeće je poslovalo preko tekućih računa sledećih banaka : 
 
- Razvojna banka Vojvodine AD račun broj : 335-2801-94 
- SOCIETE GENERALE  račun : 275-10220594042-75  
- Ministarstvo finansija -racun trezora 840-788763-57 
  i deviznog računa  : 
- Societe Generale bank Srbija AD  Beograd.  
 
2.  OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
 RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 
 
Preduzeće "POBEDA-ZARA"AD, vodi računovodstvene evidencije i sastavlja propisane 
finansijske  izveštaje u skladu sa Meñunarodnim računovodstvenim standardima i sa 
Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalom pratećom računovodstvenom regulativom. 
 
Finansijski izveštaji privrednog društva „POBEDA-ZARA“AD Petrovaradin, za 
obračunski preiod koji se završava 31.12.2013.god. sastavljani su, po svim materijalno 
značajnim pitanjima, u skladu sa Meñunarodnim računovodstvenim standardima / 
meñunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI) , Zakonom o 
računovodstvu i reviziji  („SL GLSNIK RS“ br.46/2006 i 111/2009), drugim 
podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona i izabranim i usvojenim 
računovodstvenim politikama koje su utvrñene pravilnikom o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama od 18.01.2013.godine.. 
 
Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD) , osim ukoliko drugačije nije navedeno.    
  
3. USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 
 
 POSLOVNI PRIHODI 
 
Poslovni prihodi se iskazuju u iznosu fakturisane ralizacije koja je ostvarena do kraja 
obračunskog perioda, nezavisno od momenta naplate, umanjenoj za date popuste, 
povraćaje i porez na PDV. 
Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan 
bilansiranja. 
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 POSLOVNI RASHODI 
 
Poslovni rashodi iskazuju se u okviru rashoda obračunskog perioda ukoliko se odnose na 
taj obračunski period, u skladu sa načelom nastanka dogañaja, bez obzira na vreme 
njihovog plaćanja. 
 
 FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 
Finansijske prihode i rashode sačinjavaju prihodi i rashodi od obračunatih kamata i 
pozitivnih i negativnih kursnih razlika koje su obračunate do datuma bilansa stanja po 
svim osnovama. 
 
 INVESTICIONO I TEKU ĆE ODRŽAVANJE SREDSTAVA RADA 
 

Troškovi investicionog i tekućeg održavanja osnovnih sredstava se pokrivaju iz ukupnog 
prihoda perioda u kome su nastali. 
 
NEMATERIJALNA ULAGANJA 

 
Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez 

fizickog obeležja.  
Kao nematerijalna ulaganja priznaju se i podležu amortizaciji nematerijalna ulaganja 

koja ispunjavaju uslove propisane MRS 38 – Nematerijalna ulaganja, imaju korisni vek 
trajanja duži od godine dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke ulaganja je veća 
od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom 
podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 

Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana, priznaje se 
na teret rashoda perioda u kome je nastalo. 

Početno merenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj ceni ili ceni koštanja. 
Nakon početnog priznavanja, nematerijano ulaganje iskazuje se  po nabavoj vrednosti 

ili ceni koštanja umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane amortizacije i  
obezvredjenja. 

Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se primenom 
proporcionalnog metoda u roku procenjenog veka upotrebe, osim ulaganja čije je vreme 
utvrdjeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. 

Osnovicu za amortizaciju nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost ili cena 
koštanja po odbitku njihove preostale vrednosti. 

Nematerijalna ulaganja koja su, prema MSFI 5. Stalna sredstva namenjena prodaji i 
poslovanja koja prestaju klasifikovana kao sredstva namenjena prodaji, na dan bilansa 
iskazuju se kao obrtna sredstva i procenjuju se po nižoj vrednosti izmedju knjigovodstvene i 
fer vrednosti umanjene za troškove prodaje.  

Nekretnine, postrojenja i oprema 

 
Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podležu amortizaciji materijalna 

sredstva koja ispunjavaju uslove za priznavanje MRS 16.Nekretnine, postrojenja i oprema, 
ciji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinacna nabavna cena u vreme nabavke 
sredstva veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem 
objavljenom podatku Republickog organa nadležnog za poslove statistike. 
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Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za 
priznavanje kao stalno sredstvo, vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po modelu 
revalorizacije, odnosno po poštenoj vrednosti na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupnu 
naknadnu amortizaciju i ukupne naknadne gubitke zbog obezvredjenja. 

Revalorizacija se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazani iznos ne 
razlikuje značajno od iznosa koji bi se utvrdio da je primenjen postupak iskazivanja po 
poštenoj vrednosti na dan bilansa stanja. 

Značajnim odstupanjem iskazane vrednosti nekretnine, postrojenja i opreme od 
vrednosti koja bi se utvrdila procenom poštene vrednosti smatra se odstupanje koje je vise od 
5%. 

Procenu poštene vrednosti vrši nezavisan, profesionalno kvalifikovan procenjivac, 
koga imenuje direktor preduzeca. 

Prilikom revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme, revalorizuju se sva nekretnina, 
postrojenja i oprema iz grupe kojoj to sredstvo pripada. 

Efekti procene po postenoj vrednosti knjiže se srazmerno i na nabavnoj vrednosti i na 
ispravci vrednosti. 

Revalorizaciona rezerva stvorena po osnovu revalorizacije nekretnina, postrojenja i 
opreme prenosi se  na nerasporedjenu dobit najkasnije na dan otudjenja sredstava. Za 
smanjenje vrednosti sredstava treba zadužiti rashode, osim ako u vezi sa tim sredstvom 
odranije postoji formirana revalorizaciona rezerva. U tom slučaju rashodi se priznaju samo u 
iznosu u kojem smanjenje vrednosti sredstva premasuje iznos revalorizacione rezerve. 

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcionalnog 
metoda. 

Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja 
umanjena za preostalu vrednost. Procenu preostale vrednosti vrši komisija za procenu, koju 
obrazuje direktor preduzeca. Preostala vrednost se utvrdjuje i umanjuje osnovicu za obračun 
amortizacije u slučaju kada postoji jasna politika preduzeća da se sredstvo otudji pre isteka 
roka trajanja ili kada je vrednost na kraju perioda korišćenja sredstva značajna.     

Naknadni izdatak koji se odnosi na nekretninu, postrojenje i opremu nakon njegove 
nabavke uvećava vrednost sredstva, ako ispunjava uslove da se prizna kao trajno sredstvo, tj. 
ako je vek trajanja duži od godine dana i ako je vrednost naknadnog izdatka viša od prosečne 
bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku 
republickog organa nadležnog za poslove statistike.  

Naknadni izdatak koji ne zadovoljava prethodne uslove iskazuje se kao trošak 
poslovanja u periodu u kome je nastao. Takodje, ako je naknadni izdatak nastao pretežno po 
osnovu rada, potrošnog materijala i sitnijih rezervnih delova, taj izdatak se iskazuje kao 
tekući trosak održavanja. 

Ako je vek trajanja ugradjenog dela, priznatog kao naknadni izdatak, razlićit od veka 
trajanja sredstva u koje je ugradjen, onda se taj deo vodi kao posebno sredstvo i amortizuje u 
toku korisnog veka trajanja. 

Odstranjen deo se rashoduje po procenjenoj vrednosti, ako nije moguće utvrditi 
njegovu knjigovodstvenu vrednost. 

Nekretnine, postrojenja i oprema koji su, prema MSFI 5 Stalna sredstva namenjena 
prodaji i poslovanja koja prestaju klasifikovani kao sredstva namenjena prodaji, na dan 
bilansa iskazuju se kao obrtna sredstva i procenjuju se po nižoj vrednosti izmedju 
knjigovodstvene i fer (poštene) vrednosti umanjene za troškove prodaje. 

Ulaganja na tudjim osnovnim sredstvima radi obavljanja delatnosti priznaju se i 
iskazuju se na posebnom računu kao osnovna sredstva, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za 
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priznavanje iz stava 1. ovog clana. Amortizacija ulaganja na tudjim osnovnim sredstvima vrši 
se na osnovu procenjenog veka korišćenja koji je utvrdjen ugovorom.  

 
Alat i sitan inventar  
 
Kao stalno sredsvo priznaju se i podležu amortizaciji sredstva alata i sitnog inventara, 

čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke 
sredstava je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem 
objavljenom podatku Republickog organa nadležnog za poslove statistike. 

Za delatnost turizma kao stalno sredstvo priznaju se i podležu amortizaciji sredstva 
sitnog inventara, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana. 

Sredstva alata i inventara koja ne zadovoljavaju uslove iz stava 1. i  2. ovog člana 
iskazuju se kao obrtna sredstva (zalihe). 

 
Rezervni delovi 
 
Kao stalno sredstvo priznaju se rezervni delovi čiji je korisni vek trajanja duži od 

godinu dana i čija je pojedinacna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosecne bruto 
zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog 
organa nadležnog za poslove statistike. 

Takvi rezervni delovi, po ugradnji, uvećavaju knjigovodstvenu vrednost sredstva u 
koje su ugradjeni. 

Rezervni delovi koji ne zadovoljavaju uslove iz stava 1.ovog clana, prilikom ugradnje, 
iskazuju se kao trošak poslovanja.  

 
 AMORTIZACIJA 
 
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom godišnjih stopa 
amortizacije utvrñenih propisima odnosno prema usvojenim računovodstvenim 
politikama. Osnovicu za obračun amortizacije  osnovnih sredstava čini nabavna vrednost, 
primenom stopa  koje su utvrñene na bazi procenjenog veka korišćenja. 
 
