
 

 

 

 

 

 

 

Годишњи извештај 

Тривит пек а.д. 

за 2014. годину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врбас, април  



У складу са чланом 50. и 51. Зкона о тржишту капитала („Службени гласник РС „ број 31/2011) и 

чланом 3.Правилника о садржини,форми и начину објављивања годишњих,полугодишњих и 

кварталних извештаја јавних друштава („Службени гласник РС“ БРОЈ 14/2012), Тривит пек а.д. 

из Врбаса, МБ 08284431 објављује: 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ТРИВИТ ПЕК А.Д. ЗА 2014. ГОДИНУ 

(Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима 

готовине, Извештај о променама на капиталу,Статистички извештај, Напомене уз 

финансијске извештаје) 

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ (у целини) 

3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

4. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 

6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Пословно име „ТРИВИТ-ПЕК“ АД ВРБАС 

Седиште и адреса Врбас, Кулски пут бб 

Матични број 08284431 

ПИБ 101419120 

2. Веб сајт и е-маил адреса www.trivitpek.com   

trivitpek@neobee.net 

3.  Број и датум решенја о упису у 

регистар привредних субјеката 

BD 9372 

4. Делатност (шифра и опис) 1071-Производња хлеба, свежег 

пецива и колача 

5.  Број запослених  

(просечан број у 2014.години) 

114 

6. Број акционара (на дан 31.12.2014.) 209 

 

6а)  10 највећих акционара 

Рбр Акционар Матични број Број акција % емитованих ФИ 

1 Шћепановић Драган 2409958830052 39.166 73,01776% 

2 ДОО Мега траде Кула 08280568 3.154 5,88005% 

3 Конта Маја 3001982805322 3.092 5,76446% 

4 Јоцовић Славица 1303956835077 661 1,23231% 

5 Вуковић Ивана 0605983715183 214 0,39896 % 

6 Цвијановић Никола 070197381063 209 0,38964 % 

7 Шћепановић Вера 1101961815066 85 0,15847% 

8 Додеровић Видак 1210941830038 84 0,15660% 

9 Ухларик Јанко 0802952830049 84 0,15660% 

10 Тодоровић Бранислава 1606956835029 84 0,15660% 

 



7. Вредност основног капитала 64.530.000 динара 

 

8. Број издатих акција 53.639 

Број издатих акција-обичне 53.639 

ISIN број RSTRVPE75639 

CIF КОД ESVUFR 

Број издатих акција – приоритетне -  

 

9.                            Подаци о зависним друштвима 

Редни 

Број 

Пословно име Седиште и пословна 

адреса  

-                          -                - 

 

Пословно име,седиште и пословна 

адреса ревизорске куће која је 

ревидирала последњи финансијски 

извештај 

„Аудитор“ , Београд, Страхињића Бана 

26 

Назив организованог тржишта на које 

су укључене акције 

Београдска  Берза, Нови Београд 

Омладинских бригада 1 

 

 

      1а- ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

1. Опис пословних активности 

Тривит пек ад Врбас бави се производњом хлеба,свежег пецива и колача. 

Поред наведене основне основне делатности Предузеће обавља друге 

делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању, 

а посебно: 

-трговина на велико и мало робе широке потрошње у унутрашњем промету и 

дистрибуцију исте кроз своја два малопродајна објекта. 

 

2.  Организациона структура 

 

Друштво има дводомне органе управљања. Органи управљања су: скупштина 

друштва, надзорни одбор који има 3 члана и извршни одбор директора који 

такође има 3 члана. Председавајући одбором директора је генерални директор 

друштва. Генерални директор друштва је Вера Шћепановић. 

 

 

 

 

 



 

 

 

II – ПРИКАЗ РАЗВОЈА,ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И 

РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

1. Извештај управе о реализацији усвојене 

пословне политике, са навођењем случаја и 

разлога за одступање, и другим начелним 

питањима која се односе на вођење послова 

Управа је констатовала да се 

пословање обављало у складу са 

усвојеном пословном 

политиком 

 

 

2. Анализа остварених прихода, расхода и резултата посовања и рацио анализе 

 

Основна делатност предузећа ,,ТРИВИТ-ПЕК“ а.д. Врбас је производња 

хлеба,свежег пецива и колача. Следи детаљнија анализа остварених прихода, 

расхода и резултата пословања и рацио анализа. 

