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GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014-TU GODINU 



APR
 Finansijski izveštaji 

zoran.tomovic.w1 Odjavi se 

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08067562 Шифра делатности 4719 ПИБ 101867538
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINA SRBOBRAN
Седиште Србобран , Светог Саве 1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2014. године 
- у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 
20__.

Почетно стање 
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 
А. УПИСАНИ А 
НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ

0001 

Б. СТАЛНА 
ИМОВИНА (0003 + 
0010 + 0019 + 0024 + 
0034)

0002 5 10149 10714 0

01 

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА 
ИМОВИНА (0004 + 
0005 + 0006 + 0007 + 
0008 + 0009) 

0003 0 0 0

010 и 
део 019 1. Улагања у развој 0004 

011, 
012 и 

део 019 

2. Концесије, патенти, 
лиценце, робне и 
услужне марке, 
софтвер и остала права 

0005 

013 и 
део 019 3. Гудвил 0006 

014 и 
део 019 

4. Остала 
нематеријална 
имовина 

0007 
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015 и 
део 019 

5. Нематеријална 
имовина у припреми 0008 

016 и 
део 019 

6. Аванси за 
нематеријалну 
имовину 

0009 

02 

II. НЕКРЕТНИНЕ, 
ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМА (0011 + 0012 
+ 0013 + 0014 + 0015 + 
0016 + 0017 + 0018) 

0010 5 10149 10714 0

020, 
021 и 

део 029 
1. Земљиште 0011 5 159 159

022 и 
део 029 2. Грађевински објекти 0012 5 9990 10555

023 и 
део 029 

3. Постројења и 
опрема 0013 

024 и 
део 029 

4. Инвестиционе 
некретнине 0014 

025 и 
део 029 

5. Остале некретнине, 
постројења и опрема 0015 

026 и 
део 029 

6. Некретнине, 
постројења и опрема у 
припреми 

0016 

027 и 
део 029 

7. Улагања на туђим 
некретнинама, 
постројењима и 
опреми 

0017 

028 и 
део 029 

8. Аванси за 
некретнине, 
постројења и опрему 

0018 

03 
III. БИОЛОШКА 
СРЕДСТВА (0020 + 
0021 + 0022 + 0023) 

0019 0 0 0

030, 
031 и 

део 039 

1. Шуме и 
вишегодишњи засади 0020 

032 и 
део 039 2. Основно стадо 0021 
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037 и 
део 039 

3. Биолошка средства 
у припреми 

0022 

038 и 
део 039 

4. Аванси за биолошка 
средства 0023 

04. 
осим 
047 

IV. ДУГОРОЧНИ 
ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0025 + 
0026 + 0027 + 0028 + 
0029 + 0030 + 0031 + 
0032 + 0033) 

0024 0 0 0

040 и 
део 049 

1. Учешћа у капиталу 
зависних правних лица 0025 

041 и 
део 049 

2. Учешћа у капиталу 
придружених правних 
лица и заједничким 
подухватима 

0026 

042 и 
део 049 

3. Учешћа у капиталу 
осталих правних лица 
и друге хартије од 
вредности 
расположиве за 
продају 

0027 

део 
043, 

део 044 
и део 
049 

4. Дугорочни 
пласмани матичним и 
зависним правним 
лицима 

0028 

део 
043, 

део 044 
и део 
049 

5. Дугорочни 
пласмани осталим 
повезаним правним 
лицима 

0029 

део 045 
и део 
049 

6. Дугорочни 
пласмани у земљи 0030 

део 045 
и део 
049 

7. Дугорочни 
пласмани у 
иностранству 

0031 

046 и 
део 049 

8. Хартије од 
вредности које се држе 
до доспећа 

0032 

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни 
финансијски пласмани 0033 

0 0 0
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05 V. ДУГОРОЧНА 
ПОТРАЖИВАЊА 
(0035 + 0036 + 0037 + 
0038 + 0039 + 0040 + 
0041) 

0034 

050 и 
део 059 

1. Потраживања од 
матичног и зависних 
правних лица 

0035 

051 и 
део 059 

2. Потраживања од 
осталих повезаних 
лица 

0036 

052 и 
део 059 

3. Потраживања по 
основу продаје на 
робни кредит 

0037 

053 и 
део 059 

4. Потраживање за 
продају по уговорима 
о финансијском 
лизингу 

0038 

054 и 
део 059 

5. Потраживања по 
основу јемства 0039 

055 и 
део 059 

6. Спорна и сумњива 
потраживања 0040 

056 и 
део 059 

7. Остала дугорочна 
потраживања 0041 

288 
В. ОДЛОЖЕНА 
ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА

0042 

Г. ОБРТНА 
ИМОВИНА (0044 + 
0051 + 0059 + 0060 + 
0061 + 0062 + 0068 + 
0069 + 0070) 

0043 791 2285 0

Класа 1 
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 
0046 + 0047 + 0048 + 
0049 + 0050) 

0044 6 43 43 0

10 
1. Материјал, резервни 
делови, алат и ситан 
инвентар 

0045 

11 
2. Недовршена 
производња и 
недовршене услуге 

0046 

12 3. Готови производи 0047 
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13 4. Роба 0048 6 43 43

14 5. Стална средства 
намењена продаји 0049 

15 6. Плаћени аванси за 
залихе и услуге 0050 

20 

II. ПОТРАЖИВАЊА 
ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0052 + 
0053 + 0054 + 0055 + 
0056 + 0057 + 0058) 

0051 7 729 1988 0

200 и 
део 209 

1. Купци у земљи - 
матична и зависна 
правна лица 

0052 

201 и 
део 209 

2. Купци у 
иностранству - 
матична и зависна 
правна лица 

0053 

202 и 
део 209 

3. Купци у земљи - 
остала повезана 
правна лица 

0054 

203 и 
део 209 

4. Купци у 
иностранству - остала 
повезана правна лица 

0055 

204 и 
део 209 5. Купци у земљи 0056 7 729 1988

205 и 
део 

209 

6. Купци у 
иностранству 0057 

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања 
по основу продаје 0058 

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА 
ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ 
ПОСЛОВА 

0059 

22 IV. ДРУГА 
ПОТРАЖИВАЊА 0060 

236 V. ФИНАНСИЈСКА 
СРЕДСТВА КОЈА СЕ 
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ 
БИЛАНС УСПЕХА 

0061 
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23 осим 
236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ 
ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 
0064 + 0065 + 0066 + 
0067) 

0062 0 0 0

230 и 
део 239 

1. Краткорочни 
кредити и пласмани - 
матична и зависна 
правна лица 

0063 

231 и 
део 239 

2. Краткорочни 
кредити и пласмани - 
остала повезана 
правна лица 

0064 

232 и 
део 239 

3. Краткорочни 
кредити и зајмови у 
земљи 

0065 

233 и 
део 239 

4. Краткорочни 
кредити и зајмови у 
иностранству 

0066 

234, 
235, 

238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни 
финансијски пласмани 0067 

24 
VII. ГОТОВИНСКИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

0068 8 1

27 VIII. ПОРЕЗ НА 
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 9 18

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА 
ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0070 10 254

Д. УКУПНА 
АКТИВА = 
ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001 + 
0002 + 0042 + 0043)

0071 10940 12999 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА 
АКТИВА 0072 

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 
0411 - 0412 + 0413 + 
0414 + 0415 - 0416 + 

0401 
4815 53
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0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 
= (0071 - 0424 - 0441 - 
0442)

30 

I. ОСНОВНИ 
КАПИТАЛ (0403 + 
0404 + 0405 + 0406 + 
0407 + 0408 + 0409 + 
0410) 

0402 11 18756 18756 0

300 1. Акцијски капитал 0403 11 18756 18756

301 
2. Удели друштава с 
ограниченом 
одговорношћу 

0404 

302 3. Улози 0405 

303 4. Државни капитал 0406 

304 5. Друштвени капитал 0407 

305 6. Задружни удели 0408 

306 7. Емисиона премија 0409 

309 8. Остали основни 
капитал 0410 

31 
II. УПИСАНИ А 
НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0411 

047 и 
237 

III. ОТКУПЉЕНЕ 
СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412 

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 

330 

V. 
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ 
РЕЗЕРВЕ ПО 
ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, 
ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМЕ 

0414 

33 осим 
330 

VI. 
НЕРЕАЛИЗОВАНИ 
ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА 

0415 
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ОД ВРЕДНОСТИ И 
ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ 
РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда 
рачуна групе 33 осим 
330) 

33 осим 
330 

VII. 
НЕРЕАЛИЗОВАНИ 
ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА 
ОД ВРЕДНОСТИ И 
ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ 
РЕЗУЛТАТА (дуговна 
салда рачуна групе 33 
осим 330) 

0416 

34 

VIII. 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ 
ДОБИТАК (0418 + 
0419) 

0417 8045 3283 0

340 
1. Нераспоређени 
добитак ранијих 
година 

0418 3283 3283

341 2. Нераспоређени 
добитак текуће године 0419 4762

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ 
ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 

35 X. ГУБИТАК (0422 + 
0423) 0421 21986 21986 0

350 1. Губитак ранијих 
година 0422 21986 21018

351 2. Губитак текуће 
године 0423 968

Б. ДУГОРОЧНА 
РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 
0432)

0424 0 0 0

40 

I. ДУГОРОЧНА 
РЕЗЕРВИСАЊА (0426 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 
0430 + 0431) 

0425 0 0 0
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400 1. Резервисања за 
трошкове у гарантном 
року 

0426 

401 
2. Резервисања за 
трошкове обнављања 
природних богатстава 

0427 

403 
3. Резервисања за 
трошкове 
реструктурирања 

0428 

404 

4. Резервисања за 
накнаде и друге 
бенефиције 
запослених 

0429 

405 
5. Резервисања за 
трошкове судских 
спорова 

0430 

402 и 
409 

6. Остала дугорочна 
резервисања 0431 

41 

II. ДУГОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ (0433 + 
0434 + 0435 + 0436 + 
0437 + 0438 + 0439 + 
0440) 

0432 0 0 0

410 
1. Обавезе које се могу 
конвертовати у 
капитал 

0433 

411 
2. Обавезе према 
матичним и зависним 
правним лицима 

0434 

412 
3. Обавезе према 
осталим повезаним 
правним лицима 

0435 

413 

4. Обавезе по 
емитованим хартијама 
од вредности у 
периоду дужем од 
годину дана 

0436 

414 5. Дугорочни кредити 
и зајмови у земљи 0437 

415 
6. Дугорочни кредити 
и зајмови у 
иностранству 

0438 
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416 7. Обавезе по основу 
финансијског лизинга 

0439 

419 8. Остале дугорочне 
обавезе 0440 

498 В. ОДЛОЖЕНЕ 
ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 264

42 до 
49 

(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 
0460 + 0461 + 0462)

0442 6125 12682 0

42 

I. КРАТКОРОЧНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ (0444 + 
0445 + 0446 + 0447 + 
0448 + 0449) 

0443 12 3795 3795 0

420 
1. Краткорочни 
кредити од матичних и 
зависних правних лица 

0444 

421 

2. Краткорочни 
кредити од осталих 
повезаних правних 
лица 

0445 

422 
3. Краткорочни 
кредити и зајмови у 
земљи 

0446 

423 
4. Краткорочни 
кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 

427 

5. Обавезе по основу 
сталних средстава и 
средстава 
обустављеног 
пословања намењених 
продаји 

0448 

424, 
425, 

426 и 
429 

6. Остале краткорочне 
финансијске обавезе 0449 12 3795 3795

430 

II. ПРИМЉЕНИ 
АВАНСИ, 
ДЕПОЗИТИ И 
КАУЦИЈЕ 

0450 

0451 
13 26 6812 0
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43 осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ 
ПОСЛОВАЊА (0452 + 
0453 + 0454 + 0455 + 
0456 + 0457 + 0458) 