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje narednog meseca od 
meseca  u kome se sredstva stavljaju u upotrebu. 
 
Amortizacija alata, inventara, ambalaže i predmeta čiji vek upotrebe duži od jedne godine 
obračunava se proporcionalnom metodom, tokom procenjenog korisnog veka upotrebe, 
koji ne može biti duži od 5 godina. 
 

Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju 
 
Preduzeće priznaje i iskazuje stalno sredstvo kao sredstvo namenjeno prodaji u skladu 

sa MSFI 5 Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju ako se njegova 
knjigovostvena vrednost može prvenstveno povratiti kroz prodajnu transakciju, a ne kroz 
nastavak korišćenja. 

Da bi sredstvo bilo klasifikovano kao stalno sredstvo namenjeno prodaji, pored uslova 
iz stava.1 koji proističe iz definicije tog sredstva, potrebno je da budu ispunjeni još i sledeći 
uslovi: 
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- sredstvo mora biti dostupno za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju,  
- prodaja sredstva mora biti jako verovatna u roku od jedne godine od dana 

priznavanja sredstva kao sredstva namenjenog prodaji. Ovaj uslov 
podrazumeva da se donese odluka o prodaji i da se započne sa traženjem 
kupaca 

 
Sredstvo koje je otpisano (amortizovano), odnosno sredstvo čija je neotpisana 

vrednost beznačajna, neće biti priznato kao sredstvo namenjeno prodaji. 
Stalno sredstvo koje je priznato kao sredstvo namenjeno prodaji iskazuje se po nižem 

iznosu od: knjigovodstvene vrednosti i fer (postene) vrednosti umanjene za troskove prodaje. 
Knjigovodstvena  vrednost je sadašnja vrednost iskazana u poslovnim knjigama. 
Fer vrednost je iznos za koji sredstvo moze da bude razmenjeno, ili obaveza 

izmirena, izmedju obaveštenih i voljnih strana u nezavisnoj transakciji, tj. tržišna vrednost na 
dan prodaje. 

Troskovi prodaje su troškovi koji se mogu direktno pripisati prodaji sredstva i koji ne 
obuhvataju finansijske troškove i troškove poreza na prihod. 
  

Dugoročni finansijski plasmani 

 
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih 

pravnih lica, učešća u kapitalu povezanih pravnih lica i učešća u kapitalu drugih pravnih lica i 
dugoročne hartije od vrednosti raspložive za prodaju. Takoñe, u oviru dugoročnih 
finansijskih plasmana iskazuju se dugoročni zajmovi zavisnim, povezanim i drugim pravnim 
licima i hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i ostali dugoročni plasmani. 

Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog 
priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost 
nadoknade koja je data za njih. Transakcioni troškovi uključuju se  u početno merenje svih 
finansijskih sredstava. 

 
U posebnim finansijskim izveštajima matičnog preduzeća, ulaganja u zavisna 

preduzeća koja se obuhvataju u konsolidovanim finansijskim izveštajima, kao i ona koja su 
isključena iz konsolidovanih finansijskih izveštaja iskazuju se po nabavnoj vrednosti. 
 

Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica nad čijim poslovanjem postoji značajan 
uticaj (učešće u akcijama sa pravom glasa od 20% do 50%) i drugi uslovi definisani MRS 28 
Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u pridružena preduzeća mere se prema metodu 
nabavne vrednosti. 

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju iskuzuju se po fer (poštenoj) vrednosti na 
dan sastavljanja finansijskih izvestaja. 
 

Zalihe 

 
Zalihe su sredstva (a) koja se drže za prodaju u uobičajenom toku poslovanja; (b) koja 

su u procesu proizvodnje a namenjene su za prodaju; ili (c) u obliku materijala ili pomoćnih 
sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja usluga. Zalihe obuhvataju: 

1) osnovni i pomocni material koji će biti iskorišćeni u procesu proizvodnje;  
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2) nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku, 
3) gotove proizvode koje je proizvelo preduzeće i  
4) robu koja je nabavljena i drži se radi preprodaje, uključujući nekretnine (zemljište, 
gradjevinske objekte  i ostale nekretnine) pribavljene radi dalje prodaje. 

Zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe, izuzev zaliha 
poljoprivrednih proizvoda, računovodstveno se obuhvataju u skladu sa MRS 2 Zalihe. 

 

Zalihe materijala 

 
Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po 

neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. 
Nabavnu vrednost ili cenu koštanja zaliha čine svi troškovi nabavke, troškovi 

proizvodnje i drugi nastali troškovi neophodni za dovoñenje zaliha na njihovo sadašnje mesto 
i stanje. 

Troškovi nabavke zaliha obuhvataju nabavnu cenu, uvozne dažbine i druge poreze 
(osim onih koje preduzeće može naknadno da povrati od poreskih vlasti, kao sto je PDV koji 
se može odbiti kao prethodni porez), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge 
troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci materijala.Popusti, rabati i druge slične 
stavke oduzimaju se pri utvñivanju troškova nabavke. 

Kada se materijal proizvodi kao proizvod sopstvene proizvodnje i dalje koristi u 
narednoj fazi procesa proizvodnje, njegova procena vrši se u visini troškova proizvodnje tih 
zaliha a najviše do neto prodajne vrednosti tih zaliha. 

Materijal se otpisuje ispod troškova nabavke, odnosno cene kostanja i utvrdjuje gubitak 
zbog obezvredjenja ako se ocekuje da će gotovi proizvodi u koje će biti ugradjen material biti 
prodati po neto prodajnoj ceni nižoj od cene koštanja gotovih proizvoda. 

Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala, vrši se po metodi prosečne ponderisane 
cene.  

Utvrdjivanje ponderisane prosečne cene vrši se posle svakog novog ulaza materijala.  
  

 
Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje priznaju se po ceni kostanja ili po 
neto prodajnoj vrednosti, ako je niza. 
 
 
 ISPRAVKA VREDNOSTI 
 
Ispravka vrednosti potraživanja je uradjena. 
 
4. PRIHODI OD PRODAJE 
 
Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda : 
 2013. 

U 000 din. 
2012. 

U 000 din. 
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima 14 45 
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima 208 - 
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 846 2.907 
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Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 197 220 
Svega prihodi od prodaje robe 1.265 3.172 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim 
pravnim licima 

180 - 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim 
pravnim licima 

136 - 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 5.141 9.732 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 810 925 
Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga 6.267 10.657 
UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE 7.532 13.829 
 
5. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACI JA 
 2013. 

U 000 din. 
2012. 

U 000 din. 
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija 3.687 3.705 
UKUPNO 3.687 3.705 
 
 

6. POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA U ČINAKA 
 
 2013. 

U 000 din. 
2012. 

U 000 din. 
Početne zalihe učinaka (01.01) 1.276 692 
Nedovršena proizvodnja 184 184 
Nedovršene usluge - - 
Gotovi proizvodi 1.092 508 
Krajnje zalihe učinaka (31.12) 1.875 1.276 
Nedovršena proizvodnja 273 184 
Nedovršene usluge - - 
Gotovi proizvodi 1.602 1.092 
POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA U ČINAKA 599  584 
SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA U ČINAKA -  - 
 
 
7. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 
 
Nabavna vrednost prodate robe društva sastoji se od sledećih vrsta troškova : 
 2013. 

U 000 din. 
2012. 

U 000 din. 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko 1.180 2.608 
Nabavna vrednost prodate robe na malo ili drugi način 
klasifikacije ovih rashoda 

- - 

UKUPNO 1.180  2.608 
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8. TROŠKOVI MATERIJALA 
 
Troškovi materijala društva sastoje se od sledećih vrsta troškova : 
 2013. 

U 000 din. 
2012. 

U 000 din. 
Troškovi materijala za izradu 1.945 3.669 
Troškovi režijskog materijala 3 84 
Troškovi goriva i energije 81 140 
UKUPNO 2.029 3.893 
 
9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LI ČNI RASHODI 
 
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi društva sastoje se od sledecih  
 
 2013. 

U 000 din. 
2012. 

U 000 din. 
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 4.945 4.914 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

885 880 

Troškovi naknada po ugovorima o delu 779 723 
Troškovi naknada po autorskim ugovorima - - 
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim 
poslovima 

- - 

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora - - 
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora - - 
Ostali lični rashodi i naknade 374 347 
UKUPNO  6.983 6.864 
 
10. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
 
Troškovi amortizacije i rezervisanja društva sastoje se od sledećih vrsta troškova : 
 
 2013. 

U 000 din. 
2012. 

U 000 din. 
Troškovi amortizacije 358 382 
UKUPNO 358 382 
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11. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 
Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda : 
 
 2013. 

U 000 din. 
2012. 

U 000 din. 
Troškovi usluga na izradi učinaka 189 377 
Troškovi transportnih usluga 49 81 
Troškovi usluga odrzavanja  41 8 
Troškovi zakupnina - - 
Troškovi sajmova - - 
troškovi reklame i propagande - 13 
Troškovi istraživanja - - 
Ostali troškovi proizvodnih usluga 264 91 
Svega troškovi proizvodnih usluga 543 570 
Troškovi neproizvodnih usluga 273 298 
Troškovi reprezentacije  194 32 
Troškovi premija osiguranja 63 48 
Troškovi platnog prometa 96 37 
Troškovi članarine 43 63 
Troškovi poreza 33 20 
Troškovi doprinosa - - 
Ostali nematerijalni troškovi 12 42 
Svega nematerijalni troškovi 714 540 
UKUPNO 1.257 1.110 
 
12. FINANSIJSKI RASHODI 
 

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda : 
 

 2013. 
U 000 din. 

2012. 
U 000 din. 

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima 35 34 
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima - - 
Rashodi kamata - - 
Negativne kursne razlike 20 19 
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule  - 214 
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih 
ulaganja 

- - 

Ostali finansijski rashodi - - 
UKUPNO 55 267 
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13. FINANSIJSKI PRIHODI 
 
Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda: 
 2013.        