 

2.1. Анализа прохода 

Опис Износ ( у хиљадама дин.) % 

Приходи: 2014. 2013. 2014. 2013. 2014/2013. 

(индекс) 

Пословни приход 381.614 403.455 99,91 99,26 100,62 

Финансијски приходи 138 487 0,04 0,12 33,33 

Остали приходи 190 2.416 0,05 0,59 8,47 

Укупно 381.942 406.358 100 100 93,99 

 

 

 



 

 

2.2. Анализа расхода 

Опис Износ ( у хиљадама дин.) % 

Расходи: 2014. 2013. 2014. 2013. 2014/2013. 

(индекс) 

Пословни расходи 360.218 374.990 99,27 95,30 104,16 

Финансијски расходи 2.400 16.881 0,66 4,29 15,38 

Остали расходи 261 1.600 0,07 0,41 17,07 

Укупно 362.879 393.471 100 100 92,22 

Пословни расходи 

Набавна вредност 

продате робе 

134.104 128.733 37,23 34,33 104,17 

Троскови материјала 120.906 147.018 33,56 39,21 82,24 

Трошкови зарада, 

накнада зарада и остали 

лични расходи 

63.633 61.270 17,67 16,34 103,86 

Трошкови амортизације 

и резервисања 

11.440 10.692 3,18 2,85 107 

Остали пословни 

расходи 

30.135 27.277 8,36 7,27 110,48 

Укупно 360.218 374.990 100 100 96,06 

 

 

 

 



 

 

2.3. Анализа резултата пословања 

Опис Износ ( у хиљадама дин.) 2014/2013. 

(индекс) Резултати пословања 2014. 2013. 

Пословни добитак / (губитак) 21,396 28,465 75,17 

Финансијски добитак / (губитак) (2,262) (16,394) 13,80 

Остали добитак / (губитак)    

Добитак / (губитак) (134) 1,669 8,03 

Порез на добитак 266 861 30,89 

Нето добитак / (губитак) (400) 808 49,50 

 

2.4. Рацио анализа и анализа показатеља 

Рацио анализа 

Опис 2014. 2013. 2014/2013. 

(индекс) 

Принос на укупан капитал (добитак из 

редовног пословања пре опорезивања / 

капитала) 

0,000 или 

0,00% 

0,01899или  

   1,899% 

0,000 

Принос на имовину (пословни добитак 

/ пословна имовина) 

0,083 или 

8,30% 

 

0,101или  

10,12% 

82,01 

Нето принос на сопствени капитал 

(нето добитак / капитал) 

0,000 или 

0,00% 

 

0,009или 

  0, 9% 

0,000 

Степен задужености (дугорочно 

резервисање и обавезе / укупна пасива) 

0,662 или 

66,20% 

0,687или   96,36 



68,70% 

I степен ликвидности (готовински 

еквиваленти и готовина / краткорочне 

обавезе) 

0,0215или 

2,15% 

 

0,0081или 

0,811% 

265,10 

II степен ликвидности (краткорочна 

потраживања, пласмани и готовина / 

краткорочне обавезе) 

0,9693 или 

96,93% 

  

1,133или  

113,30% 

85,55 

 

 Износ ( у хиљадама дин.) 2014/2013. 

(индекс) 2014. 2013. 

 Нето обртни капитал (обртна имовина 

(без одложених пореских средстава) – 

краткорочне обавезе) 

34.517 43.751 78,89 

 

2.5. Анализа показатеља у вези акција и тржишне капиталижације 

Опис 2014. 

дин. 

2013. 

дин. 

2012. 

дин. 

Исплаћена дивиденда по акцијама - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Главни купци, добављачи и сегменти 

 

  Износ ( у хиљадама дин.) 2014/2013. 

(индекс) Главни купци (са становишта 

прихода) 

2014. 2013. 

1 Тривит Доо 292.266 401.738 72,75 

2 Бечејска пекара ад 51.432 100.414 51,22 

3 Универеxпорт доо 39.221 26.050 150,56 

4 Бошко Буха пу 4.862 5.682 85,57 

5 Синагога доо 6.440 3.473 185,43 

 

 

    

     

  Износ ( у хиљадама дин.) 2014/2013. 

(индекс) Главни добављачи 

(са становништа учешћа у 

обавезама) 

2014. 2013. 