431 
1. Добављачи - 
матична и зависна 
правна лица у земљи 

0452 

432 

2. Добављачи - 
матична и зависна 
правна лица у 
иностранству 

0453 

433 
3. Добављачи - остала 
повезана правна лица у 
земљи 

0454 

434 
4. Добављачи - остала 
повезана правна лица у 
иностранству 

0455 

435 5. Добављачи у земљи 0456 13 26 6812

436 6. Добављачи у 
иностранству 0457 

439 7. Остале обавезе из 
пословања 0458 

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ 
КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

0459 2304 2063

47 

V. ОБАВЕЗЕ ПО 
ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 

0460 15 12

48 

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА 
ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И 
ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА 
ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 

Д. ГУБИТАК ИЗНАД 
ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА (0412 + 
0416 + 0421 - 0420 - 
0417 - 0415 - 0414 - 
0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 

0463 
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= (0441 + 0424 + 0442 - 
0071) ≥ 0 

Ђ. УКУПНА 
ПАСИВА (0424 + 
0442 + 0441 + 0401 - 
0463) ≥ 0

0464 10940 12999

89 Е. ВАНБИЛАНСНА 
ПАСИВА 0465 

У ____________________________ Законски заступник 

дана ______________20_______године М.П. ___________________ 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 

Povratak na listu obrazaca

© 2015 - Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija; Info centar +381 11 20 23 350
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APR
 Finansijski izveštaji 

zoran.tomovic.w1 Odjavi se 

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08067562 Шифра делатности 4719 ПИБ 101867538
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINA SRBOBRAN
Седиште Србобран , Светог Саве 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 
- у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ 
РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА

60 до 
65, 

осим 62 
и 63 

А. ПОСЛОВНИ 
ПРИХОДИ 

(1002 + 1009 + 1016 + 
1017)

1001 17 2623 2925

60 

I. ПРИХОДИ ОД 
ПРОДАЈЕ РОБЕ 

(1003 + 1004 + 1005 + 
1006 + 1007+ 1008) 

1002 0 0

600 

1. Приходи од продаје 
робе матичним и 
зависним правним 
лицима на домаћем 
тржишту 

1003 

601 2. Приходи од продаје 
робе матичним и 
зависним правним 

1004 
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лицима на иностраном 
тржишту 

602 

3. Приходи од продаје 
робе осталим повезаним 
правним лицима на 
домаћем тржишту 

1005 

603 

4. Приходи од продаје 
робе осталим повезаним 
правним лицима на 
иностраном тржишту 

1006 

604 
5. Приходи од продаје 
робе на домаћем 
тржишту 

1007 

605 
6. Приходи од продаје 
робе на иностраном 
тржишту 

1008 

61 

II. ПРИХОДИ ОД 
ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА 
И УСЛУГА (1010 + 1011 
+ 1012 + 1013 + 1014 + 
1015) 

1009 0 0

610 

1. Приходи од продаје 
производа и услуга 
матичним и зависним 
правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010 

611 

2. Приходи од продаје 
производа и услуга 
матичним и зависним 
правним лицима на 
иностраном тржишту 

1011 

612 

3. Приходи од продаје 
производа и услуга 
осталим повезаним 
правним лицима на 
домаћем тржишту 

1012 

613 4. Приходи од продаје 
производа и услуга 
осталим повезаним 

1013 
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правним лицима на 
иностраном тржишту 

614 
5. Приходи од продаје 
производа и услуга на 
домаћем тржишту 

1014 

615 

6. Приходи од продаје 
готових производа и 
услуга на иностраном 
тржишту 

1015 

64 

III. ПРИХОДИ ОД 
ПРЕМИЈА, 
СУБВЕНЦИЈА, 
ДОТАЦИЈА, 
ДОНАЦИЈА И СЛ. 

1016 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ 
ПРИХОДИ 1017 17 2623 2925

РАСХОДИ ИЗ 
РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА

50 до 
55, 62 и 

63 

Б. ПОСЛОВНИ 
РАСХОДИ I

(1019 - 1020 - 1021 + 
1022 + 1023 + 1024 + 
1025 + 1026 + 1027 + 
1028 + 1029) ≥ 0

1018 

3709 3852

50 
I. НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ 
РОБЕ 

1019 

62 
II. ПРИХОДИ ОД 
АКТИВИРАЊА 
УЧИНАКА И РОБЕ 

1020 

630 

III. ПОВЕЋАЊЕ 
ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И 
ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ 
УСЛУГА 

1021 

631 IV. СМАЊЕЊЕ 
ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 

1022 
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НЕДОВРШЕНИХ И 
ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ 
УСЛУГА 

51 осим 
513 

V. ТРОШКОВИ 
МАТЕРИЈАЛА 1023 19 184 168

513 VI. ТРОШКОВИ 
ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 315 348

52 

VII. ТРОШКОВИ 
ЗАРАДА, НАКНАДА 
ЗАРАДА И ОСТАЛИ 
ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025 20 543 510

53 
VIII. ТРОШКОВИ 
ПРОИЗВОДНИХ 
УСЛУГА 

1026 21 1818 2121

540 IX. ТРОШКОВИ 
АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 22 565 560

541 до 
549 

X. ТРОШКОВИ 
ДУГОРОЧНИХ 
РЕЗЕРВИСАЊА 

1028 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШКОВИ 1029 24 284 145

В. ПОСЛОВНИ 
ДОБИТАК (1001 - 1018) 
≥ 0

1030 

Г. ПОСЛОВНИ 
ГУБИТАК (1018 - 1001) 
≥ 0

1031 1086 927

66 
Д. ФИНАНСИЈСКИ 
ПРИХОДИ (1033 + 1038 
+ 1039)

1032 0 0

66, 
осим 
662, 

I. ФИНАНСИЈСКИ 
ПРИХОДИ ОД 
ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 

1033 
0 0
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663 и 
664 

ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ 
ПРИХОДИ (1034 + 1035 
+ 1036 + 1037) 

660 
1. Финансијски приходи 
од матичних и зависних 
правних лица 

1034 

661 
2. Финансијски приходи 
од осталих повезаних 
правних лица 

1035 

665 

3. Приходи од учешћа у 
добитку придружених 
правних лица и 
заједничких подухвата 

1036 

669 4. Остали финансијски 
приходи 1037 

662 
II. ПРИХОДИ ОД 
КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ 
ЛИЦА) 

1038 

663 и 
664 

III. ПОЗИТИВНЕ 
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1039 

56 
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ 
РАСХОДИ (1041 + 1046 
+ 1047)

1040 25 11 5

56, 
осим 
562, 

563 и 
564 

I. ФИНАНСИЈСКИ 
РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА 
СА ПОВЕЗАНИМ 
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И 
ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ 
РАСХОДИ (1042 + 1043 
+ 1044 + 1045) 

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи 
из односа са матичним и 

1042 
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зависним правним 
лицима 

561 

2. Финансијски расходи 
из односа са осталим 
повезаним правним 
лицима 

1043 

565 

3. Расходи од учешћа у 
губитку придружених 
правних лица и 
заједничких подухвата 

1044 

566 и 
569 

4. Остали финансијски 
расходи 1045 

562 
II. РАСХОДИ КАМАТА 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1046 25 11 5

563 и 
564 

III. НЕГАТИВНЕ 
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1047 

Е. ДОБИТАК ИЗ 
ФИНАНСИРАЊА 
(1032 - 1040)

1048 

Ж. ГУБИТАК ИЗ 
ФИНАНСИРАЊА 
(1040 - 1032)

1049 11 5

683 и 
685 

З. ПРИХОДИ ОД 
УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ 
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС 
УСПЕХА

1050 

583 и 
585 

И. РАСХОДИ ОД 
УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 

1051 
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КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ 
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС 
УСПЕХА

67 и 68, 
осим 
683 и 
685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 26 6693 397

57 и 58, 
осим 
583 и 
585 

К. ОСТАЛИ 
РАСХОДИ 1053 27 834 394

Л. ДОБИТАК ИЗ 
РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 
- 1031 + 1048 - 1049 + 
1050 - 1051 + 1052 - 
1053)

1054 4762

Љ. ГУБИТАК ИЗ 
РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 
- 1030 + 1049 - 1048 + 
1051 - 1050 + 1053 - 
1052)

1055 929

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК 
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ 
СЕ ОБУСТАВЉА, 
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 

59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК 
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ 
СЕ ОБУСТАВЉА, 
РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОЛИТИКЕ И 
ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 
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Њ. ДОБИТАК ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1054 
- 1055 + 1056 - 1057)

1058 4762

О. ГУБИТАК ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1055 
- 1054 + 1057 - 1056)

1059 929

П. ПОРЕЗ НА 
ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД 
ПЕРИОДА 1060 

део 722 
II. ОДЛОЖЕНИ 
ПОРЕСКИ РАСХОДИ 
ПЕРИОДА 

1061 28 39

део 722 
III. ОДЛОЖЕНИ 
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
ПЕРИОДА 

1062 

723 
Р. ИСПЛАЋЕНА 
ЛИЧНА ПРИМАЊА 
ПОСЛОДАВЦА

1063 

С. НЕТО ДОБИТАК 

(1058 - 1059 - 1060 - 
1061 + 1062 - 1063)

1064 4762

Т. НЕТО ГУБИТАК 

(1059 - 1058 + 1060 + 
1061 – 1062 + 1063)

1065 968

I. НЕТО ДОБИТАК 
КОЈИ ПРИПАДА 
МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066 

II. НЕТО ДОБИТАК 
КОЈИ ПРИПАДА 
ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067 
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III. НЕТО ГУБИТАК 
КОЈИ ПРИПАДА 
МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1068 

IV. НЕТО ГУБИТАК 
КОЈИ ПРИПАДА 
ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1069 

V. ЗАРАДА ПО 
АКЦИЈИ 

1. Основна зарада по 
акцији 1070 

2. Умањена (разводњена) 
зарада по акцији 1071 

У ____________________________ Законски заступник 

дана ______________20_______године М.П. ___________________ 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014) 

Povratak na listu obrazaca

© 2015 - Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija; Info centar +381 11 20 23 350
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APR
 Finansijski izveštaji 

zoran.tomovic.w1 Odjavi se 

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08067562 Шифра делатности 4719 ПИБ 101867538
Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINA SRBOBRAN
Седиште Србобран , Светог Саве 1

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
за 2014. годину 

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) 9001 12 12

2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5) 9002 2 2

3. Број страних (правних или физичких) лица 
која имају учешће у капиталу 9003 

4. Број страних (правних или физичких) лица 
чије је учешће у капиталу 10% или вишe од 
10% 

9004 

5. Просечан број запослених на основу стања 
крајем сваког месеца (цео број) 9005 1 1

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, 
ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара- 
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Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Бруто Исправка вредности Нето 
(кол. 4 - 5) 

1 2 3 4 5 6 

01 
1. 
Нематеријална 
имовина

1.1. Стање на 
почетку године 9006 

1.2. Повећања 
(набавке) у току 
године 

9007 

1.3. Смањења у 
току године 9008 

1.4. 
Ревалоризација 9009 

1.5. Стање на 
крају године 
(9006 + 9007 - 
9008 + 9009) 

9010 

02 
2. Некретнине, 
постројења и
опрема 

2.1. Стање на 
почетку године 9011 33004 22290 10714

2.2. Повећања 
(набавке) у току 
године 

9012 

2.3. Смањења у 
току године 9013 387 565
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2.4. 
Ревалоризационе 
резерве 

9014 

2.5. Стање на 
крају године 

(9011 + 9012 - 
9013 + 9014) 

9015 32617 22468 10149

03 3. Биолошка 
средства

3.1. Стање на 
почетку године 9016 

3.2. Повећања 
(набавке) у току 
године 

9017 

3.3. Смањења у 
току године 9018 

3.4. 
Ревалоризација 9019 

3.5. Стање на 
крају године 

(9016 + 9017 - 
9018 + 9019) 

9020 

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 
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300 1. Акцијски капитал 9021 18756 18756