U 000 din. 
2012.          

U 000 din. 
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima - - 
Prihodi od kamata 381 23 
Pozitivne kursne razlike 1 8 
Prihodi po osnovu valutne klauzule 4 7 
Ostali finansijski prihodi  - 
UKUPNO 386 38 
 
 
14. OSTALI PRIHODI 
 

Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda : 

 2013. 
U 000 din. 

2012. 
U 000 din. 

Dobici od prodaje nematerjalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 25 - 
Dobici od prodaje bioloških sredstava - - 
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti - - 
Dobici od prodaje materijala 38 130 
Viškovi 21 - 
Naplaćena otpisana potraživanja - - 
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika osim valutne kluzule - - 
Prihodi od smanjenja obaveza - 225 
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja  22 - 
Ostali nepomenuti prihodi 2 - 
Prihodi od usklañivanja vrednosti bioloških sredstava - - 
Prihodi od usklañivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja - - 
Prihodi od usklañivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme - - 
Prihodi od usklañivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i 
hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 

- - 

Prihodi od usklañivanja vrednosti zaliha - - 
Prihodi od usklañivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih 
plasmana 

- - 

Prihodi od usklañivanja vrednosti ostale imovine - - 
UKUPNO 108 355 
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15. OSTALI RASHODI 
 
Ostali rashodi društava sastoje se od sledećih vrsta rashoda : 
 

 2013. 
U 000 din. 

2012. 
U 000 din. 

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerjalnih ulaganja, 
nekretnina, postrojenja i opreme 

16 - 

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava - - 
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti - - 
Gubici od prodaje materijala - - 
Manjkovi 27 - 
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika osim valutne 
kluzule koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru 
revalorizacionih rezervi 

- - 

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 3 139 
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe - - 
Ostali nepomenuti rashodi 329 13 
Obezvreñenje bioloških sredstava - - 
Obezvreñenje nematerijalnih ulaganja - - 
Obezvreñenje nekretnina, postrojenja i opreme - - 
Obezvreñenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od 
vrednosti raspoloživih za prodaju 

- - 

Obezvreñenje zaliha materijala i robe - - 
Obezvreñenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 59 - 
Obezvreñenje ostale imovine - - 
UKUPNO 434 152 

 
 
16. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA  
 

NABAVNA VREDNOST U 000 din. 
Stanje na početku godine 01.01.2013. 20.500 
Povećanja u toku godine (nabavke) - 
Smanjenje u toku godine (rashod,prodaja) 1.392 
Revolorizacija - 
Stanje na kraju 31.12.2013.god. 19.108 
ISPRAVKE VREDNOSTI - 
Stanje na početku godine 01.01.2013. 18.846 
Amortizacija za 2013.god. 358 
Povećanje u toku godine (rashod,prodaja) 1.379 
Stanje na kraju godine 31.12.2013.god. 17.825 
Neto sadanja vrednost 31.12.2013.god. 1.283 
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17. ZALIHE 
 
Stanje zaliha društva može se prikazati na sledeći način : 
 
 31.12.2013. 

U 000 din. 
31.12.2012. 
U 000 din. 

Materijal 220 478 
Nedovršena proizvodnja 273 184 
Gotovi proizvodi 1.602 1.092 
Roba 394 784 
Minus : Obezvreñenje zaliha - - 
UKUPNO  2.489 2.538 
 
 
18. POTRAŽIVANJA 
 
Stanje potraživanja društva može se prikazati na sledeći način : 
 
 31.12.2013. 

U 000 din. 
31.12.2012. 
U 000 din. 

Potraživanja po osnovu prodaje - - 
Kupci – matična i zavisna pravna lica - - 
Kupci – ostala povezana pravna lica - - 
Kupci u zemlji 251 1.552 
Kupci u inostranstvu - - 
Minus : Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 60 - 
                      Svega  191 1.552 
Druga potraživanja  - - 
Potraživanja za kamatu i dividende  - - 
Potraživanja od zaposlenih 2 3 
Potraživanje za više plaćen porez na dobit 20 20 
Potraživanja od državnih organa i organizacija 804 - 
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 1 1 
Ostala potraživanja 13 12 
Minus : Ispravka vrednosti drugih potraživanja  - - 
                      Svega  840 36 
UKUPNO POTRAŽIVANJA 1.031  1.588 
 
 
KRATKOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
 31.12.2013. 

U 000 din. 
31.12.2012. 
U 000 din. 

Kratkorocna orocena dinarska sredstva 11.079 - 
UKUPNO 11.079 - 
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19. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
Stanje gotovinskih ekvivalenata i gotovine društva može se prikazati na sledeći način : 
 31.12.2013. 

U 000 din. 
31.12.2012. 
U 000 din. 

Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti - - 
Tekući (poslovni) računi 588 167 
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi  - - 
Blagajna  - 
Devizni račun  351 554 
Devizni akreditivi - - 
Devizna blagajna - - 
Ostala novčana sredstva - - 
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost 
umanjena 

- - 

UKUPNO 939 721 
 
20. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA 
RAZGRANI ČENJA 
Stanje PDV i AVR društva može se prikazati na sledeći način : 
 31.12.2013. 

U 000 din. 
31.12.2012. 
U 000 din. 

Razgraničeni i plaćeni troškovi do 1 godine 29 20 
Porez na dodatu vrednost – predhodni porez - - 
Odloñena poreska sredstva 86 72 
Razgraniceni PDV 12 12 
UKUPNO 127 104 
 
21. KAPITAL 
Osnovni i ostali kapital društva može se prikazati na sledeći način : 
 31.12.2013. 

U 000 din. 
31.12.2012. 
U 000 din. 

Akcijski kapital 1.354 1.354 
Ostali osnovni kapital - - 
Revalorizacione rezervce 5.763 5.763 
Nerasporedjena dobit 3.109 3.080 
Gubitak 6.626 6.626 
KAPUTAL 3.600 3.571 
 
Akcionari društva su  
 % učešća 31.12.2013. 

U 000 din. 
31.12.2012. 
U 000 din. 

„Pobeda-Holding“ 69,48 941 941 
Manjinski akcionari 30,52 413 413 
UKUPNO 100 1.354 1.354 
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22. DUGOROČNA REZERVISANJA 
 
 2013.          

u 000 din 
2012.          

u 000 din 
Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju 359 473 
UKUPNO 359 473 
 
 
23. OSTALE KRATKORO ČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze se mogu prikazati na sledeći način: 
 2013.          

u 000 din 
2012.          

u 000 din 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 500 - 
UKUPNO 500 - 
 
 
24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
Obaveze iz poslovanja mogu se prikazati na sledeći način : 
 31.12.2013. 

U 000 din. 
31.12.2012. 
U 000 din. 

Obaveze iz poslovanja  - - 
Primljeni avansi, depoziti i kaucije - 72 
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica 593 1.388 
Dobavljači – ostala povezana pravna lica  - - 
Dobavljači u zemlji 110 126 
Dobavljači u inostranstvu  - - 
Ostale obaveze - - 
                    Svega  703 1.586 
Obaveze iz specifičnih poslova - - 
Obaveze prema uvozniku - - 
Obaveze po osnovu izvoza za tuñ račun - - 
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje - - 
Ostale obaveze iz specifičnih poslova - - 
                    Svega  - - 
UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA 703  1.586 
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25. OSTALE KRATKORO ČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA 
RAZGRANI ČENJA 
 
Ostale kratkoročne obaveze i PVR mogu se prikazati na sledeći način : 
 
 31.12.2013. 

U 000 din. 
31.12.2012. 
U 000 din. 

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada    
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada  
koje se refundiraju 

278 322 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 9 15 
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret 
zaposlenog 

78 75 

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret poslodavca 

70 75 

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju - - 
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog koje se refundiraju 

- - 

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret poslodavca koje se refundiraju 

- - 

                           Svega  435 487 
Druge obaveze   
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja  34 - 
Obaveze za dividende - - 
Obaveze za učešće u dobiti - - 
Obaveze prema zaposlenima 6 - 
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora - - 
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 40 40 
Ostale obaveze 25 8 
                          Svega  105 48 
Obaveze za PDV 160 398 
Obaveze za PDV 160 398 
Pasivna vremenska razgraničenja   
Obaveze za porez iz rezultata - - 
Razgraničene obaveze za PDV 9 - 
Odloženi prihodi i primljene donacije 11.063 - 
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja - - 
Odložene poreske obaveze - - 
Ostale obaveze 27 51 
                          Svega  11.099 51 
UKUPNO OSTALE KRATKORO ČNE OBAVEZE I PVR 11.799 984 
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26. POREZ NA DOBIT 
 
27. VANBILANSNA AKTIVA/PASIVA  
 2013. 

U 000 din. 
2012. 

U 000 din. 
Obaveze za tuñu robu - 308 
UKUPNO - 308 
 
28. SUDSKI SPOROVI 
Vrednost sporova na dan 31.12.2013.godine koje društvo vodi protiv svojih dužnika 
iznosi  16.708,21 RSD. Nema sporova koje poverioci vode protiv Drustva. 
 