1 Бечејска пекара ад 132.555 155.853 85,05 

2 Тривит Доо 150.248 228.739 65,69 

3 Мега траде доо 11.673 12.872 90,68 

4 Нис нафтагас ад 23.647 20.810 113,63 

5 Јулиа млин доо 12.955 19.133 67,71 

 

 

 



4. Промене билансних вредности 

Биланска позиција Износ  

(у хиљадама дин.) 

2014/2013

. 

(индекс) 

Разлог промене 

2014. 2013. 

Нематеријална 

улагања 

-   -  -   

Дугорочни 

финансијски 

ппласмани 

-  -  

 

-   

Краткорочна 

потраживања, 

пласмани и 

готовина  

150.375 180.683 83.23 Смањење  потраживања због 

повећања наплате од купаца  

Краткорочне 

обавезе 

155.124 159.378 97.33 Због бржег измирења обавеза 

према добављачима, 

измирења проистекла од 

повећане наплате од купаца 

Нето 

добитак/губитак 

(134) 1.669 8.02 Услед смањења производње 

дошло је смањења прихода па 

одатле и губитак 

 

5. Информације о стању (број и %), стицању, 

продаји и поништењу сопствених акција 

У протекле две године није било 

ни куповине ни продаје 

сопствених акција друштва 

 

6. Износ, начин формирања и употреба резерви 

у последње две године 

У протекле две године није било 

ни формирања нити употреба 

резерви. 

 

 

 

 

 



IIа-ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА 

 

1. Долазак нових запослених Током године примљено је 38 запослених, 4 са 

факултетом, 33 са средњом школом и 1 са 

основном школом 

2. Одлазак запослених Током године из предузећа 3 запослена су 

престала са радом због истека уговора о раду 

на одређено време 

3. Запошљавање значајних 

кадрова 

Током године није било запошљавања 

значајнијих кадрова. 

 

III-УЛАГАЊА СА ЦИЉЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Улагања у циљу заштите животне средине У 2014.години није било улагања 

у циљу заштите животне средине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV – ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ 

 

1. Битни пословни догађаји који су 

се десило од дана билансирања до 

дана подношења извештаја 

Није било битних пословних догађаја од дана 

билансирања до дана подношења извештаја. 

2. Случајеви у којима постоји 

неизвесност наплате потраживања 

исказана као наплата 31.12. или 

могућих будућих трошкова који 

могу значајно утицати на 

финансијску позицију друштва 

Према мишљењу руководства предузећа, нема 

таквих случајева. 

3. Наплаћена отписана или 

исправљена потраживања 

На дан 31.12. била су исправљена сва 

потраживања од чијег рока за наплату је прошло 

више од 60 дана, у укупном износу од 

26.250.396,68 динара. 

4. Судски спорови изгубљени након 

истека пословне године 

Немамо  

5. Остале битне промене података 

садржаних у проспекту, а који 

нису напред наведени 

Није било других битних промена података из 

проспекта 

 

 

 

 

 

 

 



 

V – Опис планираног будућег развоја друштва, промена у пословним 

политикама друштва, као и главних ризика и претњи 

 

1. Опис очекиваног 

развоја друштва у 

наредном периоду 

У 2015.-ој години у плану је да се крене са већом 

продукцијом класичног линијског хлеба. 

 

2. Промена пословне 

политике 

Промена пословне политике ће се базирати на појачаној 

логистици и на ширењу дистрибутивне мреже и на бољем 

маркетингу. 

 

3. Главни ризици и 

претње којима је 

привредно друштво 

изложено 

Услед економске кризе куповна моћ становништва је све 

мања и то доводи до великог проблема пада куповне моћи. 

Нелојална конкуренција. 

 

VI – Активности у области истраживања и развоја 

1. Улагања у истраживање и развој 

основне делатности, информационе 

технологије и људске ресурсе 

Износ ( у хиљадама дин.) 

2014. 2013. 2014/2013. 

(индекс) 

 Улагање у испитивање основне 

делатности 

- - - 

 Улагање у развоје софтвера за 

маркетинг 

- - - 

Није било активности у области истраживања и развоја. 