у томе: страни капитал 9022 

301 2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 9023 

у томе: страни капитал 9024 

302 3. Улози 9025 

у томе: страни капитал 9026 

303 4. Државни капитал 9027 

304 5. Друштвени капитал 9028 

305 6. Задружни удели 9029 

306 7. Емисиона премија 9030 

309 8. Остали основни капитал 9031 

30 9. СВЕГА ( 9021 + 9023 + 9025 + 9027
+ 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 040 2 ) 9032 18756 18756

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број- 

-износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 
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1 2 3 4 5 

1. Обичне акције

1.1. Број обичних акција 9033 18756 18756

део 300 1.2. Номинална вредност обичних 
акција - укупно 9034 18756 18756

2. Приоритетне акције

2.1. Број приоритетних акција 9035 

део 300 2.2. Номинална вредност 
приоритетних акција - укупно 9036 

300 3. СВЕГА - номинална вредност 
акција (9034 + 9036 = 9021 ) 9037 18756 18756

V . СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО 
СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара- 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

2 4 5 

1. Привредна друштва (домаћа правна лица) 9038 

2. Физичка лица 9039 

3. Држава и институције и организације које се 
финансирају из буџета 9040 

4. Финансијске институције 9041 
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5. Непрофитне организације, фондације и 
фондови непрофитног карактера 

9042 

6. Страна физичка лица 9043 

7. Страна правна лица 9044 

8. Европске финансијске и развојне 
институције 9045 

9. СВЕГА (903 8 + 90 39 + 904 0 + 904 1 + 904
2 + 904 3 + 904 4 + 904 5 = 3037 ) 9046 0 0

VI . ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 

226 

1. Потраживања у току године од 
друштава за осигурање за накнаду 
штете (дуговни промет без почетног 
стања) 

9047 

450 

2. Обавезе за нето зараде и накнаде 
зарада, осим накнада зарада које се 
рефундирају (потражни промет без 
почетног стања) 

9048 298 296

451 

3. Обавезе за порез на зараде и 
накнаде зарада на терет запосленог 
(потражни промет без почетног 
стања) 

9049 27 29

452 9050 
81 78
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4. Обавезе за доприносе на зараде и 
накнаде зарада на терет запосленог 
(потражни промет без почетног 
стања) 

461, 462 
и 723 

5. Обавезе за дивиденде, учешће у 
добитку и лична примања послодавца 
(потражни промет без почетног 
стања) 

9051 

465 
6. Обавезе према физичким лицима за 
накнаде по уговорима (потражни 
промет без почетног стања) 

9052 

7 . Контролни збир (од 90 4 7 до 905
2 ) 9053 406 403

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто) 9054 406 403

521 
2. Трошкови пореза и доприноса на 
зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца 

9055 73 72

522, 523, 
524 и 
525 

3. Трошкови накнада физичким 
лицима (бруто) по основу уговора 9056 

526 9057 
64 35
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4. Трошкови накнада директору, 
односно члановима органа управљања 
и надзора 

529 5. Остали лични расходи и накнаде 9058 

део 525, 
533, и 
део 54 

6. Трошкови закупнина 9059 

део 525, 
део 533, 
и део 54 

7. Трошкови закупнина земљишта 9060 

536 и 
537 8. Трошкови истраживања и развоја 9061 

552 9. Трошкови премија осигурања 9062 29

553 10. Трошкови платног промета 9063 13 7

554 11. Трошкови чланарина 9064 

555 12. Трошкови пореза 9065 44

556 13. Трошкови доприноса 9066 

део 560, 
део 561 
и 562 

14. Расходи камата и део 
финансијских расхода 9067 

део 560, 
део 561 
и део 
562 

15. Расходи камата по кредитима од 
банака и других финансијских 
институција (укупно): 

9068 0 0

15.1. Расходи камата по краткорочним 
кредитима у земљи 9069 

9070 
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15.2. Расходи камата по краткорочним 
кредитима у иностранству 

15.3. Расходи камата по дугорочним 
кредитима у земљи 9071 

15.4. Расходи камата по дугорочним 
кредитима у иностранству 9072 

део 579 

16. Расходи за хуманитарне, научне, 
верске, културне, здравствене, 
образовне и за спортске намене, као и 
за заштиту човекове средине 

9073 

579 17. Остали непоменути расходи 9074 164 394

18. Контролни збир (од 905 4 до 907
4 ) 9075 720 984

VIII . ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 

640 
1. Приходи од премија, субвенција, 
дотација, регреса, компензација и 
повраћаја пореских дажбина 

9076 

део 641 2. Приходи по основу условљених 
донација 9077 

део 650 3. Приходи од закупнина за земљиште 9078 

651 4. Приходи од чланарина 9079 
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део 660, 
део 661 
и 662 

5. Приходи од камата 9080 

део 660, 
део 661 
и део 
662 

6. Приходи од камата по рачунима и 
депозитима у банкама и осталим 
финансијским институцијама 

9081 

део 660, 
део 661 
и део 
669 

7. Приходи по основу дивиденди и 
учешћа у добитку 9082 

8 . Контролни збир (од 907 6 до 908
2 ) 9083 0 0

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара- 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

1. Обавезе за акцизе (према годишњем 
обрачуну акциза) 9084 

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине 
(укупан годишњи износ према обрачуну) 9085 

3. Капиталне субвенције и друга државна 
додељивања за изградњу и набавку основних 
средстава и нематеријалне имовине 

9086 

4. Државна додељивања за премије, регрес и 
покриће текућих трошкова пословања 9087 
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5. Остала државна додељивања 9088 

6. Примљене донације из иностранства и друга 
бесповратна средства у новцу или натури од 
иностраних правних и физичких лица 

9089 

7. Лична примања предузетника из нето 
добитка (попуњавају само предузетници) 9090 

8. Контролни збир (од 908 4 до 909 0 ) 9091 0 0

X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара- 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта 
уговорене валутне клаузуле 9092 

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне 
клаузуле 9093 

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето 
ефекта уговорене валутне клаузуле 9094 

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта 
уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. 
бр. 2. - ред. бр. 3.) 

9095 

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта 
курсних разлика 9096 

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9097 
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7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето 
ефекта курсних разлика 

9098 

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта 
курсних разлика 

(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.) 
9099 

XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара- 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта 
уговорене валутне клаузуле 9100 

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне 
клаузуле 9101 

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето 
ефекта уговорене валутне клаузуле 9102 

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта 
уговорене валутне клаузуле 

(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.) 
9103 

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта 
курсних разлика 9104 

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9105 

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето 
ефекта 

курсних разлика 

9106 
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8. Преостали износ разграниченог нето ефекта 
курсних разлика 

(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.) 
9107 

XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ 
ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА 
ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ФИНАНСИЈСКИ 
ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто Исправка вредности 

Нето 

(кол. 4-5) 

1 2 3 4 5 6 

23, 
осим 
236 и 
237 

1. Краткорочни 
финансијски 
пласмани (91 09
+ 911 0 + 911 1 + 
911 2 )

9108 0 0 0

део 232, 
део 234, 
део 238 
и део 
239 

1.1. Пласмани 
физичким 
лицима (кредити 
и зајмови) 

9109 

део 230, 
део 231, 
део 232, 
део 234, 
део 238 
и део 
239 

1.2. Пласмани 
домаћим 
правним лицима 
и 
предузетницима 
(кредити и 
зајмови) 

9110 

део 230 
и део 
239 

1.3. Пласмани 
матичним и 
зависним 
правним лицима 
у иностранству 

9111 

Detaljnije - APR Page 13 of 19

file:///C:/Users/zveko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RE… 4/8/2015



(кредити и 
зајмови) 

део 230, 
део 231, 
део 232, 
233, део 
234, 
235, део 
238 и 
део 239 

1.4. Остали 
краткорочни 
финансијски 
пласмани 

9112 

део 04 
и део 
05 

2. Дугорочни 
финансијски 
пласмани и 
дугорочна 
потраживања 
(911 4 + 911 5 + 
911 6 )

9113 0 0 0

део 048 
и део 
049 

2.1. Пласмани 
физичким 
лицима (кредити 
и зајмови) 

9114 

део 043, 
део 045, 
део 048, 
део 049, 
део 050, 
део 051 
и део 
059 

2.2. Пласмани 
домаћим 
правним лицима 
и 
предузетницима 
(кредити и 
зајмови) и део 
дугорочних 
потраживања од 
домаћих правних 
лица и 
предузетника 

9115 

део 043, 
044, део 
045, 
048, део 
049, део 
050, део 
051 и 
део 059 

2.3. Остали 
дугорочни 
финансијски 
пласмани и део 
дугорочних 
потраживања 

9116 
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016, део 
019, 
028 ,део 
029, 
038 део 
039, 
052, 
053, 
055, део 
059, 15, 
159 
200, 
202, 
204, 
206 и 
део 209 

3. Продати 
производи, роба 
и услуге и дати 
аванси (91 18 + 
91 19 + 912 0 + 
912 1 + 912 2 + 
912 3 )

9117 729 0 729

део 016, 
део 019, 
део 028, 
део 029, 
део 038, 
део 039 
део 052, 
део 053, 
део 055, 
део 059, 

део 202, 
део 204, 

део 206 
и део 
209 

3.1. Продати 
производи, роба 
иуслуге и дати 
аванси физичким 
лицима 

9118 

део 15, 
део 159 
део 016, 
део 019 
део 
028део 
029, део 
038, део 
039, део 
052, део 
053 део 
055, део 
059 део 
200, део 
202, део 

3.2. Продати 
производи, роба 
и услуге и дати 
аванси јавним 
предузећима 

9119 
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204, 
,део 206 
и део 
209 

део 15, 
део 159 
део 016, 
део 019 
део 028, 
део 029 
део 038, 
део 039 

део 052, 
део 053, 
део 055, 
део 059 
део 200, 
део 202, 
део 204, 
део 206 
и део 
209 

3.3. Продати 
производи, роба 
и услуге и дати 
аванси домаћим 
правним лицима 
и 
предузетницима 

9120 729 729

део 15, 
део 159 
део 016, 
део 019, 
део 028, 
део 029 
део 038, 
део 039, 
део 052, 
део 053, 
део 055, 
део 059 
део 204, 
део 206 
и део 
209 

3.4. Продати 
производи, роба 
и услуге и дати 
аванси 
републичким 
органима и 
организацијама 

9121 

део 15, 
део 159, 
део 016, 
део 019, 
део 028 
део 029, 

3.5. Продати 
производи, роба 
и услуге и дати 
аванси 
јединицама 
локалне 
самоуправе 

9122 
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део 038, 
део 039 

део 052, 
део 053, 
део 055, 
део 059 
део 204, 

део 206 
и део 
209 

део 15, 
део 159, 
део 016, 
део 019, 
део 028, 
део 029, 
део 038 
део 039, 

део 052, 
део 053, 
део 055 
део 059 
део 200, 
део 202, 
део 204, 
део 206 
и део 
209 

3.6. Остала 
потраживања по 
основу продаје и 
остали аванси 

9123 

054, 
056, део 
059, 21, 
22 

4. Друга 
потраживања 

(912 5 + 912 6 + 
912 7 + 91 28 + 
91 29 + 913 0 )

9124 0 0 0

део 054, 
део 056, 
део 
059део 
220, 
221, део 
228 и 
део 229 

4.1. 
Потраживања од 
физичких лица 

9125 
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део 054, 
део 056, 
део 
059,део 
21 део 
220, део 
228 и 
део 229 

4.2. 
Потраживања од 
јавних предузећа 

9126 

део 054, 
део 056, 
део 059, 
део 21, 
део 220, 
део 228 
и део 
229 

4.3. 
Потраживања од 
домаћих правних 
лица и 
предузетника 

9127 

део 056, 
део 059, 
део 220, 
222, део 
223, део 
224, део 
225, , 
део 228 
и део 
229 

4.4. 
Потраживања од 
републичких 
органа и 
организација 

9128 

део 056 
део 059, 
део 220, 
део 222, 
део 223, 
део 224, 
део 225, 
део 228 
и део 
229 

4.5. 
Потраживања од 
јединица локалне 
самоуправе 

9129 

део 054, 
део 056, 
део 059, 
део 21 
део 220, 
део 224, 
део 225, 
део 226, 

4.6. Остала 
потраживања 

9130 
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део 228 
и део 
229 

У ____________________________ Законски заступник 

дана ______________20_______године М.П. ___________________ 

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике ( "Службени гласник РС", бр. 127/2014) 

Povratak na listu obrazaca

© 2015 - Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija; Info centar +381 11 20 23 
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Svetog  Save  1  21480  Srbobran  PIB: 101867538  tel : 021/730-172 

 

MODEL NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PRIVREDNA 
DRUŠTVA KOJA PRIMENJUJU MRS (MSFI) 

  

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU  

Društvo AD “ VOJVODINA” iz SRBOBRANA (dalje: Društvo) je osnovano 15.06.1954. 
godine na osnovu odluke, kao trgovinsko preduzeće. Osnivači Društva su  akcionari sa 
100% učešćem u kapitalu. Osnovna delatnost je 4719 –ostala trgovina na malo u 
nespecijalizovanim prodavnicama  .  