29. ZARADA PO AKCIJI 
 
      Zarada po akciji   2012.godina              241,23 RSD 
      Zarada po akciji   2013.godina                  2,14 RSD 
 
30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM  PRAVNIM  LICIMA 
 
      PRIHODI                                               2013               2012 
 
      PRIHODI OD PRODAJE ROBE        U 000            U 000 
      Pobeda-Metalac                                         14                   169 
      Pobeda-Holding                                           -                    175 
       __________________________________________________ 
                                                                         14                   344 
 
      Prihodi od prodaje proizv.i usluga       U 000             U 000 
 
      Pobeda-Metalac                                         180                  -       
    ______________________________________________________ 
                                                                         180                  - 
 
       RASHODI                                               2013                2012 
 
       Troskovi materijala                              U 000               U 000 
        Pobeda-Metalac                                    1.374                1.076 
    
 
Potrazivanja od kupaca po osnovu prodaje i drugih potrazivanja  na dan 
31.12.2012. i 31.12.2013.godine nije bilo.                                                                                
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Obaveze prema dobavljacima i ostale kratkorocne obaveze 
 
                                                                                                 U hiljadama dinara 
                                                                                          31.12.2013.         31.12.2012. 
 
MV Investments                                                                         12                       12 
Pobeda-Holding                                                                          45                        0 
Pobeda-Metalac                                                                        273                     685 
Pobeda-Ind.armature                                                                263                     688 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                  593                  1.385 
___________________________________________________________________ 
 
31. STRUKTURA POTRAZIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2 013. 
      PRIKAZANA JE U TABELI KOJA SLEDI: 
 
                                                                           Bruto               Ispravka          Neto 
                                                                           potrazivanje    vrednosti         potraz. 
___________________________________________________________________ 
Nedospela potrazivanja od kupaca                        0                       -                      0 
Dospela,ispravljena potraz.od kupaca                  59                      59                 - 
Dospela, neispravljena potr.od kupaca               191                       -                  191 
_____________________________________________________________________ 
                                                                            250                      59                 191 
_____________________________________________________________________ 
                                                              
 Dospela, neispravljena potrazivanja od kupaca na dan 31.12.2013. 
                                               
                                                       U 000   
Manje od 30 dana                               0 
Od 31 do 90 dana                            188 
Od 91 do 365 dana                              3 
Preko 365 dana                                   0 
_________________________________ 
                                                          191 
------------------------------------------------- 
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32. DEVIZNI KURSEVI 
 
 31.12.2013. 31.12.2012. 
EUR 114,6421 113,7183 
 
 
 
 
 
U Petrovaradinu, 28.02.2014.god. 
 
 
       „POBEDA-ZARA“AD 
                       IZVRŠNI DIREKTOR      
       
                                                                                         JADRANKO PROTIĆ         
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Акционарима и руководству „POBEDA - ZARA“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 3 до 29) Акционарског друштва за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом “POBEDA - ZARA” а.д., 
Петроварадин (у даљем тексту “Друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2013. 
године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине 
за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика, друге 
напомене уз финансијске извештаје и статистички анекс. 
 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 

Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 
Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за интерне контроле које руководство сматра 
неопходним за састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од 
материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке. 
 

Одговорност ревизора 
 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о 
ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију 
планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји 
не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
обелодањивањима у финансијским извештајима. Избор поступака зависи од ревизорског просуђивања, 
укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, 
насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне 
контроле које су релевантне за састављање и фер презентацију финансијских извештаја у циљу 
осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о 
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених 
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену 
опште презентације финансијских извештаја.  
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну 
основу за изражавање нашег мишљења са резервом. 

 
Основе за мишљење са резервом 
 

Као што је обелодањено у напоменама 3.5 и 16 уз финансијске извештаје, некретнине, постројења и 
опрема на дан 31. децембра 2013. године исказани су у износу од 1,283 хиљаде динара и обухватају 
грађевинске објекте у износу од 1,151 хиљаду динара, при чему Друштво има усвојену рачуноводствену 
политику вредновања некретнина након почетног признавања по ревалоризованој (процењеној) 
вредности. Друштво на дан 31. децембра 2013. године није вршило процену вредности наведених 
грађевинских објеката, сматрајући да њихова фер вредност не одступа значајно од књиговодствене 
вредности исказане на наведени дан. На основу расположиве документације, нисмо били у могућности да 
се уверимо у основ наведене рачуноводствене процене руководства Друштва. Сходно наведеном, нисмо 
били у могућности проценити потенцијалне ефекте које наведена питања могу имати на приложене 
финансијске извештаје. 
 
Као што је обелодањено у извештају о токовима готовине за годину завршену на дан 31. децембра 2013. 
године, нето одливи готовине из пословних активности, односно нето приливи из активности инвестирања, 
исказани су у износима од 288 хиљада динара, односно 25 хиљада динара и не обухватају остале приливе 
из редовног пословања, односно одливе по основу краткорочних финансијских пласмана у износу од 
11,079 хиљада динара. Сходно наведеном, за годину завршену на дан 31. децембра 2013. године нето 
одливи из пословних активности и нето приливи из активности финансирања су требали бити мањи за 
напред наведени износ.  

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
Акционарима и руководству „POBEDA - ZARA“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН (наставак) 
 
Основе за мишљење са резервом (наставак) 
 
Друштво у приложеним финансијским извештајима није извршило у потпуности сва потребна 
обелодањивања у складу са одредбама МСФИ 7 "Финансијски инструменти: Обелодањивање", а који 
захтева обелодањивања о квалитативним и квантитативним подацима о изложености ризику која 
произлази из финансијских инструмената, укључујући и прописана минимална обелодањивања о 
кредитном ризику, ризику ликвидности и тржишном ризику. Поред тога, приложени финансијски извештаји 
не садрже или не обухватају сва потребна обелодањивања у складу са захтевима за обелодањивањима 
МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“, МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема“, МРС 17 
„Лизинг“, МРС 24 „Обелодањивања повезаних страна“, МРС 20 „Рачуноводство државних давања и 
обелодањивање државне помоћи“ и МРС 12 „Порези на добитак“. 
 
Мишљење са резервом 
 
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на ове финансијске извештаје могу имати питања наведена у 
Основама за мишљење са резервом, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим 
материјално значајним питањима, финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2013. године, као и 
резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са 
рачуноводственим прописима Републике Србије. 
 

Скретање пажње 
 

Скрећемо пажњу на следећа питања: 
 
а) Као што је обелодањено у финансијским извештајима и напомени 22 уз финансијске извештаје, 
ревалоризационе резерве на дан 31. децембра 2013. године исказане су у износу од 5,763 хиљаде 
динара и формиране су по основу ревалоризације капитала по важећим прописима пре прве примене 
Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда финансијског извештавања, 
односно пре 1. јануара 2004. године, које Друштво до 31. децембра 2013. године није рекласификовало 
у друге ставке капитала, како је предвиђено МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда 
финансијског извештавања“. 

 
б) Износ акцијског капитала Друштва обелодањен у приложеним финансијским извештајима није 
усаглашен са износом регистрованим у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре 
Републике Србије, док је истовремено усаглашен са износом регистрованим у Централном регистру, 
депоу и клирингу хартија од вредности Републике Србије. Руководство Друштво предузима 
одговарајуће мере у циљу превазилажења наведених неусглашености. 

 
Наше мишљење није модификовано по напред наведеним питањима. 
 

Остала питања 

Ревизију за финансијских извештаја за дан и за годину која се завршава 31. децембра 2012. године обавио 
је други ревизор који је у свом извештају од 29. марта 2013. године изразио мишљење са резервом. 
 
Београд, 30. април 2014. године  

 
 
 

Жарко Мијовић 
     Овлашћени ревизор  
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БИЛАНС УСПЕХА 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
У хиљадама динара 
  Напомена  2013.   2012. 

   Ревизију извршио 
други ревизор

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ    
Приходи од продаје 4  7,532  13,829 
Повећање вредности залиха учинака 6  599  584 
Остали пословни приходи 5  3,687  3,705 
    11,818 18,118 
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ   
Набавна вредност продате робе 7  (1,180) (2,608)
Трошкови материјала 8  (2,029) (3,893)
Трошкови зарада, накнада зарада и   
   остали лични расходи 9  (6,983) (6,864)
Трошкови амортизације и резервисања 10  (358) (382)
Остали пословни расходи 11  (1,257) (1,110)
    (11,807) (14,857)
     
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК   11 3,261 
     
Финансијски приходи 13  386 38 
Финансијски расходи 12  (55) (267)
Остали приходи 14  108 355 
Остали расходи 15  (434) (152)
      
 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА    16 3,235 
     
Порез на добитак      
Одложени порески приход периода 27  13  32 
      
НЕТО ДОБИТАК   29 3,267 
 

 
Напомене на наредним странама  

чине саставни део ових финансијских  извештаја 
 

Ови финансијски извештаји одобрени су од стране руководства Друштва и предати Агенцији за 
привредне регистре Републике Србије, Београд на дан 3. априла 2014. године.  
 
 
 
Потписано од стране Друштва: 
 
 
 
 
 
Јадранко Протић  Зорица Милинковић 
Извршни директор  Лице одговорно за састављање 

финансијских извештаја 
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БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. децембра 2013. године 
У хиљадама динара 

 

   
Напомена  

 
31. децембар 

2013. 
  

Кориговано 
31. децембар 

2012. 