 

 



 

 

VII-ОТКУП СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА 

1. Откуп сопствених акција Привредно друштво није вршило откуп 

сопствених акција 

 

VIII-ОГРАНЦИ 

1. Огранци у земљи Привредно друштво нема огранке у земљи 

2. Огранци у иностранству Привредно друштво нема огранке у иностранству 

 

IX-ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Коришћени финансијски 

инструменти 

Привредно друштво је у 2014.години из средстава 

обезбеђених дугорочним зајмом одржало текућу 

ликвиднос, те обезбедило већу количину брашна 

за производњу од добављача Јулиа млин и 

Житопромет млин из Сенте. Од дугорочног зајма у 

2015.години треба да се врати 23.333 хиљаде 

динара, а 16.667 хиљада динара треба да врати у 

2016. години 

 

 

 

 

 

 

 

 



X-УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА И ПОЛИТИКЕ 

ЗАШТИТЕ,ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ,КРЕДИТНОМ 

РИЗИКУ,РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА 

1. Тржишни ризик Усвом пословању Друштво је изложено финансијским 

ризицима од промена курсева страних валута и 

промена каматних стопа. 

Изложеност тржишном ризику се сагледава преко 

анализе сензитивности. Није било значајних промена у 

изложености Друштва тржишном ризику, нити у 

начину на које Друштво управља или мери тај ризик. 

2. Кредитни ризик Друштво је изложено кредитном ризику који 

представља ризик да дужници неће бити у могућности 

да дуговања према Друштву измире у потпуности и на 

време, што би имало за резултат финансијски губитак 

за Друштво. Изложеност Друштва овом ризику 

ограничена је на износ потраживања од купаца на дан 

биланса. Потраживања од купаца састоје се од великог 

броја комитената. 

3. Ризик ликвидности Коначна одговорност за управљање ризиком 

ликвидности је на руководству Друштва које је 

успоставило одговарајући систем управљања за 

потребе краткорочног,средњорочног и дугорочног 

финансирања Друштва као и управљање ликвидношћу. 

Друштво управља ризиком ликвидности праћењем 

планираног и стварног новчаног тока, као и 

одржавањем адекватног односа доспећа финансијских 

средстава и обавеза.  

4. Ризик новчаног тока Ризик новчаног тока је ризик да се из новчаних 

прилива неће обезбедити потребна средства за 

измирење доспелих обавеза. Ризик новчаног тока се 

умањује тако што се врши процена утицаја значајних 

издатака на ликвидност и процена прилива.Ризици се 

сагледавају на временској основи и првасходно се 

избегавају смањењем изложености Друштва овим 

ризицима. Друштво не користи никакве финансијске 

инструменте како би избегло утицај ових ризика на 

пословање из разлога што такви инструменти нису у 

широкој употреби, нити постоји организовано тржиште 

таквих инструмената у Републици Србији.  

 

 



 

XI  -ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 

 

1. Чланови надзорног одбора (на дан 31.12.2014.) 

Редни 

број 

Име,презиме и  

пребивалиште 

Образовање, 

садашње 

запослење(пословно 

име фирме и радно 

место) чланство у 

надзорним одборима 

других друштава 

Исплаћени 

нето износ 

накнаде 

Број и 

проценат 

акција које 

поседују у 

акционарском 

друштву 

1. Игор Степанов 

Бечеј 

Дип.Правник, 

директор „Бечејске 

пекаре“ ад 

- 0,00 

2. Тијана Ћоровић  

Врбас 

VII степен 

Дипл.економиста-

шеф рачуноводства  

"Тривит" доо Бечеј 

- 0,00 

3. Зукић Драго 

 Врбас 

Технолог-референт у 

интерној контроли  

"Univerexport" доо 

Нови Сад 

- 0,00 

 

2. Чланови извршног одбора директора(на дан 31.12.2014.) –Извршни одбор 

Редни 

број 

Име,презиме и  

пребивалиште 

Образовање, 

садашње 

запослење(пословно 

име фирме и радно 

место) чланство у 

управним одборима 

других друштава 

Исплаћени  

нето износ 

накнаде 

Број и 

проценат 

акција које 

поседују у 

акционарском 

друштву 

1. Вера Шћепановић 

Врбас 

Доктор медицине, 

директор „Тривит пек“ 

а.д. 

- 85 

(0,15847%) 

2. Бранка Стојаковић 

Врбас 

Дип.технолог,директор 

производње 

„Тривит пек“ а.д. 

- - 

3. Баланго Наташа 

Врбас 

Економиста, 

рачуновођа„Тривит“ 

доо 

- - 

 



 
 

 

 

XII – Значајни послови са повезаним лицима 

 

1. Продаја производа повезаним 

лицима  

Продато робе и производа за 198.455 хиљада 

дин. зависним предузећима  

2. Продаја основних средстава 

повезаним лицима 

Нема 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























































































































































































