Matični broj Društva je   08067562  a Poreski identifikacioni broj 101867538. Sedište Društva 
je u Srbobranu ulica Svetog  Save  br.1.  

Društvo nema  poslovne jedinice i predstavništva u zemlji i inostranstvu.  

Društvo je na dan 31. decembra 2014. godine imalo 1 zaposlenog, a 31. decembra 2013. 
godine 1 zaposlenog.  

Pojedinačni finansijski izveštaji odobreni su od strane Skupštine dana 23.03.2015. Odobreni 
finansijski izveštaji mogu naknadno biti izmenjeni na osnovu mišljenja revizora, a u skladu sa 
važećim propisima.  

2. OSNOVE I OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA  

Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti . 

  

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  

Priloženi finansijski izveštaji Društva za 2014. godinu su sastavljeni u skladu sa važećim 
računovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl. 
glasnik RS", br. 62/2013).  

Finansijski izveštaji za 2013. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona. Društvo prilikom sastavljanja finansijskih 
izveštaja za 2014. godinu primenjuje:  

Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (dalje: Okvir), Međunarodne računovodstvene 
standarde (dalje: MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: 

1 
 



MSFI) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih 
standarda (dalje: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, 
odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB), čiji je 
prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.  

Rešenjem o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih 
tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda 
finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014), utvrđen je i objavljen prevod 
Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih 
računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, 
izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, kao i tumačenja 
standarda izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda koji su u 
primeni na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.  

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik 
RS", br. 95/2014 i 144/2014). Ovim pravilnikom definisani su obrasci finansijskih izveštaja i 
sadržina pozicija u obrascima, kao i minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.  

Računovodstveni propisi Republike Srbije odstupaju od MSFI i u sledećem:  

•  Gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka pasive, koja po definiciji MSFI 
nema karakter obaveza.  

•  Vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu bilansa stanja. Ove stavke 
po definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.  

               Priloženi finansijski izveštaji su usaglašeni sa svim zahtevima MSFI.   

Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike 
obelodanjene u daljem tekstu Napomene 2 i 3, koje su zasnovane na važećim 
računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. Ove politike su konzistentno 
primenjene na sve prikazane godine.  

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih 
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u 
primeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg 
stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni 
značaj za finansijske izveštaje obelodanjene su u Napomeni 5.  

 

2.2. Uporedni podaci  

Društvo nije izmenilo početno stanje neraspoređene dobiti za 2013. godinu. : 

2.3. Preračunavanje stranih valuta  

Finansijski izveštaji Društva iskazani su u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja 
zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji i funkcionalnu valutu Društva.  
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Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute 
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. 
Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare 
prema srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan 
bilansa. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u 
stranim sredstvima plaćanja u toku godine na dan bilansa iskazane su u bilansu uspeha 
Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih 
prihoda/rashoda.  

Potraživanja u koja je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem kursu 
valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu 
iskazani su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene 
zaštite od rizika u okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda.  

2.4. Primena pretpostavke stalnosti poslovanja  

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod 
pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u 
doglednoj budućnosti.  

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja 
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane 
godine, osim ako nije drugačije naznačeno.  

3.1. Nematerijalna ulaganja  

Nematerijalna ulaganja su inicijalno priznata po nabavnoj vrednosti. Naknadno vrednovanje 
nematerijalnih ulaganja izvršeno je po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i 
eventualne kumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.  

Ulaganja u interno generisana nematerijalna ulaganja, osim kapitalizovanih troškova razvoja, 
su evidentirana kao rashod perioda u kome su nastali.  

Korisni vek nematerijalnih ulaganja je procenjen kao određen i neodređen.  

Nematerijalna ulaganja sa određenim korisnim vekom upotrebe se amortizuju u toku 
korisnog veka trajanja i testiraju se na umanjenje vrednosti kada god se jave indikatori da 
nematerijalno ulaganje može da bude obezvređeno.  

Nematerijalna ulaganja sa neodređenim korisnim vekom upotrebe se ne amortizuju, već se 
testiraju pojedinačno na umanjenje vrednosti, najmanje jednom godišnje. Procena korisnog 
veka upotrebe se vrši godišnje sa ciljem da se proveri da li je pretpostavka o neodređenom 
korisnom veku upotrebe i dalje održiva. Testiranje nematerijalnih ulaganja sa neograničenim 
vekom trajanja na obezvređenje se vrši od strane nezavisnog (eksternog) procenitelja.  

Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje nematerijalnih ulaganja se priznaju u 
bilansu uspeha perioda kada je nematerijalno ulaganje rashodovano, odnosno prodato, i to u 
visini razlike između priliva od prodaje i knjigovodstvene vrednosti sredstva.  

3.2. Nekretnine, postrojenja i oprema  
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Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao 
sredstvo, odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti 
odnosno, ceni koštanja.  

Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne 
mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. 
Nabavna vrednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate (poklone). Nabavna 
vrednost izgrađenih osnovnih sredstava je njihova nabavna vrednost na datum kada su 
izgradnja ili razvoj završeni.  

Pod nekretninom ili opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe 
duži od jedne godine. Naknadni izdaci u nekretnine, postrojenja i opremu se kapitalizuju 
samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti 
Društvu i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja 
terete troškove perioda u kome nastanu.  

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom prodaje ili rashodovanja nekretnina i opreme, priznaju 
se, u okviru ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda, u bilansu uspeha.  

Korisni vek upotrebe sredstva se preispituje najmanje na kraju svake poslovne godine, i ako 
postoje promene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane 
u sredstvu, stopa amortizacije se menja kako bi se odrazila promenjena dinamika.  

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj 
vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za 
umanjenje vrednosti.  

3.3. Amortizacija  

Otpisivanje nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja se vrši primenom 
proporcionalne metode kojom se vrednost sredstava u potpunosti otpisuje tokom 
procenjenog veka upotrebe.  

Otpisivanje se vrši po stopama koje su zasnovane na preostalom korisnom veku upotrebe 
sredstava, procenjenom od strane rukovodstva Društva.  

Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina i opreme date su u sledećem pregledu:  

Nekretnine     2.5%  
Oprema: 
Mašine     %  

Računarska oprema     %  
Transportna sredstva     %  

Primenjene stope za amortizaciju nematerijalnih ulaganja su sledeće:  

Licence za softvere     %  
Softveri     %  

Obračun amortizacije nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova 
sredstva stave u upotrebu.  
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3.4. Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava  

Za sredstva koja imaju nedefinisan korisni vek upotrebe i ne podležu amortizaciji, provera da 
li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se na godišnjem nivou.  

Na dan izveštavanja rukovodstvo Društva, analizira vrednosti po kojima su prikazana 
nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Društva. Ukoliko postoji indikacija 
da je neko sredstvo obezvređeno, procenjuje se nadoknadiv iznos tog sredstva kako bi se 
utvrdio iznos umanjenja vrednosti.  

Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to 
sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive 
vrednosti, koju predstavlja vrednost veća od fer vrednosti sredstva umanjene za troškove 
prodaje i vrednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na 
teret rashoda saglasno MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine.  

Nadoknadiva vrednost je fer vrednost sredstva umanjena za troškove prodaje ili vrednosti u 
upotrebi, u zavisnosti koja od ovih vrednosti je viša.  

3.5. Finansijski instrumenti  

Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove 
transakcija (izuzev finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer 
vrednosti kroz bilans uspeha), koji su direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog 
sredstva ili finansijske obaveze.  

Finansijska sredstva  

Društvo priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane 
jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se 
priznaju kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po 
osnovu tog sredstva, i kada je Društvo izvršilo prenos svih rizika i koristi koji proističu iz 
vlasništva nad finansijskim sredstvom.  

Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive 
transakcione troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se 
vrednuju po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, 
kada se transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja 
finansijskih sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Društvo obavezalo da 
će kupiti ili prodati sredstvo.  

Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, potraživanja od 
kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i pozajmice.  

a) Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima 
iskazuju u bilansu uspeha  

Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu 
uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje 
u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Sredstva u 
ovoj kategoriji su klasifikovana kao kratkoročna sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz 
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promena u fer vrednosti ove kategorije iskazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije "Ostali 
prihodi/(rashodi)" u periodu u kome su nastali.  

b) Zajmovi i potraživanja  

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od 
kupaca i druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice pravnim licima 
evidentiranim u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana . 

Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku 
vrednosti obezvređenih potraživanja. Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji 
objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na 
osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća 
da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju 
plaćanja (više od 365 dana od datuma dospeća) se smatraju indikatorima da je vrednost 
potraživanja umanjena . 

Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i istorijskog 
iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.  

Finansijske obaveze  

Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane 
jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se 
priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom 
ukinuta ili istekla.  

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive 
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, 
kratkoročne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno 
se priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.  

Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz 
poslovanja kao i primljene kredite od banaka .  

Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se 
vrednuju po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.  

Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava, a nakon 
toga se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene kamatne stope. Efekti 
primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se zahteva u skladu MRS 
39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni rukovodstva Društva 
nemaju materijalno značajan efekat na finansijske izveštaje.  

Krediti su odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene 
kredite razgraničavaju se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja kredita.  

Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa 
Društva, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze 
se klasifikuju kao dugoročne.  

Fer vrednost finansijskih instrumenata  
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Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (kao što su hartije 
od vrednosti kojima se trguje i hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na 
kotiranim tržišnim cenama na dan bilansa stanja. Kotirana tržišna cena koja se koristi za 
finansijska sredstva Društva predstavlja tekuću cenu ponude.  

3.6. Zalihe  

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj vrednosti ako je ona niža. 
Nabavnu vrednost predstavlja vrednost po fakturi dobavljača uvećana za transportne i ostale 
zavisne troškove nabavke. Nabavna vrednost utvrđuje se metodom prosečne ponderisane 
nabavne cene. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim 
uslovima poslovanja po odbitku varijabilnih troškova prodaje.  

Terećenjem ostalih poslovnih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada 
se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene 
zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju.  

Zalihe robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kraju obračunskog 
perioda vrši se svođenje vrednosti zaliha na nabavnu vrednost putem alokacije realizovane 
razlike u ceni i poreza na dodatu vrednost, obračunatih na prosečnoj osnovi, na vrednost 
zaliha u stanju na kraju obračunskog perioda i nabavnu vrednost prodate robe.  

Cena koštanja gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvata utrošene sirovine, 
direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove.  

3.7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti  

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod 
banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri 
meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu na dan 
sastavljanja finansijskih izveštaja uključena su u obaveze po kreditima u okviru kratkoročnih 
finansijskih obaveza.  

3.8. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva  

Rezervisanja  

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih 
da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Rezervisanje može biti kratkoročno i 
dugoročno. Ukoliko je rezervisanje dugoročno a efekat vrednosti novca značajan dugoročno 
rezervisanje se diskontuje.  