   
Ревизију извршио 

други ревизор
АКТИВА        
Стална имовина        
Некретнине, постројења и опрема 16  1,283  1,654 
    
Обртна имовина   
Залихе и дати аванси 17  2,502  2,547 
Потраживања 18  1,011  1,568 
Потраживања за више плаћен порез на добитак 18  20  20 
Краткорочни финансијски пласмани 19  11,079  - 
Готовински еквиваленти и готовина 20  939  721 
Порез на додату вредност и активна временска 
   разграничења 

 
21  41  32 

    15,592  4,888 
    
Одложена пореска средства 21  86  72 
       
Укупна актива   16,961  6,614 
       
ПАСИВА      
Капитал      
Акцијски капитал 22  1,354  1,354 
Ревалоризационе резерве 22  5,763  5,763 
Нераспоређени добитак 22  3,109  3,080 
Губитак 22  (6,626) (6,626)
    3,600 3,571 
   
Дугорочна резервисања 23  359  473 
      
Краткорочне обавезе      
Краткорочне финансијске обавезе 24  500  - 
Обавезе из пословања 25  703  1,586 
Осталe краткoрoчнe oбавeзe 26  539  535 
Обавезе по основу пореза на додату вредност,       
   осталих јавних прихода и пасивна временска      
   разграничења 26  11,260  449 
    13,002  2,570 
       
Укупна пасива   16,961  6,614 
       
Ванбилансна евиденција 28 -  308 

 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских  извештаја 

 
 



„POBEDA - ZARA“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН 

5 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
У хиљадама динара 
 

 Акцијски 
капитал    

Ревалори-
зационе 
резерве   

Нераспо-
ређени 
добитак   

Акумули-
рани 

губитак   Укупно 
Ревизију извршио други ревизор 

    Стање, 1. јануар 2012. године   1,354  5,763  286  (6,338)  1,065 
Нето добитак текућег периода -  -  3,267  -  3,267 
Корекције – исправке грешака ранијих година     (473) (288)  (761)
 
Стање, 31. децембар 2012. године, кориговано 1,354  5,763  3,080  (6,626)  3,571 
           
Нето добитак текуће године  -  -  29  -  29 
           
Стање, 31. децембар 2013. године  1,354  5,763  3,109  (6,626)  3,600 

 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
У хиљадама динара 
 

 2013.   2012. 

   
Ревизију извршио 

други ревизор 
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
Продаја и примљени аванси 10,327  15,433 
Примљене камате из пословних активности 381  23 
Остали приливи из редовног пословања 2,883  3,705 
Исплате добављачима и дати аванси (5,707)  (9,809) 
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (7,086)  (6,508) 
Плаћене камате - (244) 
Плаћања по основу осталих јавних прихода (1,086) (1,074) 
     
Нето (одлив) / прилив готовине из пословних активности (288)  1,526 
     
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    
Продаја опреме 25 - 
     
Нето прилив из активности инвестирања 25  - 
     
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) -  (2,072) 
Остале дугорочне и краткорочне обавезе (нето приливи) 500  - 
     
Нето прилив / (одлив) готовине из активности финансирања 500  (2,072) 
     
НЕТО ПРИЛИВ / (ОДЛИВ) ГОТОВИНЕ 237  (546) 
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 721  1,278 
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ - нето (19)  (11) 
 
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

 
939  721 

 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских  извештаја 
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СТАТИСТИЧКИ АНЕКС 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
(У хиљадама динара) 
 

 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја 
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СТАТИСТИЧКИ АНЕКС (наставак) 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
(У хиљадама динара) 
 

 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја 
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СТАТИСТИЧКИ АНЕКС (наставак) 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
(У хиљадама динара) 
 

 
Напомене на наредним странама  

чине саставни део ових финансијских извештаја 
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СТАТИСТИЧКИ АНЕКС (наставак) 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
(У хиљадама динара) 
 

 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја 
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СТАТИСТИЧКИ АНЕКС (наставак) 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 
(У хиљадама динара) 
 

 
Напомене на наредним странама  

чине саставни део ових финансијских извештаја 
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 
Привредно друштво „POBEDA-ZARA“ за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом (у даљем тексту „Друштво“) је организовано као акционарско друштво.  Основни 
подаци о Друштву су следећи: 
 
Назив:  "POBEDA-ZARA"А.Д. 
Седиште 21131 Петроварадин,  Раде Кончара 1 
Матични број : 08566356 
ПИБ :     100398207 
 
По окончању својинске трансформације,  у складу са законом о власничкој трансформацији из 
1997. године, Друштво, на основу Решења Министарства за привреду и приватизацију послује као 
Акционарско друштво и послује као зависно предузеће матичног предузећа "POBEDA-
HOLDING"АД Петроварадин. 
 
Решење БД. 202041/2006 од 26.01.2007. год. Агенција за привредне регистре извршена је промена 
основног капитала. 
 
Решење БД. 83892/2007 од 30.07.2007. год. Агенција за привредне регистре извршена је промена 
председника и чланова Управног одбора. 
 
Решење БД 76349/2009 од 24.06.2009. – упис заступника (Протић). 
 
Решење БД 110560/2009 од 17.07.2009.- промена члана У.О. 
 
Решење БД 165272/2009 од 26.10.2009. – промена заступника. 
 
Решење БД 199239/2009 од 30.12.2009. – промена пуног пословног имена. 
 
Решење БД 4288/2011 од 19.01.2011.-промена заступника 
 
Решење БД 23583/2012 од 06.03.2012.-промена података о правној форми и одјава аката. 
 
Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству и ревизији „СЛ ГЛАСНИК РС“ 
бр. 62/13  друштво је разврстано у микро  правно лице. 
 
Просечан број запослених са 31. децембра 2013. године је  11. 
 
У току 2013. године Предузеће је пословало преко текућих рачуна следећих банака : 
 
- Развојна банка Војводине АД рачун број : 335-2801-94 
- SOCIETE GENERALE  рачун : 275-10220594042-75  
- Министарство финансија –рачун трезора 840-788763-57 

              - Societe Generale bank Србија АД  Београд.  
 
 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013). Друштво je у 
обавези да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у 
смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских 
извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“), Међународни стандарди 
финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за 
тумачење рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима 
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“) , 
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија и који су били 
на снази на дан 31. децембра 2002. године.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) 
 
Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора и Комитета, у 
периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, званично су усвојени Решењем 
Министра финансија Републике Србије (“Министарство”) и објављени у Службеном гласнику РС 
бр. 77 на дан 25. октобра 2010. године.  
 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све 
измене МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1. 
јануара 2009. године. При том, приложени финансијски извештаји су приказани у формату 
прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 114/06, 5/07 - исправка, 119/08, 
2/10, 101/12 и 118/12), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који 
одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у 
појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција 
предвиђених наведеним стандардом.  
 
Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени, као и објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени, 
обелодањени су у напоменама 2.2 и 2.3. 
 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу 
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  
 
Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну 
извештајну валуту у Републици Србији.  

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

преведени и усвојени 
 
На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене 
стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а 
следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног 
финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији: 

 
• Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се 

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

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

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

• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, 
МРС 17, МРС 36, МРС 39, IFRIC 16 првенствено са намером отклањања неусаглашености и 
појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена IFRIC на дан или након 1. јула 
2009. године);  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

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

 

• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јула 2009. године); 
 

• Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције 
плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  
 

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

• IFRIC 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јула 2009. године); 
 

• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену 
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава 
са купаца примљених на дан или после септембра 2010. године); 
 

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

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

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

 
• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 

годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, 
МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, IFRIC 13) првенствено са намером отклањања 
неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  
 

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

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

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

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских 
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године); 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

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

 

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

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

• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 
 

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

• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 
 

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

• МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка улагања“ 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” – 
Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

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

• Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички 
аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној 
примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 
године); 
 

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

 
• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања 

накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 
 

• Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се 
односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС 
34) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);  
 

• IFRIC 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 
2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  

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

• МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ и касније допуне (датум ступања на снагу још није 
утврђен); 
 

• МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 



„POBEDA - ZARA“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2013. године. 

16 
 

 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 

2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  
 

• Допуне МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 27 – Изузеће зависних лица из консолидације према 
МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2014. године); 

 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за 
запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2014. године); 

 

• Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за 
нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2014. године). 

 

• Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак 
рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2014. године). 

 

• Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године издата у децембру 2013. године 
резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 
8, МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења 
формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. 
године);  
 

• Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године издата у децембру 2013. године 
резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 
13 и МРС 40) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године); 

 

• IFRIC 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године) 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

3.1. Признавање и одмеравање прихода и расхода   
 

Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се 
примити и представљају износе који се добијају за извршене услуге и продату робу у току 
редовног пословања, умањене за рабате, порез на  додату вредност и друге порезе при продаји.  
 

Приходи од продаје производа и роба се признају када се роба испоручи и када су значајни 
ризици и користи од власништва над њом пренете на купца.   
 

Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи 
настали (принцип сучељавања прихода и расхода). 
 

3.2. Трошкови позајмљивања 
 

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

 
Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динаре по 
званичном курсу важећем на дан сваке промене. 
 
Све позиције средстава и обавеза у страним средствима плаћања се прерачунавају у њихову 
динарску противвредност по средњем курсу, важећем на дан биланса стања; осим ако уговором о 
кредиту и финансијском лизингу није другачије прецизирано.  
 

3.4. Нематеријална улагања  
 

Нематеријална улагања су у књигама Друштва исказана по набавној вредности, умањеној за 
акумулирану исправку вредности и састоје се од софтвера и лиценци за софтвере.  
 