Rezervisanje će biti priznato kada su kumulativno ispunjena sledeća tri uslova:  

1)  društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao posledicu prošlog 
događaja;  

2)  verovatno je da će doći do odliva resursa radi izmirenja obaveza; i  
3)  visina obaveze može da se pouzdano proceni.  

Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti 
očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope.  
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Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni 
rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire.  

Trošak rezervisanja se priznaje u rashodima perioda.  

Rezervisanje se može koristiti samo po osnovu izdataka za koje je rezervisanje prvobitno 
bilo priznato. Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju je prethodno 
izvršeno rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo kao rashod, već se knjiženje 
sprovodi zaduženjem računa rezervisanja, a u korist odgovarajućeg računa obaveza (prema 
vrstama) ili odgovarajućeg računa sredstava (zalihe, novčana sredstva) u zavisnosti od 
karaktera rezervisanja, vrste nastale obaveze i načina na koji je ona izmirena. Neiskorišćeni 
iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda. 

Ukoliko se očekuje da će deo izdataka za izmirenje obaveze biti nadoknađen od strane 
trećeg lica, nadoknada se uzima u obzir ako je izvesno da će biti primljena u slučaju da dođe 
do izmirenja obaveze. U tom slučaju nadoknada se tretira kao zasebna imovina, a iznos 
priznat za nadoknadu ne sme da premašuje iznos rezervisanja. 

Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja 
najbolje tekuće procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju 
ekonomske koristi biti zahtevan, rezervisanje se ukida u korist bilansa uspeha tekuće godine.  

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.  

Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva  

Potencijalna obaveza je:  

•  moguća obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja i čije postojanje će biti 
potvrđeno samo nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvesnih budućih događaja 
koji nisu u potpunosti pod kontrolom entiteta ili  

•  sadašnja obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja ali nije priznata jer:  

-  nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan 
za izmirenje obaveze, ili  

-  iznos obaveze ne može da bude dovoljno pouzdano procenjen.  

Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se 
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa 
koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  

Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se 
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi 
verovatan.  

3.9. Primanja zaposlenih  

(a) Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje  

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća 
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 
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obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima 
obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takođe, 
obavezno da od bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati 
tim fondovima. Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Društvo nema nikakvih daljih obaveza u 
pogledu plaćanja. Doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se knjiže na teret 
rashoda perioda na koji se odnose.  

(b) Otpremnine i jubilarne nagrade  

Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade. Rezervisanja 
po osnovu ovih naknada i sa njima povezani troškovi se priznaju u iznosu sadašnje vrednosti 
očekivanih budućih gotovinskih tokova. Aktuarski dobici i gubici i troškovi prethodno izvršenih 
usluga priznaju se u bilansu uspeha kada nastanu.  

 

 

(c) Učešće u dobiti i bonusi  

Društvo priznaje obavezu za bonuse i učešće u dobiti zaposlenih u periodu kada je doneta 
odluka o njihovoj isplati. Učešće zaposlenih u dobiti kao i bonusi podležu obračunu svih 
pripadajućih poreza i doprinosa na zarade.  

(d) Kratkoročna, plaćena odsustva  

Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u 
tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se 
priznaju u iznosu akumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koja se očekuje da će 
biti iskorišćena u narednom periodu. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza 
ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi.  

3.10. Porezi i doprinosi  

(a) Porez na dobit  

Tekući porez  

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit 
pravnih lica.  

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama 
Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja 
iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 15% na osnovicu koju predstavlja 
oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobit 
preoporezivanja iskazana u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način 
propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i 
iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.  

Poreski propisi u Republici Srbiji, ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Gubici 
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iz tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u godišnjem poreskom bilansu 
iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.  

Odloženi porez  

Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove 
imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na dan 
izveštavanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za 
obračun iznosa odloženog poreza.  

Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena 
poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i neiskorišćene iznose prenosivih 
poreskih kredita i poreskih gubitaka, do mere do koje je izvesno da je nivo očekivane buduće 
oporezive dobiti dovoljan da se sve odbitne privremene razlike, preneti neiskorišćeni poreski 
krediti i neiskorišćeni poreski gubici mogu iskoristiti.  

Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava preispituje se na svaki izveštajni 
datum i umanjuje do mere do koje više nije izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih 
dobitaka dovoljan da se ukupna vrednost ili deo vrednosti odloženih poreskih sredstava 
može iskoristiti.  

Odložena poreska sredstva koja nisu priznata procenjuju se na svaki izveštajni datum i 
priznaju do mere u kojoj je postalo verovatno da će buduća oporeziva dobit dozvoliti povraćaj 
odloženog poreskog sredstva.  

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao rashodi i prihodi i uključeni su u neto dobit 
izveštajnog perioda.  

Odloženi porez na dobit koji se odnosi na stavke koje se direktno evidentiraju u korist ili na 
teret kapitala se takođe evidentira u korist, odnosno na teret kapitala.  

(b) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja  

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge 
poreze, razne naknade i doprinose koji se plaćaju u skladu sa republičkim i lokalnim 
poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u okviru ostalih poslovnih rashoda.  

3.11. Dividende  

Dividende vlasnicima evidentiraju se kao obaveza i umanjuju kapital u periodu u kojem je 
doneta odluka o njihovoj isplati.  

Dividende odobrene za period nakon datuma izveštavanja se obelodanjuju u događajima 
nakon datuma izveštajnog perioda.  

3.12. Priznavanje prihoda  

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da 
će u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer 
vrednosti primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku 
normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i 
popusta.  
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(a) Prihod od prodaje proizvoda i robe  

Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od 
vlasništva nad proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobičajeno dešava prilikom 
isporuke proizvoda i robe.  

(b) Prihod od prodaje usluga  

Društvo prodaje usluge zakupa. Ove usluge se pružaju na bazi utrošenog vremena i 
materijala, ili putem ugovora sa fiksnom cenom, sa uobičajeno definisanim ugovorenim 
uslovima.  

Prihod od ugovora na bazi utrošenog vremena i materijala, priznaje se po ugovorenim 
naknadama s obzirom da su utrošeni radni sati i da su nastali direktni troškovi. Za ugovore 
na bazi utroška materijala stanje dovršenosti se odmerava na bazi nastalih troškova 
materijala kao procenat od ukupnih troškova koji treba da nastanu.  

Prihod od ugovora sa fiksnom cenom priznaje se po metodu stepena završenosti. Prema 
ovom metodu, prihod se generalno priznaje na osnovu izvršenih usluga do datog datuma, 
utvrđenih kao procenat u odnosu na ukupne usluge koje treba da se pruže.  

(I/ILI:  

Prihod od ugovora sa fiksnom cenom za izvršene usluge generalno se priznaje u periodu 
kada su usluge izvršene, korišćenjem proporcionalne osnove tokom trajanja ugovora.)  

(c) Finansijski prihodi  

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika i ostale finansijske prihode, 
ostvarene iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.  

Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na 
koji se odnose. Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka, 
kao i na zatezne kamate koje se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih 
obaveza, u skladu sa ugovornim odredbama.  

(d) Prihod od zakupnina  

Prihod od zakupnina potiče od davanja investicionih nekretnina u operativni zakup i 
obračunava se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.  

(e) Prihod od dividendi  

Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo da se dividenda primi.  

3.13. Rashodi  

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na 
obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.  

(a) Poslovni rashodi  
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Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju 
nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove 
amortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte 
troškove kao što su troškovi zakupa, marketinga, osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali 
troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu.  

(b) Finansijski rashodi  

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale 
finansijske rashode, koji se evidentiraju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u 
skladu sa načelom uzročnosti.  

4. Finansijski instrumenti koji se ne vrednuju po fer vrednosti  

Finansijski instrumenti koji nisu vrednovani po fer vrednosti uključuju: gotovinu i gotovinske 
ekvivalente, potraživanja iz poslovanja, obaveze prema dobavljačima, zajmove i kredite.  

Zbog svog kratkoročnog karaktera, knjigovodstvena vrednost gotovine i gotovinskih 
ekvivalenata, potraživanja iz poslovanja, obaveza iz poslovanja, odgovara približno njihovoj 
fer vrednosti.  

 

 

5. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA  
  

 Zemlji
šte  Građevinski 

objekti  

Postroj
enja i 
oprem

a 

 

Ulaganja u 
tuđe NPO i 

ostale 
NPO 

 
NPO u 

priprem
i 

 Ava
nsi  Ukupno 

NABAVNA 
VREDNOST      

     
 
     

 
     

 
      

     
 
     

Stanje na dan 
1. januara 
2013. godine  

  159  
    32845  

     
 
     

 
      

     
 
    33004 

Nabavke      
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

Prenos sa/na      
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

Prenos na 
stalnu imovinu 
namenjenu 
prodaji  

    
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

Otuđenja i 
rashodovanja      

     
 
     

 
     

 
      

     
 
     

Stanje na dan 
31. decembra 
2013. godine  

  159  
    32845  

     
 
     

 
      

     
 
    33004 
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 Zemlji
šte  Građevinski 

objekti  

Postroj
enja i 
oprem

a 

 

Ulaganja u 
tuđe NPO i 

ostale 
NPO 

 
NPO u 

priprem
i 

 Ava
nsi  Ukupno 

            

Nabavke      
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

Prenos sa/na      
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

Prenos na 
stalnu imovinu 
namenjenu 
prodaji  

    
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

Otuđenja i 
rashodovanja      

    387  
     

 
     

 
      

     
 
    387 

Stanje na dan 
31. decembra 
2014. godine  

  159  
    32458  

     
 
     

 
      

     
 
    32617 

       
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

ISPRAVKA 
VREDNOSTI      

     
 
     

 
     

 
      

     
 
     

Stanje na dan 
1. januara 
2013. godine  

    
    21730  

     
 
     

 
      

     
 
    21730 

Amortizacija 
(Napomena...)      

    560  
     

 
     

 
      

     
 
    560 

Prenos na 
stalnu imovinu 
namenjenu 
prodaji  

    
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

Otuđenja i 
rashodovanja      

     
 
     

 
     

 
      

     
 
     

Stanje na dan 
31. decembra 
2013. godine  

    
    22290  

     
 
     

 
      

     
 
    22290 

       
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

Amortizacija 
(Napomena...)      

    178  
     

 
     

 
      

     
 
    178 

Prenos na 
stalnu imovinu 
namenjenu 
prodaji  

    
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

Otuđenja i 
rashodovanja      

     
 
     

 
     

 
      

     
 
     

Stanje na dan 
31. decembra 
2014. godine  

    
    22468  

     
 
     

 
      

     
 
    22468 
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 Zemlji
šte  Građevinski 

objekti  

Postroj
enja i 
oprem

a 

 

Ulaganja u 
tuđe NPO i 

ostale 
NPO 

 
NPO u 

priprem
i 

 Ava
nsi  Ukupno 

       
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

NEOTPISAN
A 
VREDNOST:  

    
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

- 31. 
decembra 
2014. godine  

  159  
    9990  

     
 
     

 
      

     
 
    10149 

       
     

 
     

 
     

 
      

     
 
     

- 31. 
decembra 
2013. godine  

  159  
    10555  

     
 
     

 
      

     
 
    10714 

 

 

6. ZALIHE  
  

 2014. 2013. 
         
Materijal        
Nedovršena proizvodnja        
Gotovi proizvodi        
Roba 
Stalna sredstva namenjena prodaji    43   43 

Plaćeni avansi za zalihe i usluge        
Minus: ispravka vrednosti        
         
Stanje na dan 31. decembra    43   43 

 

7. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE  
  

 2014. 2013. 
         
Potraživanja po osnovu prodaje    5946   7205 
Minus: ispravka vrednosti    5217   5217 
         
Stanje na dan 31. decembra    729   1988 
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Knjigovodstvena vrednost potraživanja po osnovu prodaje iskazana je u sledećim valutama:  

 2014. 2013. 
         
RSD    729   1988 
EUR        
Druge valute (navesti ako je primenljivo)        
         
         

 

Potraživanja po osnovu prodaje i ostala potraživanja su nekamatonosna.  