3.5. Некретнине, постројења и опрема 
 
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 
средстава, врши се по набавној вредности.  
 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 
 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим 
издацима побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. 
Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 

 
Након почетног признавања постројења и опрема се исказују по набавној вредности умањеној за 
акумулирану амортизацију и накнадне губитке због обезвређења. 

 
Након почетног признавања, некретнине се исказују по моделу ревалоризације, односно по 
поштеној вредности на дан ревалоризације, умањеној за укупну накнадну амортизацију и укупне 
накнадне губитке због обезвређења. 
 
Ревалоризација се врши онолико редовно колико је довољно да се исказани износ не разликује 
значајно од износа који би се утврдио да је примењен поступак исказивања по поштеној 
вредности на дан биланса стања. Значајним одступањем исказане вредности некретнина од 
вредности која би се утврдила проценом поштене вредности сматра се одступање које је више од 
5%. Процену поштене вредности врши независан, професионално квалификован процењивач, 
кога именује директор Друштва.  
 
Ефекти процене по поштеној вредности књиже се сразмерно и на набавној вредности и на 
исправци вредности. 
 
Амортизација се равномерно обрачунава на набавну вредност основних средстава применом 
следећих годишњих стопа, са циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног 
века трајања: 
 
Опрема  3.33% - 20% 
Телекомуникациона опрема  7% - 11% 
Путничка возила 15.5% 
Намештај 11% - 16.5% 
Рачунари 20% 

 
3.6. Умањење вредности материјалне имовине  
 

На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдило постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења 
вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ 
средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће 
проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ 
јединице која генерише новац а којој то средство припада.  
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3.6. Умањење вредности материјалне имовине  
 

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је 
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују 
се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу 
тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која 
генерише новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се 
одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као 
инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у ком случају се губитак 
од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства. 

Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства 
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа 
тога средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност 
која би била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству 
(јединици која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења 
вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по 
процењеној вредности, у ком случају се поништење губитка од умањења вредности исказује као 
повећање услед ревалоризације. 
 
На дан 31. децембра 2013. године, Друштво није вршило процену постојања индиција о томе да 
ли је вредност материјалне имовине обезвређена. 
 

3.7. Залихе 
 
Залихе се  исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности  од тога која је 
нижа. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне 
трошкове. Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним  
условима пословања након умањења цене за трошкове продаје. Обрачун излаза (утрошка) залиха 
врши се по методи пондерисане просечне цене. 
  
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се  оцени да 
је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. За оштећене залихе и 
залихе које по квалитету не одговарају стандардима врши се одговарајућа исправка вредности, 
или се у целости  отписују. 
 

3.8. Финансијски инструменти 
 
Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове 
трансакција (изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер 
вредности кроз биланс успеха), који су директно приписивани набавци или емитовању 
финансијског средства или финансијске обавезе.  
 
Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од 
момента када се Друштво уговорним одредбама везало за инструмент.  
 
Куповина или продаја финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум 
поравнања, односно датум када је средство испоручено другој страни. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла. 
 
а) Учешћа у капиталу осталих правних лица 
 
Учешћа у капиталу осталих правних лица, за које не постоји активно тржиште и тржишне 
вредности, вреднована су по набавној вредности умањеној за исправку вредности. 
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3.8. Финансијски инструменти (наставак) 
 
б) Потраживања од купаца  
 
Потраживања од купаца исказана су по њиховој номиналној вредности, умањеној за исправке 
вредности ненаплативих потраживања. Исправка вредности потраживања од купаца се врши на 
терет биланса успеха за сва потраживања од купаца на основу процене руководства о 
наплативности, умањена за износ обавеза према тим купцима. Ненаплатива потраживања се 
отписују на основу судске одлуке, према договору о поравнању између уговорних страна или на 
основу одлуке Управног одбора Друштва. За потраживања од повезаних лица се не врши 
исправка вредности. 
 
в) Готовина и готовински еквиваленти 
 
У извештајима о токовима готовине, под готовином се подразумевају новчана средства у благајни 
и новчана средства на рачунима код пословних банака. Готовински еквиваленти су краткорочна, 
високо ликвидна улагања која се брзо претварају у познате износе готовине и нису под значајним 
утицајем ризика промена вредности. Готовинске еквиваленте представљају орочени депозити 
код пословних банака на период до 90 дана. 
 
г) Обавезе према добављачима 
 
Обавезе према добављачима се процењују по њиховој номиналној вредности. 

д) Обавезе по кредитима  
 

 Обавезе по кредитима сe почетно признају по фер вредности, умањеној за трансакционе 
трошкове, а накoн тoга сe исказују пo амортизованој врeднoсти уз примeну угoвoрeнe каматнe 
стoпe која апроксимира ефективној каматној стопи  
 

3.9. Порез на добитак и остали порези и доприноси 
 
а) Текући порез на добитак 
 
Порез на добитак представља износ обрачунат применом пореске стопе од 15% на износ добитка 
пре опорезивања, по одбитку ефеката сталних разлика које прописану пореску стопу своде на 
ефективну пореску стопу. Коначни износ обавеза по основу пореза на добитак утврђује се 
применом прописане пореске стопе на пореску основицу утврђену пореским билансом.  Порески 
прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег периода могу 
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из 
текућег периода могу се пренети на рачун добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже 
од пет година. Порески губици настали пре 1. јануара 2010. године могу се преносити на рачун 
будућих добитака у периоду не дужем од десет година.  
 
б) Одложени порез на добитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе 
потраживања и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се 
признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све 
одбитне привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне 
фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се 
одложена пореска средства могу искористити.  

  
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује 
у периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. Одложени порез се 
књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се књиже 
директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође распоређује у 
оквиру капитала.  
 
в) 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, градским и општинским прописима. Остали порези и 
доприноси признају се као расход периода у ком су настали, односно обрачунати. 
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3.10. Бенефиције за запослене  
 

а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 
 

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

б) Обавезе по основу отпремнина 
 

Друштво је у обавези да исплати запосленима отпремнине, у зависности од година рада 
проведених у предузећу, у висини од три зараде које је запослени остварио у месецу који 
претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, односно у висини просечне месечне зараде 
исплаћене у Друштву за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, ако је то за 
запосленог повољније.  
 

3.14. Преглед значајних рачуноводствених процена 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности 
средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан 
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на историјским и осталим информацијама расположивим на 
дан састављања финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених. У 
наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања, 
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик за материјалне корекције 
износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
 

3.14.1 Амортизација и стопа амортизације 
 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања некретнина, опреме и нематеријална улагања. Једном годишње Друштво процењује 
економски век на основу тренутних предвиђања. 
 

3.14.2. Исправка вредности потраживања 
 

Обрачунали смо исправку вредности за сумњива и спорна потраживања, на основу процењених 
губитака услед немогућности купаца да испуне неопходне обавезе. Наша процена је заснована 
на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитним способностима 
наших купаца и променама у условима продаје, приликом утврђивања адекватности исправке 
вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању 
купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није потребна додатна 
исправка вредности потраживања, изузев резервисања већ приказаних у финансијским 
извештајима.  
 

3.14.3. Фер вредност 
 

Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. Друштво примењује професионални суд приликом 
избора одговарајућих метода и претпоставки.  
 

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и 
пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно 
разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног 
искуства, као ни стабилности 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. Управа Друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по 
којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По 
мишљењу руководства Друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност 
која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 
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4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 

Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода : 
 
 2013. 

У 000 дин. 
2012. 

У 000 дин. 
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 14 45 
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима 208 - 
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 846 2,907 
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 197 220 
 
Свега приходи од продаје робе 

 
1,265 

 
3,172 

Приходи од продаје производа и услуга матичним  
   и зависним правним лицима 

 
180 

 
- 

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним
правним лицима 

 
136 

 
- 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 5,141 9,732 
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 810 925 
 
Свега приходи од продаје производа и услуга 

 
6,267 

 
10,657 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 
7,532 

 
13,829 

 
 
5.           ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 
 

 2013. 
У 000 дин. 

2012. 
У 000 дин. 

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација 3,687 3,705 
 
УКУПНО 

 
3,687 

 
3,705 

 
 
6.           ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 
 

 2013. 
У 000 дин. 

2012. 
У 000 дин. 

Почетне залихе учинака (01.01) 1,276 692 
Недовршена производња 184 184 
Недовршене услуге - - 
Готови производи 1,092 508 
Крајње залихе учинака (31.12) 1,875 1,276 
Недовршена производња 273 184 
Недовршене услуге - - 
Готови производи 1,602 1,092 
 
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

 
599 

 
584 

 
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

 
- 

 
- 

 
 
7.          НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 
 

Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова: 
 2013. 

У 000 дин. 
2012. 

У 000 дин. 
Набавна вредност продате робе на велико 1,180 2,608 
Набавна вредност продате робе на мало или други начин 
класификације ових расхода 

- - 

УКУПНО 1,180  2,608 
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8.           ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова : 
 2013. 

У 000 дин. 
2012. 

У 000 дин. 
Трошкови материјала за израду 1,945 3,669 
Трошкови режијског материјала 3 84 
Трошкови горива и енергије 81 140 
УКУПНО 2,029 3,893 

 
 
9.           ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од следећих  
 

 2013. 
У 000 дин. 

2012. 
У 000 дин. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 4,945 4,914 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца 

885 880 

Трошкови накнада по уговорима о делу 779 723 
Трошкови накнада по ауторским уговорима - - 
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим 
пословима 

- - 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - - 
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора - - 
Остали лични расходи и накнаде 374 347 
 
УКУПНО  

 
6,983 

 
6,864 

 
 
10.         ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

Трошкови амортизације и резервисања друштва састоје се од следећих врста трошкова : 
 

 2013. 
У 000 дин. 

2012. 
У 000 дин. 

Трошкови амортизације 358 382 
УКУПНО 358 382 

 
 
11.         ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода : 
 

 2013. 
У 000 дин. 

2012. 
У 000 дин. 

Трошкови услуга на изради учинака 189 377 
Трошкови транспортних услуга 49 81 
Трошкови услуга одржавања  41 8 
трошкови рекламе и пропаганде - 13 
Остали трошкови производних услуга 264 91 
Свега трошкови производних услуга 543 570 
Трошкови непроизводних услуга 273 298 
Трошкови репрезентације  194 32 
Трошкови премија осигурања 63 48 
Трошкови платног промета 96 37 
Трошкови чланарине 43 63 
Трошкови пореза 33 20 
Трошкови доприноса - - 
Остали нематеријални трошкови 12 42 
Свега нематеријални трошкови 714 540 
УКУПНО 1,257 1,110 
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12.         ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода : 
 2013. 

У 000 дин. 
2012. 

У 000 дин. 
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним 
лицима 

35 34 

Расходи камата - - 
Негативне курсне разлике 20 19 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  - 214 
УКУПНО 55 267 

 
 
13.        ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 
 2013.         

У 000 дин. 
2012.             

У 000 дин. 

Приходи од камата 381 23 
Позитивне курсне разлике 1 8 
Приходи по основу валутне клаузуле 4 7 
УКУПНО 386 38 

 
 
14.         ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода : 
 2013. 

У 000 дин. 
2012. 

У 000 дин. 
Добици од продаје опреме 25 - 
Добици од продаје материјала 38 130 
Вишкови 21 - 
Приходи од смањења обавеза - 225 
Приходи од укидања дугорочних резервисања  22 - 
Остали непоменути приходи 2 - 
УКУПНО 108 355 

 
 
15.         ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

Остали расходи друштава састоје се од следећих врста расхода : 
 2013. 

У 000 дин. 
2012. 

У 000 дин. 
Губици по основу расходовања и продаје опреме 16 - 
Губици од продаје материјала - - 
Мањкови 27 - 
Расходи по основу директних отписа потраживања 3 139 
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе - - 
Остали непоменути расходи 329 13 
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана 

 
59 

 
- 

Обезвређење остале имовине - - 
УКУПНО 434 152 
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16.        НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  
 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ У 000 дин. 
Стање на почетку године 01.01.2013. 20,500 
Повећања у току године (набавке) - 
Смањење у току године (расход,продаја) 1,392 
Ревалоризација - 
Стање на крају 31.12.2013. год. 19,108 
ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ - 
Стање на почетку године 01.01.2013. 18,846 
Амортизација за 2013 .год. 358 
Повећање у току године (расход,продаја) 1,379 
Стање на крају године 31.12.2013. год. 17,825 
 
Нето садања вредност 31.12.2013. год. 

 
1,283 

 
 
17.        ЗАЛИХЕ 
 

Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин : 
 

 31.12.2013. 
У 000 дин. 

31.12.2012. 
У 000 дин. 

Материјал 220 478 
Недовршена производња 273 184 
Готови производи 1,602 1,092 
Роба 394 784 
Минус : Обезвређење залиха - - 
Дати аванси 13 9 
УКУПНО  2,502 2,547 

 
 
 
18.         ПОТРАЖИВАЊА 
 

Стање потраживања друштва може се приказати на следећи начин : 
 

 31.12.2013. 
У 000 дин. 

31.12.2012. 
У 000 дин. 

Потраживања по основу продаје - - 
Купци у земљи 251 1,552 
Минус : Исправка вредности потраживања од купаца 60 - 
                      Свега  191 1,552 
Друга потраживања  - - 
Потраживања од запослених 2 3 
Потраживање за више плаћен порез на добит 20 20 
Потраживања од државних органа и организација 804 - 
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 
доприноса 

1 1 

Остала потраживања 13 12 
Минус : Исправка вредности других потраживања  - - 
                      Свега  840 36 
 
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 

 
1,031 

 
1,588 

 



„POBEDA - ZARA“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2013. године. 

25 
 

 
 
19.        КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 31.12.2013. 
У 000 дин. 

31.12.2012. 
У 000 дин. 

Краткорочна орочена динарска средства 11,079 - 
УКУПНО 11,079 - 

 
 
20.         ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 
Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 31.12.2013. 
У 000 дин. 

31.12.2012. 
У 000 дин. 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти - - 
Текући (пословни) рачуни 588 167 
Издвојена новчана средства и акредитиви  - - 
Благајна  - 
Девизни рачун  351 554 
 
УКУПНО 

 
939 

 
721 

 
 
21.        ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Стање ПДВ и АВР друштва може се приказати на следећи начин : 
 31.12.2013. 

У 000 дин. 
31.12.2012. 
У 000 дин. 

Разграничени и плаћени трошкови до 1 године 29 20 
Порез на додату вредност – претходни порез - - 
Разграничени ПДВ 12 12 
УКУПНО 41 32 

 
 
22.         КАПИТАЛ 
 

Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин : 
 31.12.2013. 

У 000 дин. 
31.12.2012. 
У 000 дин. 

Акцијски капитал 1,354 1,354 
Остали основни капитал - - 
Ревалоризационе резерве 5,763 5,763 
Нераспоређена добит 3,109 3,080 
Губитак 6,626 6,626 
КАПИТАЛ 3,600 3,571 

 
Акционари друштва су: 

 
% учешћа 

31.12.2013. 
У 000 дин. 

31.12.2012. 
У 000 дин. 

„Pobeda-Holding“ 69,48 941 941 
Мањински акционари 30,52 413 413 
УКУПНО 100 1,354 1,354 
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23.         ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 2013.              
у 000 дин 

2012.              
у 000 дин 

Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију 359 473 
УКУПНО 359 473 

 
Приликом обрачуна садашње вредности бенефиција, на дан 31.12.2013. године коришћене су 
следеће претпоставке: 
 

- Просечна зарада остварена у Републици Србији  
- Очекивани раст зарада од 3%, 
- Дисконтна стопа од 7%. 

 
24.        ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Остале краткорочне финансијске обавезе се могу приказати на следећи начин: 
 2013.           

у 000 дин 
2012.              

у 000 дин 
Остале краткорочне финансијске обавезе 500 - 
УКУПНО 500 - 

 
25.         ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин : 
 31.12.2013. 

У 000 дин. 
31.12.2012. 
У 000 дин. 

Обавезе из пословања  - - 
Примљени аванси, депозити и кауције - 72 
Добављачи – матична и зависна правна лица 593 1,388 
Добављачи – остала повезана правна лица  - - 
Добављачи у земљи 110 126 
Добављачи у иностранству  - - 
Остале обавезе - - 
                    Свега  703 1,586 
Обавезе из специфичних послова - - 
Обавезе према увознику - - 
Обавезе по основу извоза за туђ рачун - - 
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје - - 
Остале обавезе из специфичних послова - - 
                    Свега  - - 
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 703 1,586 
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26.        ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин : 
 

 31.12.2013. 
У 000 дин. 

31.12.2012. 
У 000 дин. 

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

 
278 

 
322 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог 

9 15 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог 

 
78 

 
75 

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

 
70 

 
75 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају - - 
                           Свега  435 487 
Друге обавезе   
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања  34 - 
Обавезе за дивиденде - - 
Обавезе за учешће у добити - - 
Обавезе према запосленима 6 - 
Обавезе према члановима управног и надзорног одбора - - 
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 40 40 
Остале обавезе 25 8 
                          Свега  105 48 
Обавезе за ПДВ 160 398 
Обавезе за ПДВ 160 398 
Пасивна временска разграничења   
Обавезе за порез из резултата - - 
Разграничене обавезе за ПДВ 9 - 
Одложени приходи и примљене донације 11,063 - 
Одложене пореске обавезе - - 
Остале обавезе 27 51 
                          Свега  11,099 51 
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР 11,799 984 

 
 
27.        ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА 

 2013. 
У 000 дин. 

2012. 
У 000 дин. 

Обавезе за туђу робу - 308 
УКУПНО - 308 

 
 
28.         СУДСКИ СПОРОВИ 

 
Вредност спорова на дан 31.12.2013. године које друштво води против својих дужника износи 16 
хиљада динара. Нема спорова које повериоци воде против Друштва. 

 
 
 29.         ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

У хиљадама динара 
  2013.  2012. 
 
Нето добитак  29  3,267 
Просечан пондерисан број акција у току године  13,543  13,543 
 
Основна зарада по акцији (у динарима)  2.14  241.23 
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30.        КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА 
 

Друштво је извршило корекцију финансијских извештаја на дан 31. децембра 2012. године по основу 
укалкулисаних резервисања за отпремнине запосленима при одласку у пензију и неискоришћене дане 
годишњег одмора, у складу са захтевима МРС 19 „Примања запослених“ у износу од 473 хиљада 
динара на наведени дан.  
 
Руководство сматра да су наведени ефекти нематеријални на финансијске извештаје за 2012. годину 
у целини, те стога није у складу са захтевима МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 
рачуноводствених процена и грешке“, извршило корекције биланса успеха за годину завршену на дан 
31. децембра 2012. године, него директно коригујући биланс стања на дан 31. децембра 2012. године 
преко позиција капитала (нераспоређеног добитка). 
 