 
  
  
  
  
  
  

8. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA  
  

 2014. 2013. 
Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti        
Tekući (poslovni) računi    1    
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi        
Blagajna        
Devizni račun        
Devizni akreditivi        
Devizna blagajna        
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost 
umanjena        

Ostala novčana sredstva        
         
Stanje na dan 31. decembra    1    

  
 
 

9. POREZ NA DODATU VREDNOST  
  

 2014. 2013. 
         
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi 
(osim plaćenih avansa)    18    
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Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj 
stopi (osim plaćenih avansa)        

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi        
Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi        
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj 
stopi        

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj 
stopi        

Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica        
Stanje na dan 31. decembra    18    

  
10. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA  

  
 2014. 2013. 

         
Unapred plaćeni troškovi        
Potraživanja za nefakturisani prihod        
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza        
Ostala aktivna vremenska razgraničenja       254 
         
Stanje na dan 31. decembra       254 

 

11. KAPITAL  

(a) Osnovni kapital  

Registrovani iznos osnovnog kapitala Društva kod Agencije za privredne registre (broj 
registracije BD.105187/2006 od  25.01.2006. godine  iznosi 18756 hiljada dinara, od čega se 
na novčani kapital odnosi 18756 hiljada dinara.  
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12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE  
  

 2014. 2013. 
         
Kratkoročni krediti i zajmovi        
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog 
poslovanja namenjenih prodaji        

Ostale kratkoročne finansijske obaveze    3795   3795 
         
Stanje na dan 31. decembra    3795   3795 

 
13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA  

  
 2014. 2013. 

         
Obaveze prema dobavljačima    26   6812 
Ostale obaveze iz poslovanja        
         
Stanje na dan 31. decembra    26   6812 

Obaveze prema dobavljačima ne nose kamatu i imaju valutu plaćanja koja se kreće u 
rasponu od  30  do 60 dana.  

Rukovodstvo Društva smatra da iskazana vrednost obaveza iz poslovanja odražava njihovu 
fer vrednost na dan bilansa stanja.  

 

14. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
  

 2014. 2013. 
         
Zarade i naknade zarada, bruto    26   25 
Naknade zarada koje se refundiraju, bruto        
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja        
Obaveze za dividende/učešće u dobitku        
Obaveze prema zaposlenima        
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora        
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima        
Ostale obaveze        
         
Stanje na dan 31. decembra    26   25 
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15. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST  
  

 2014. 2013. 
Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po 
opštoj stopi (osim primljenih avansa)       12 

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po 
posebnoj stopi (osim primljenih avansa)        

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima 
po opštoj stopi        

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima 
po posebnoj stopi        

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene 
potrošnje po opštoj stopi        

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene 
potrošnje po posebnoj stopi        

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za 
gotovinu        

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

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po 
opštoj stopi (osim primljenih avansa)        

         
         
Stanje na dan 31. decembra       12 

 
 

16. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA  

Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12. 2014. 
godine.  

• Neusaglašena potraživanja ukupno iznose: RSD _____-_____ hiljada.  

• Neusaglašene obaveze ukupno iznose: RSD _____-_____ hiljada.  

 

17. POSLOVNI PRIHODI  
  

 2014. 2013. 
         
Prihodi od prodaje robe 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga        

Prihod od premija, subvencija, dotacija, donacija        
Drugi poslovni prihodi    2623   2925 
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Za godinu    2623   2925 

Drugi poslovni prihodi se najvećim delom odnose na  prihode  po  osnovu  zakupa. 

 

18. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE  

Nabavna vrednost prodate robe u 2014. godini je iznosila RSD  0 hiljada (2013: RSD 0 
hiljada) i uključuje iznos od RSD  0 hiljada (2013: RSD  0 hiljada) koji se odnosi na nabavnu 
vrednost robe u prometu i RSD  0 hiljada (2013: RSD 0 hiljada) koji se odnosi na nabavnu 
vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje.  

 
 
 
 

19. TROŠKOVI MATERIJALA  
  

 2014. 2013. 
         
Troškovi materijala za izradu       168 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 
Troškovi rezervnih delova 
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara  

  184    

         
Za godinu    184   168 

  
20. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI 

RASHODI  
  

 2014. 2013. 
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)    406   403 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret 
poslodavca    73   72 

Troškovi naknada po ugovoru o delu        
Troškovi naknada po autorskim ugovorima    64   35 
Troškovi naknada po ugovoru 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        
Za godinu    543   510 
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Broj zaposlenih    1   1 
  

21. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA  
  

 2014. 2013. 
         
Troškovi usluga na izradi učinaka        
Transportne usluge    57   74 
Usluge održavanja    103   211 
Zakupnine        
Troškovi sajmova        
Reklama i propaganda        
Troškovi istraživanja        
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju        
Troškovi ostalih usluga    1658   1836 
         
Za godinu    1818   2121 

 

 22. TROŠKOVI AMORTIZACIJE  
  

 2014. 2013. 
         
Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja        
Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme    565   560 
Troškovi amortizacije investicionih nekretnina        
         
Za godinu    565   560 

  
23. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA  

  
  

24. NEMATERIJALNI TROŠKOVI  
  

 2014. 2013. 
         
Troškovi neproizvodnih usluga    272   65 
Troškovi reprezentacije        
Troškovi premije osiguranja       29 
Troškovi platnog prometa    12   7 
Troškovi članarina        
Troškovi poreza       44 
Troškovi doprinosa        
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Ostali nematerijalni troškovi        
         
Za godinu    284   145 

 

 
  

25. FINANSIJSKI RASHODI  
  

 2014. 2013. 
         
Finansijski rashodi iz odnosa povezanim pravnim licima        
Rashodi kamata    11   5 
Negativne kursne razlike i efekti valutne klauzule        
         
Za godinu    11   5 

 

  
  
  
  

26. OSTALI PRIHODI  
  

 2014. 2013. 
Ostali prihodi      
Dobici od prodaje:        
- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme        
- bioloških sredstava        
- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti        
- materijala        
Viškovi        
Naplaćena otpisana potraživanja        
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika        
Prihodi od smanjenja obaveza    6428    
Prihodi od ukidanja kratkoročnih i dugoročnih rezervisanja        
Ostali nepomenuti prihodi    265   397 
Svega ostali prihodi    6693   397 
         
Prihodi od usklađivanja vrednosti:        
- bioloških sredstava        
- nematerijalnih ulaganja        
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- nekretnina, postrojenja i opreme        
- zaliha        
- ostale imovine        
Svega prihodi od usklađivanja vrednosti        
         
Za godinu    6693   397 

  

 
27. OSTALI RASHODI  

  
 2014. 2013. 

Ostali rashodi        
Gubici od prodaje:        
- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme        
- bioloških sredstava        
- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti        
- materijala        
Manjkovi        
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika        
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja    670    
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe        
Ostali nepomenuti rashodi    164    
Svega ostali rashodi    834    
         
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine        
Obezvređenje:        
- bioloških sredstava        
- nematerijalnih ulaganja        
- nekretnina, postrojenja i opreme        
- zaliha materijala i robe        
- ostale imovine        
Svega rashodi po osnovu obezvređenja imovine        
         
Za godinu    834   394 

 
  

28. POREZ NA DOBITAK  

a) Komponente poreza na dobitak  

Glavne komponente poreskog rashoda za 2014. i 2013. godinu su sledeće:  
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 2014. 2013. 
         
Poreski rashod perioda        
Odloženi poreski rashodi perioda       39 
Odloženi poreski prihodi perioda        
         
Za godinu       39 

b) Usaglašavanje poreskog rashoda i računovodstvene dobiti pre oporezivanja  

Obračunati poreski rashod (prihod) se razlikuje od teorijskog iznosa koji bi se dobio 
primenom važeće poreske stope od 15% na računovodstvenu dobit pre oporezivanja, kao 
što sledi:  

 2014. 2013. 
         
Dobit pre oporezivanja    4762    
Porez obračunat po propisanoj poreskoj stopi - 15%    714    
Neoporezivi prihodi        
Rashodi koji se ne priznaju za poreske svrhe        
Korišćenje prethodno nepriznatih poreskih gubitaka        
Poreski gubici za koje nisu priznata odložena poreska sredstva        
         
Za godinu        
Efektivna poreska stopa  15.00 %  ... %  

c) Odložena poreska sredstva i obaveze  

Promene na odloženim poreskim sredstvima prikazane su u sledećoj tabeli:  

 2014. 2013. 
         
Stanje na dan 1. januara        
Efekat privremenih razlika po osnovu amortizacije       39 
Efekat privremenih razlika po osnovu otpremnina        
Efekat ostalih privremenih razlika        
         
Stanje na dan       39 

Promene na odloženim poreskim obavezama prikazane su u sledećoj tabeli:  

 2014. 2013. 
         
Stanje na dan 1. januara        
Efekat privremenih razlika po osnovu amortizacije        
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Efekat privremenih razlika po osnovu promene fer vrednosti 
hartija raspoloživih za prodaju  

      

         
Stanje na dan        

d) Nepriznata odložena poreska sredstva   

 U skladu sa članom 53s Zakona o porezu na dobit pravnih lica, obveznik koji je do dana 
stupanja na snagu ovog zakona stekao pravo i započeo korišćenje poreske olakšice po 
članu 49. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002 i 
43/2003), nastavlja sa korišćenjem te olakšice do isteka roka njenog korišćenja, pod 
uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana.)  

 

29. DEVIZNI KURSEVI  

Zvanični devizni kursevi Narodne Banke Srbije, korišćeni za preračun deviznih pozicija na 
dan 31. decembra 2014. godine i 31. decembra 2013. godine u funkcionalnu valutu (RSD), 
za pojedine strane valute su:  

U RSD  
 2014.  2013. 

        
EUR  120.9583     114.6421   
USD  99.4641      83.1282   
CHF  100.5472      93.5472   

 
 
 
 
 
U SRBOBRANU 18.03.2015. god                              
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Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199

E-mail: office@finodit.co.rs

MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88

AD VOJVODINA
SVETOG SAVE 1

SRBOBRAN

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva AD VOJVODINA,
SRBOBRAN (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014.
godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na
kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled
značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne
kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i zakonskim
propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih
zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri,
uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih
pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom
procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito
prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući
u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola
pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih
politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu
opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za
izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.

- nastavak na sledećoj strani- 1 od 4
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E-mail: office@finodit.co.rs
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran

Osnove za mišljenje sa rezervom

Kao što je istaknuto u napomeni 5. uz finansijske izveštaje, nekretnine, postrojenja i oprema su
iskazani u iznosu od 10.149 hiljada dinara. Prilikom prelaska na primenu Međunarodnih
standarda finansijskog izveštavanja, odnosno Međunarodnih računovodstvenih standarda,
Društvo je iskoristilo mogućnost koja je predviđena u MSFI 1 – Prva primena Međunarodnih
standarda finansijskog izveštavanja da kao vrednost nekretnina, postrojenja i opreme preuzme
knjigovodstvene vrednosti utvrđene, odnosno revalorizovane, u skladu sa prethodnim
računovodstvenim propisima u RS. U postupku revizije utvrđeno je da deo imovine koja je u
upotrebi nema sadašnju vrednost, dok je vrednost dela imovine znatno ispod tržišne vrednosti,
tako da smatramo da primenjena računovodstvena politika ne odražava realnu vrednost imovine
na dan sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Takođe, Društvo nije izvršilo procenu
vrednosti i utvrđivanje novog korisnog veka trajanja sredstava. Nismo bila u mogućnosti da
utvrdi iznos potencijalnih korekcija do kojih bi moglo doći da je imovina vrednovana po
poštenoj (fer) vrednosti i njihov uticaj na finansijske izveštaje za 2014. godinu.