У хиљадама динара 

    
31. децембар 

2012. 
 
Дугорочна резервисања – претходно исказано  - 
Корекције – резервисања за бенефиције запосленима  473 
 
Дугорочна резервисања - кориговано    473 

 
  
 
31.         ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ  ЛИЦИМА 
 

      ПРИХОДИ                                               2013               2012 
 
      Приходи од продаје робе                   У 000            У 000 
      Pobeda-Metalac                                         14                   169 
      Pobeda-Holding                                           -                    175 
       __________________________________________________ 
                                                                         14                   344 
 
     Приходи од продаје производа          У 000             У 000 
 
      Pobeda-Metalac                                         180                  -       
    ____________________________________________________ 
                                                                         180                  - 
 
      
 
        РАСХОДИ                                               2013                2012 
 
       Трошкови материјала                         У 000               У 000 
        Pobeda-Metalac                                     1,374               1,076 
    
 
Потраживања од купаца по основу продаје и других потраживања  на дан 31.12.2012. и 
31.12.2013. године није било.                                                                                

 
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе 
 
                                                                                                 У хиљадама динара 
                                                                                          31.12.2013.         31.12.2012. 
 
MV Investments                                                                         12                       12 
Pobeda-Holding                                                                          45                        - 
Pobeda-Metalac                                                                        273                     685 
Pobeda-Ind.armature                                                                263                     688 
___________________________________________________________________ 
                                                                                                  593                  1,385 
___________________________________________________________________ 
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32.      КРЕДИТНИ РИЗИК 
 

                                                                           Бруто                   Исправка          Нето 
                                                                           потраживање     вредности      потраж. 
___________________________________________________________________ 
Недоспела потраживања од купаца                           -                       -                     -
Доспела,исправљена потраж. од купаца               60                     (60)                     - 
Доспела, неисправљена потр. од купаца               191                       -                  191 
_____________________________________________________________________ 
                                                                                   251                     (60)               191 
_____________________________________________________________________ 
                                                              
 Доспела, неисправљена потраживања од купаца на дан 31.12.2013. 
                                               
                                                       У 000   
Мање од 30 дана                                - 
Од 31 до 90 дана                            188 
Од 91 до 365 дана                              3 
Преко 365 дана                                   - 
_________________________________ 
                                                          191 
------------------------------------------------- 
 

 
33.        ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Приликом састављања приложених финансијских извештаја, Друштво није исказало ефекте 
трансферних цена на обрачунати порез на добитак, сматрајући да се трансакције повезаним 
правним лицима обављају на тржишним основама. При томе, у складу са изменама пореских 
прописа Републике Србије, Друштво је у обавези да достави порески биланс за 2013. годину и 
другу пратећу документацију Пореској управи Републике Србије, укључујући и извештај о 
трансферним ценама чија је израда у току, до 30. јуна 2014. године. Постоји неизвесност да ли су 
тумачења руководства Друштва и пратећа документација довољне и да ли одговарају захтевима 
и тумачењима пореских и других органа. Руководство Друштва сматра да евентуална различита 
тумачења неће имати материјално значајних последица по финансијске извештаје Друштва.  
 
 

34.         ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

 31.12.2013. 31.12.2012. 
ЕУР 114.6421 113.7183 

 
 
 
 



U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. 
Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih 
društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012) ,,Pobeda-Zara“ a.d., iz Petrovaradina, MB: 08566356 
objavljuje: 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013.GODINU 
I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 

1.1.Bilans stanja 
1.2. Bilans uspeha 

1.3. Izveštaj o tokovima gotovine 
1.4. Izveštaj o promenama na kapitalu 
1.5. Napomene uz finansijske izveštaje 

II IZVEŠTAJ REVIZORA 
III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

1) Prikaz razvoja i rezultata poslovanja 
Društva, a naročito finansijsko stanje u 
kome se Društvo nalazi i podaci važni za 
procenu stanja imovine Društva 

Ukupan prihod                               12.312.000,00 
Ukupan rashod                              12.296.0 00,00 
Dobitak/gubitak pre oporezivanja      16.000,00 
Odlozeni poreski prihodi/rashodi      13.000,00 
Neto dobitak/gubitak                           29.0 00,00 
Prinos na ukupni kapital                       0,09 33% 
Neto prinos na sopstveni kapital         0,8088% 
Poslovni neto dobitak                           0,0 931% 
Stepen zaduzenosti                            78,77 48% 

2) Opis očekivanog razvoja Društva u narednom 
periodu, promena u poslovnim politikama 
Društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je 
poslovanje Društva izloženo 

Poslovna  politika Drustva u narednom 
periodu se ne će menjati. Nastavlja se sa 
radom na osvojenim programima. 

3) Svi važniji poslovni doganaji koji su nastupili 
nakon proteka poslovne godine za koju se 
izveštaj priprema 

 

4) Svi značajniji poslovi sa povezanim licima  
5) Aktivnosti Društva na polju istraživanja i 
razvoja 

 

 
Podaci o stečenim sopstvenim akcijama* 
Razlozi sticanja sopstvenih akcija  
Broj i nominalna vrednost stečenih sopstvenih 
akcija 

 

Imena lica od kojih su akcije stečene  
Iznos koji je Društvo isplatilo po osnovu sticanja 
sopstvenih akcija, odn. naznaka da su akcije 
stečene 
bez naknade 

 

Broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje u 
trenutku izrade godišnjeg izveštaja 

 

*Podaci se popunjavaju ukoliko je Društvo u menuvremenu od sačinjavanja prethodnog godišnjeg 
izveštaja steklo sopstvene akcije 
 

IV IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODI ŠNJEG IZVEŠTAJA  
Izjavljujemo da je prema našem najboljem saznaju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu 
odgovarajućih menunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke 
o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i 
promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u 
konsolidovane izveštaje. 
Ime i prezime  Naziv radnog mesta i du žnosti koje lice obavlja u 

Društvu  
Zorica Milinkovi ć  

 



 

V ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠ NJIH FINANSIJSKIH 
IZVEŠTAJA  

Na osnovu člana 329. i člana 367. Zakona o privrednim društvima (“Sl.Glasnik” Republike Srbije 
br. 36/2011 i 99/2011) i člana 55. Statuta društva, skupština akcionara na redovnom zasedanju 
održanom dana 30.06.2014. u u prisustvu 1 od  ukupno 78  akcionara, nosioca 9.409 glasova ili 
69,47 % , od ukupno 13.543 glasova-akcija, serije 01, po petoj ta čki  dnevnog reda: " 
Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslo vanju društva „Pobeda-Zara“ a.d. 
Petrovaradin za 2013. godinu  ", donela je sa  9.409 glasova ili 69,47 % "ZA", propisanom 
većinom, sledeću: 

 

O D L U K U 

 

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu, pri hvata se u celosti u dostavljenom 
tekstu.  

 Utvrdjeni predlog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu, iz tačke 1. ove 
odluke, dostavljen je skupštini akcionara od strane odbora direktora na razmatranje i usvajanje.  

  Nakon razmatranja predloga skupština je na redovnom zasedanju usvojila u celosti 
dostavljeni predlog. 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 Odbor direktora je u saradnji sa stručnom službom, dostavio godišnji izveštaj o 
poslovanju za 2013. godinu skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje. 

 Skupština akcionara je na redovnom zasedanju dana 30.06.2014. izveštaj razmotrila i 
usvojila predlog odbora direktora u potpunosti. 

 

 U Petrovaradinu,30.06.2014. 

 

Predsednik skupštine 

_______________________ 

Jadranko Proti ć 



 

VI ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRI ĆU GUBITKA  

Na osnovu člana 55. Statuta i člana 370. i 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl.Glasnik” 
Republike Srbije br 36/2011 i 99/2011), skupština akcionara na redovnom zasedanju održanom 
dana 30.06.2014. u prisustvu 1 od  ukupno 78 akcionara, nosioca 9.409 glasova ili 69,47% , od 
ukupno 13.543 glasova-akcija, serije 01, po osmoj tački dnevnog reda: " Razmatranje i 
usvajanje predloga o raspodeli dobiti Društva za 20 13 godinu  ", donela je sa  9.409 glasova 
ili 69,47% "ZA", propisanom većinom, sledeću: 

 

O D L U K U 

 

 

 Dobitak „Pobeda-Zara“ a.d. Petrovaradin ostvaren u  2013.-te godine koji prema 
finansijkom izveštaju iznosi 29.000,00 dinara ostaje neraspore ñen. 

 

 

 

Petrovaradin, 30.06.2014.  

 

Predsednik skupštine 

___________________ 

Jadranko Proti ć 

 

      

 

 

 

 

 

 



VII IZJAVA O KODEKSU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 
 
Društvo primenjuje kodeks korporativnog upravljanja koji je odobren od strane Odbora direktora i 
on je dostupan na internet stranici društva. 
 
 
Javno društvo je dužno da sastavi Godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, a 
regulisanom tržištu, odnosno MTP dostavlja ovaj izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti tog 
društva uključene u trgovanje, i to najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne 
godine, kao i da obezbedi da godišnji finansijski izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje 
pet godina od dana objavljivanja. 
 
Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Godišnjem izveštaju. 
 
U Petrovaradinu,                                                                                          Izvršni direktor 
                                                                                                                    Jadranko Protić 
 
Dana 04.07.2014. godine.                                                            __________________________ 

 

 