U napomeni 13. uz finansijske izveštaje istaknuto je da su na dan bilansa obaveze iz poslovanja
iskazane u iznosu od 26 hiljada dinara i odnose se na obaveze prema dobavljačima. U toku
izveštajnog perioda Društvo je na osnovu odluke direktora izvršilo otpis obaveza u iznosu od
6.428 hiljada dinara u korist prihoda od smanjenja obaveza. U postupku revizije nismo bili u
mogućnosti da izvršimo konfirmiranje ovih obaveza, niti da se na drugi način uverimo u iznos
ovih obaveza, a na osnovu analize pojedinih poverilaca utvrdili smo da su pojedini poverioci
obrisani iz registra. Imajući u vidu navedene neizvesnosti nismo u mogućnosti da se izjasnimo u
odnosu na osnovanost otpisa obaveza u iznosu od 5.628 hiljada dinara. Imajući u vidu prethodno
navedeno nismo u mogućnosti da utvrdimo da utvrdimo da su obaveze priznate u visini
očekivanih odliva sredstava, te posledično tome ne možemo da procenimo iznos potenijalne
korekcije do koje bi došlo da smo se u prethodno navedeno mogli uveriti, niti da utvrdimo njen
uticaj na priložene finansijske izveštaje.

U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31.12.2014. godine ukupan kapital i dobit iznose
26.801 hiljada dinara, dok kumulirani gubitak prethodnih godina iznosi 21.986 hiljada dinara,
tako da je kapital umanjen gubitkom i iznosi 4.815 hiljada dinara. Kratkoročne obaveze Društva
iskazane u iznosu od 6.125 hiljada dinara, dok obrtna imovina iznosi 791 hiljadu dinara i za
5.334 hiljade dinara je manja od kratkoročnih obaveza. Ova činjenica ukazuje na nepovoljnu
strukturu izvora finansiranja, odnosno ukazuje na činjenicu da se deo stalne imovine Društva
finansira iz kratkoročnih izvora, što ukazuje na potencijalne probleme sa solventnošću i
likvidnošću. U toku izveštajnog perioda Društvo je od poslovnih prihoda ostvarilo samo prihode
od zakupnina, bez prihoda iz registrovane delatnosti. Imajući u vidu sve prethodno navedeno
smatramo da je neophodno da Društvo pribavi dodatna neto obrtna sredstva, kako bi moglo
nesmetano da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom kontinuiteta.

- nastavak na sledećoj strani- 2 od 4
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusima Osnove za mišljenje sa rezervom,
finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima,
finansijski položaj AD VOJVODINA, SRBOBRAN na dan 31. decembra 2014. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu
sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Na dan 31. decembar 2014. godine osnovni kapital društva iskazan je u iznosu od 18.756 hiljada
dinara. Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara upisanu u Centralni registar depo i kliring
HOV utvrdili smo da registrovani kapital iznosi 13.483 hiljada dinara, što nije u saglasnosti sa
stanjem u evidencijama Društva. Smatramo da rukovodstvo Društva treba da preduzme mere na
usaglašavanju stanja kapitala iskazanog u poslovnim knjigama sa stanjem kapitala evidentiranog
u Centralnom registru.

Društvo nije postupilo u skladu sa zahtevima MRS 1 – Prikazivanje finansijskih izveštaja,
vezano za sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje. Napomene uz finansijske izveštaje ne
sadrže dodatne informacije i raščlanjavanja za pozicije koje su prikazane u finansijskim
izveštajima. Pored navedenog, Društvo nije izvršilo odgovarajuća obelodanjivanja u
Napomenama uz finansijske izveštaje za 2014. godinu u skladu sa MSFI 7 - Finansijski
instrumenti: Obelodanjivanja, koji zahteva adekvatna obelodanjivanja u cilju pravilnog
razumevanja finansijskog položaja i poslovanja Društva. Takođe, napomene ne sadrže potpuna
obelodanjivanja vezana za jemstva data povezanim stranama, obelodanjivanja u skladu sa
zahtevima MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana, kao i obelodanjivanja zarade po akciji u
skladu sa MRS 33 – Zarada po akciji.

Društvo sve svoje nekretnine daje u zakup i po tom osnovu ostvaruje prihode, a u priloženim
finansijskim izveštajima nije ih reklasifikovalo kao investicione nekretnine u skladu sa MRS 40
– Investicione nekretnine.

Ističemo da Društvo ima pravo korišćenja na građevinskom zemljištu u Srbobranu, a s obzirom
na to da su na snazi izmene Zakona o planiranju i izgradnji počevši od 17. decembra 2014.
godine, rukovodstvo još uvek nije sprovelo aktivnosti po pitanju razrešavanja statusa ovog
zemljišta i mogućnosti njegove konverzije u pravo vlasništva.

Društvo nije izvršilo obračun odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza, u
skladu sa MRS 12 – Porez na dobitak.

- nastavak na sledećoj strani- 3 od 4
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran

Društvo obavlja poslovne transakcije sa povezanim pravnim licima koji se javljaju kao dužnici i
poverioci. U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da sastavi i
preda Elaborat o transfernim cenama kao prilog uz Poreski bilans najkasnije do 30.06.2015.
godine. Do dana izdavanja ovog izveštaja Društvo nije predalo Poreski bilans, te se u tom
smislu ne možemo izjasniti o eventualnim korekcijama obaveze za porez na dobit koje bi mogle
proisteći po osnovu transfernih cena.

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama koje Društvo primenjuje nije
usaglašen sa važećim zakonskim propisima.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom
Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 61/2013).
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa
finansijskim izveštajima za poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u
skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim
informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i
ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

Godišnji izveštaj o poslovanju ne sadrži sva potrebna obelodanjivanja u skladu sa Zakonom o
tržištu kapitala i Zakonom o računovodstvu, te u tom smislu nismo u mogućnosti da se izjasnimo
o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima koji su predmet
revizije.

U Beogradu, 24.04.2015. godine.

Dr Jelena Slović
Ovlašćeni revizor

Preduzeće za reviziju
Finodit doo

Imotska 1, Beograd
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AD VoJvoDrNA
SvEToc SAVE 1

SRBoBRAN

IZVESTAJ NE ZAWSNOG REWZORA

Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran

Izw5ili smo reviziju priloZenih finansijskih izve5taja privrednog dru5wa AD VoJvoDINA,
SRBoBRAN (u daljem tekstu "Dru5tvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014.
godine i odgovarajuii bilans uspeha, izve5taj o ostalom rezultatu, izve5taj o promenama na
kapitalu i izve5taj o tokovima gotovine za godinu koja se zavrSava na taj dan, kao i pregled
znadajnih radunovodstvenih politika i napomene uz finansijske izve5taje.

Odgovor nos t rukovodstv a za -fi nansU ske izve i ta.i e

Rukovodstvo Dru5tva je odgovomo za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izve5taja u skladu sa radunovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one inteme
kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izve5taja koji ne sadrZe
materijalno znadajne pogreSne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greSke.

Odqovornost revizora

NaSa je odgovomost da inazimo mi5ljenje o finansijskim izveStajima na osnovu izvr5ene
revizije. Reviziju smo izvrSili u skladu sa Medunarodnim standardima revizije i zakonskim
propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Ovi standardi nalaZu da se pridrZavamo etidkih
zahteva i da reviziju pianiramo i izvr5imo na nadin koji omoguiava da se, u razumnoj meri,
uverimo da finansijski izve3taji ne sadrZe materijalno znadajne pogre5ne iskaze.

Revizija ukljuduje sprovoilenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveStajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosudivanju, ukljudujuii procenu rizika postojanja materijalno znadajnih
pogre5nih iskaza u finansijskim izveStajima, nastalih usled kriminalne radnje ili gre5ke. Prilikom
procene rizika, revizor sagledava inteme kontrole relevantne za sastavljanje i istinito
prikazivanje finansijskih izve5taja radi osmiSljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajudi
u datim okolnostima, ali ne u cilju izraZavanja mi3ljenja o delotvomosti intemih kontrola
pravnog lica. Revizija takode ukljuduje ocenu adekvatnosti primenjenih radunovodstvenih
politika i opravdanosti radunovodstvenih procena izvr5enih od strane rukovodstva, kao i ocenu
op5te prezentacij e finansijskih izveStaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovaraju6i i da obezbeduju osnovu za
inaiavanje naSeg mi5ljenja sa rezervom.

- nqstwak na sledeioj strdni-
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Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran

Osnove zq miilienje sa rezervom

Kao Sto je istaknuto u napomeni 5. uz finansijske izve5taje. neketnine, postrojenja i oprema su
iskazani u iznosu od 10.149 hiljada dinara. Prilikom prelaska na primenu Medunarodnih
standarda finansijskog izveStavanja, odnosno Medunarodnih radunovodstvenih standarda,
DruStvo je iskoristilo mogudnost koja je predvidena u MSFI I - Prva primena Medunarodnih
standarda finansijskog izveStavanja da kao vrednost nekretnina, postrojenja i opreme preuzme
knjigovodstvene vrednosti utvrdene, odnosno revalorizovane, u skladu sa prethodnim
radunovodstvenim propisima u RS. U postupku revizije utvrdeno je da deo imovine koja je u
upotrebi nema sada5nju vrednost, dok je vrednost dela imovine znatno ispod trZi5ne vrednosti,
tako da smatramo da primenjena radunovodstvena politika ne odraiava realnu vrednost imovine
na dan sastavljanja finansijskih izveStaja 2a2014. godinu. Takode, Dru5tvo nije izvr5ilo procenu
wednosti i utvrdivanje novog korisnog veka trajanja sredstava. Nismo bila u moguinosti da
utvrdi iznos potencijalnih korekcija do kojih bi moglo doii da je imovina vrednovana po
po5tenoj (fer) vrednosti i njihov uticaj na finansijske izveStaje za2014. godin.u.

U napomeni 13. uz finansijske izve5taje istaknuto je da su na dan bilansa obayeze iz poslovanja
iskazane u iznosu od 26 hitjada dinara i odnose se na obaveze prema dobavljadima. U toku
izve5tajnog perioda DruStvo je na osnovu odluke direktora izvrSilo otpis obaveza u imosu od
6.428 htljada dinara u korist prihoda od smanjenja obaveza. U postupku revizije nismo bili u
mogudnosti da izvrSimo konfirmiranje ovih obaveza, niti da se na drugi nadin uverimo u iznos
ovih obaveza, a na osnovu analize pojedinih poverilaca utvrdili smo da su pojedini poverioci
obrisani iz registra. Imajuii u vidu navedene neizvesnosti nismo u mogu6nosti da se izjasnimo u
odnosu na osnovanost otpisa obaveza u iznosu od 5.628 hiljada dinara. Imaju6i u vidu prethodno
navedeno nismo u moguinosti da utwdimo da utvrdimo da su obaveze priznate u visini
odekivanih odliva sredstava, te posledidno tome ne moZemo da procenimo iznos potenijalne
korekcije do koje bi do5lo da smo se u prethodno navedeno mogli uveriti, niti da utvrdimo njen
uticaj na priloZene finansijske izveStaje.

U finansijskim izveStajima sastavljenim na dan 3 1.12.2014. godine ukupan kapital i dobit imose
26.801 hiljada dinara, dok kumulirani gubitak prethodnih godina iznosi 21.986 hiljada dinara,
tako daje kapital umanjen gubitkom i iznosi 4.815 hiljada dinara. Kratkorodne obaveze DruStva
iskazane u iznosu od 6.125 hiljada dinara. dok obrtna imovina iznosi 791 hiljadu dinara i za
5.334 hiljade dinara je manja od kratkorodnih obaveza. Ova dinjenica ukazuje na nepovoljnu
strukturu izvora finansiranja, odnosno ukazuje na dinjenicu da se deo stalne imovine DruStva
finansira iz katkorodnih izvora, Sto ukazuje na potencijalne probleme sa solventno56u i
likvidno5iu. U toku izve5tajnog perioda DruStvo je od poslovnih prihoda ostvarilo samo prihode
od zakupnina, bez prihoda iz registrovane delatnosti. Imajudi u vidu sve prethodno navedeno
smatramo da je neophodno da Drustvo pribavi dodatna neto obrtna sredstva, kako bi moglo
nesmetano da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nadelom kontinuiteta.

- nastwak na sledeioj strani-
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Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran

MiSUenje sa rezervom

Po na5em miSljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusima Osnove za miSljenje sa rezervom,
finansijski izve5taji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno madajnim pitanjima,
finansijski poloZaj AD VoJVoDTNA, SRBoBRAN na dan 31. decembra 2014. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se zavrSava na taj dan, u skladu
sa mdunovodstvenim propisima Republike Srbije.

Slqetanje paZnje

Na dan 31. decembar 2014. godine osnovni kapital druStva iskazan je u iznosu od 18.756 hiljada
dinara. Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara upisanu u Centralni registar depo i kliring
HOV uwrdili smo da registrovani kapital iznosi 13.483 hiljada dinara, Sto nije u saglasnosti sa
stanjem u evidencijama Dru5tva. Smatramo da rukovodstvo Dru5tva treba da preduzme mere na
usaglaSavanju stanja kapitala iskazanog u poslovnim knjigama sa stanjem kapitala evidentiranog
u Centralnom registru.

Dru5wo nije postupilo u skladu sa zahtevima MRS I - Prikazivanje finansijskih izveStaja,
vezarlo za sastavljanje Napomena uz finansijske izve5taje. Napomene uz finansijske izve5taje ne
sadrZe dodatne informacije i ra5dlanjavanja za pozicije koje su prikazane u finansijskim
izve5tajima. Pored navedenog, DruStvo nije izvrSilo odgovaraju6a obelodanjivanja u
Napomenama uz finansijske izve5taje za 2014. godinu u skladu sa MSFI 7 - Finansijski
instrumenti: Obelodanjivanja, koji zahteva adekvatna obelodanjivanja u cilju pravilnog
razumevanja frnansijskog poloZaja i poslovanja DruStva. Takode, napomene ne sadrZe potpuna
obelodanjivanja vezar,a za jemstva data povezanim stranama, obelodanjivanja u skladu sa
zahtevima MRS 24 - Obelodanjivanje povezanih strana, kao i obelodanjivanj a zarude po akciji u
skladu sa MRS 33 Zarada po akciji.

DruStvo sve svoje nekretnine daje u zakup i po tom osnovu osWaruje prihode, a u priloZenim
finansijskim izve5tajima nije ih reklasifikovalo kao investicione nekretnine u skladu sa MRS 40

- Investicione nekretnine.

Istidemo da DruStvo ima pravo kori56enja na gradevinskom zemljiStu u Srbobranu, a s obzirom
na to da su na snazi izmene Zakona o planiranju i izgradnji podev5i od 17. decembra 2014.
godine, rukovodstvo joS uvek nije sprovelo aktivnosti po pitanju razre5avanja statusa ovog
zemlji5ta i mogu6nosti njegove konverzije u pravo vlasniStva.

DruStvo nije izvrSilo obradun odloZenih poreskih sredstava i odloZenih poreskih obaveza, u
skladu sa MRS 12 - Porez na dobitak.

- nastovak na sledetoj strqni-
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IZVESTAJ N EZAWSNOG REWZO RA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran

DruStvo obavlja poslovne transakcije sa povezanim pravnim licima koji se javljaju kao duZnici i
poverioci. U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, DruStvo je u obavezi da sastavi i
preda Elaborat o transfemim cenama kao prilog uz Poreski bilans najkasnije do 30.06.2015.
godine. Do dana izdavanja ovog izve5taja DruStvo nije predalo Poreski bilans, te se u tom
smislu ne moZemo izjasniti o eventualnim korekcijama obaveze za porez na dobit koje bi mogle
proisteii po osnolu transfernih cena.

Pravilnik o radunovodstvu i radunovodstvenim politikama koje Dru5tvo primenjuje nije
usaglaSen sa vaieiim zakonskim propisima.

NaSe mi5ljenje ne sadrZi rezervu po prethodno navedenim pitanjima.

Izveitaj o drugim zakanskim i regulatornim zahtevima

DruStvo je odgovorno za sastavljanje Godi5njeg izve5taja o poslovanju, u skladu sa zahtevom
Zakona o radunovodstvu Republike Srbije (SluZbeni glasnik Republike Srbije broj 6112013).
NaSa je odgovomost da izrazimo mi5ljenje o uskladenosti godi5njeg izve5taja o poslovanju sa
finansijskim izveStajima za poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim, naii postupci se sprovode u
skladu sa Medunarodnim standardom rcvizije 720 - Odgovomost reyizora u vezi sa ostalim
informacijama u dokumentima koji sadrZe finansijske izve5taje koji su bili predmet revizije, i
ogranideni smo na ocenu usaglaSenosti izve5taja o poslovanju sa finansijskim izveStajima.

GodiSnji izveStaj o poslovanju ne sadrZi sva potrebna obelodanjivanja u skladu sa Zakonom o
trZi5tu kapitala i Zakonom o radunovodstvu, te u tom smislu nismo u mogudnosti da se izjasnimo
o uskladenosti Godi5njeg izveStaja o poslovanju sa finansijskim izve3tajima koji su predmet
revizije.

U Beogradu, 24.04.2015. godine.
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VOJVODINA AD SRBOBRAN 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2014. GODINU 
 

I OPŠTI PODACI 
1.Poslovno ime Vojvodina a.d. Srbobran 
Sedište i adresa Svetog Save 1, Srbobran 
Matični broj 08067562 
PIB 101867538 
2.Web-site www.vojvodina-srbobran.co.rs 
E-mail adresa info@vojvodina-srbobran.co.rs 
3. broj idatum rešenja o upisu u APR BD 50568 
4.Delatnost (šifra i opis) 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim 

pordavnicama 
5.Broj zaposlenih na dan izveštaja 1 
6.Broj akcionara na dan izveštaja 102 
 
7.Dvanaest najvećih akcionara(na dan 31.12.2014.) 
       AKCIONAR    BROJ AKCIJA  %učešća u osnovnom kapitalu 
Tomović Zoran 9.877 73.25521 
Akcionarski Fond AD Beograd 2.080 15.42683 
Zlatko Ana 37 0.27442 
Krstić Milan 35 0.25959 
Tot Ilinka 35 0.25959 
Babić Katica 33 0.24475 
Grujić Eržebet 33 0.24475 
Sabo Vilmoš 33 0.24475 
Lukač Deže  30 0.22250 
Petrović Svetislav 30 0.22250 
 
8.Vrednost osnovnog kapitala 18.756 
9.Broj izdatih akcija 13.483 
  ISIN broj RSVOJESE7995 
  CIF kod ESVUFR 
 
10.Podaci o zavisnim društvima   (do 5 
najznačajnih) 

Nema 

 
11.Poslovno ime i adresa revizorske kuće koja je 
revidirala poslednji finansijski izveštaj 

Finodit d.o.o. Beograd 

12Poslovno ime organizovanog tržišta na 
na koje su uključene akcije 

Beogradska berza AD, Novi Beograd, Omladinskih 
brigada broj 1 

 
 

II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 
 
 Obrazovanje  Isplaćeni neto 

iznos naknade 
U  000 rsd 

Broj akcija 
koje poseduje 
u AD 

Zoran Tomović Vss Član odbora direktora/generalni 
direktor 

/ 9.877 

Snežana 
Tomović 

Vss Predsednik odbora direktora  
/ 

/ 

Goran Tomović Vss Član odbroa direktora  
/ 

/ 

 
 
 
 



 
 

III   PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 
1.Analiza poslovanja 
-Prihodi,rashodi i 
rezultat 

u 000RSD -Pokazatelji poslovanja  

  Ukupni prihodi 2.623 Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/sopstveni 
kapital) 

0.25 

  Ukupni rashodi 3.709 Neto prinos na sopstveni kapital( neto 
dobit/kapital) 

0.25 

Bruto dobitak 4.762 Poslovni neto dobitak (neto dobit/posl.prihod) 1.81 
Neto dobitak 4.762 Stepen zaduženosti (uk.obaveze/uk.pasiva) 0,56 
  Prihodi od prodaje 
proizvoda i usluga 

0 Racio tekuće likvidnosti (obrtna 
imovina/kratk.obaveze) 

0.2 

  Poslovni prihodi 2.623 Racio redukovane likvidnosti 
(krat.potr.plasmanii gotovina/krat.obaveze) 

 

  Poslovni rashodi 3.709 Neto obrtni kapital(obtrna im.-krat.obaveze) 0.13 
  Poslovni gubitak  Cena akcija / 
  Tržišna kapitalizacija 31.12.2014. 2.750.532 
  Dobitak po akciji / 
   Isplaćena dividenda u poslednje 3 godine / 
  Datum isplate dividende / / 
2. informacije o ostvarenjima Društva po 
segmentima(formiranim na proizvodnoj i            Društvo obavlja samo jednu delatnost, na jednoj 
geografskoj osnovi) u skladu sa MRS 14 lokaciji 
Prihodi od prodaje ekstremnim kupcima / 
Prihodi od prodaje drugim segmentima u 
okviru istog društva 

/ 

Rezultat svakog segmenta / 
Imovina i obaveze svakog segmenta / 
Glavni kupci i dobavljači koji učestvuju 
sa više od 10% u prihodima/obavezama 

/ 

3.Promene veće za 10% u odnosu 
na predhodnu godinu 
 
Stalna imovina 
 

 

Rev.rezerve  
Dugoročne obaveze  
Kratkoročne obaveze  
Neto dobitak/gubitak  
4.Slučajevi kod kojih postoji neizvesnost naplate 
prihoda ili mogući budući troškovi koji mogu 
značajno uticati na finansijsku poziciju društva 

 

5.Informacije o stanju(broj i %), sticanju i 
poništenju sopstvenih akcija 

 

6.Izvršena ulaganja u istraživanja i razvoj 
osnovne delatnosti informacione tehnologije i 
ljudske resurse 

 

7. Iznos, način formiranja i upotrebe rezervi  

8.Bitni poslovni dogdjaji od dana bilansiranja do 
dana podnošenja izveštaja 

 

9.Ostale bitne promene podataka sadržanih u 
prospektu, a koji napred nisu navedeni 

 

 
 



Kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture pravnog lica  
 
 

Vojvoidna a.d. Srbobran je akcionarsko durštvo koje se bavi tgovinom na veliko i malo. 
 
Zbog poslovne situacije u kojoj se nalazi sve svoje objekte je izdala i celo poslovanje društva se svodi 
na rentiranje objekata. 
 

Informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine 
 
 
Nema ulaganja u zaštitu životne sredine 

 
 
 

Značajni događaji nakon završetka poslovne godine 
 

Nema značajnih događaja 
 

Planirani budući razvoj 
 
Nema planova budućeg razvoja. 
 

Aktivnosti istraživanja i razvoja 
 
Nema aktivnosti istraživanja i razvoja 
 
 

Ciljevi i politike vezane za upravljanje finansijskim rizicima 
 
Društvo je izdavanjem svih svojih objekata ceo rizik poslovanja sveo na naplatu rente za izdate objekte 
 
 
 

 
_________________________ 
Direktor 
Zoran Tomović18 



AD“VOJVODINA“ 
Svetog  Save  1  21480  Srbobran  PIB : 101867538  tel: 021/430-172 

 
 

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 

Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih 
međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, 
obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama 
na kapitalu javnog društva. 
 

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja 

Draginja Čalenić 

 
 

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH 
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 
 
Finansijski izvešataji Društva za 2014. godinu su usvojeni od strane odbora direktora Društva u februaru 
mesecu i predati su APR-u, a biće verifikovani na redovnoj skupštini akcionara Društva,.  

 
 

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA 
 
 
Odluka o porkiću gubitka biće doneta na redovnoj skupštini akcionara koja će se održati u zakonskom roku. 
 

Zakonski zastupnik  

Zoran Tomović 
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