
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08047723 Шифра делатности 111 ПИБ 100593429

Назив POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO OMOLJICA AKCIONARSKO DRUŠTVO OMOLJICA

Седиште Омољица , Краља Петра I 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. 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 1425563 1438851 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 99 133 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 99 133

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 1424972 1438178 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 1226601 1226601

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 114728 117761

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 83643 93816

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=2e093a97-bbd8-4a89-91d9-4eeba4df86f3&hash=FA4833F5731DAC7F37A241E7CF50AB115DD44772
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488244
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16634
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0
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0
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0
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94025
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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99065
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0
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0
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0
1279655
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2221
2221
326875
326875
0
326875
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1469320
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488244
0
1602819
1568850
1082
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1078
944
345
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0
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99
0
1438851
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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

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

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

0034 492 540 0

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 492 540

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 11112

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

0043 143287 152856 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 124037 149850 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 5548 8893

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 85654 79987

12 3. Готови производи 0047 32665 60684

93816
83643
117761
114728
1226601
1226601
0
1438178
1424972
133
99


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

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 170 286

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 228 291 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 219 229

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 9 62

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 33 210

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

0061

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 162 345

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 944 1078

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 17883 1082

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

0071 1568850 1602819 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 488244 37763

0
0
0
0
0
0


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

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 1469320 1518622

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 326875 326875 0

300 1. Акцијски капитал 0403 326875 326875

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 2221 2221

330

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

0414 1279655 1279655

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

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 0 8936 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 8936

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 139431 99065 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 90130 99065

351 2. Губитак текуће године 0423 49301

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 0 0 0

0
540
492


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

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

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

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 5505

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 94025 84197 0

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 76769 82312 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

0
291
228
286
170
60684
32665
79987
85654
8893
5548
0
149850
124037
0
152856
143287
11112
540
492


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

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 76769 82312

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 17242 1839 0

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 156 255

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 16634 1132

436 6. Добављачи у иностранству 0457 452 452

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 14 15

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 31

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 1568850 1602819

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 488244 37763

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)

0
0
0
210
33
62
9
229
219


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08047723 Шифра делатности 111 ПИБ 100593429

Назив POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO OMOLJICA AKCIONARSKO DRUŠTVO OMOLJICA

Седиште Омољица , Краља Петра I 2

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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 183800 180234

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 лицима на иностраном тржишту 1004

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 183710 180173

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 186

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 183710 179987

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 90 61

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=2e093a97-bbd8-4a89-91d9-4eeba4df86f3&hash=FA4833F5731DAC7F37A241E7CF50AB115DD44772
49301
1336
16618
32683
1336
32683
1336
990
12
3533
221
7077
372
6866
600
463
0
0
7329
600
20
204
232
24
0
0
252
228
32520
5870
15081
14135
0
0
180234
183800
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
216320 174364

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 222 989

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 6704 12339

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 29056 1158

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 71808 60960

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 18419 18967

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 51929 53726

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 24660 25185

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 13239 12615

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 14135 15081

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 5870

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 32520

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 228 252

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 0 0

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 24 232

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 204 20

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 600 7329

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
зависним правним лицима 1042

186
180173
183710


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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 463

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 600 6866

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 372 7077

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 КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 221 3533

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 12 990

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

1054 1336

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

1055 32683

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

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 1336

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 32683

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 16618

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

12339
6704
989
222
174364
216320
61
90
179987
183710


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 1336

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 49301

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

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)

12615
13239
25185
24660
53726
51929
18967
18419
60960
71808
1158
29056


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08047723 Шифра делатности 111 ПИБ 100593429

Назив POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO OMOLJICA AKCIONARSKO DRUŠTVO OMOLJICA

Седиште Омољица , Краља Петра I 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 1336

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 49301

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 7600

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=2e093a97-bbd8-4a89-91d9-4eeba4df86f3&hash=FA4833F5731DAC7F37A241E7CF50AB115DD44772
0
0
6264
49301
7600
7600
49301
1336
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020 7600

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023 7600

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 49301 6264

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

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)

7600


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08047723 Шифра делатности 111 ПИБ 100593429

Назив POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO OMOLJICA AKCIONARSKO DRUŠTVO OMOLJICA

Седиште Омољица , Краља Петра I 2

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 190409 240252

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 188925 223648

2. Примљене камате из пословних активности 3003 24 232

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1460 16372

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 186030 218277

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 109467 162066

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 51929 53726

3. Плаћене камате 3008 463

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 24634 2022

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 4379 21975

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 3580

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 3580

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 24945

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 24945

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 21365

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=2e093a97-bbd8-4a89-91d9-4eeba4df86f3&hash=FA4833F5731DAC7F37A241E7CF50AB115DD44772
345
162
2863
345
2518
183
246350
190592
243832
190409
3128
4562
3128
3670
892
3128
4562
0
0
21365
463
53726
51929
162066
109467
218277
186030
16372
1460
232
24
223648
188925
240252
190409
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 4562 3128

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035 892

5. Финансијски лизинг 3036 3670 3128

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 4562 3128

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 190409 243832

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 190592 246350

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 183 2518

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 345 2863

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 162 345

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)

24945
24945
0
3580
3580
0
21975
4379
2022
24634


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08047723 Шифра делатности 111 ПИБ 100593429

Назив POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO OMOLJICA AKCIONARSKO DRUŠTVO OMOLJICA

Седиште Омољица , Краља Петра I 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 326875 4020 4038 2221

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 326875 4024 4042 2221

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 326875 4028 4046 2221

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 326875 4032 4050 2221

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=2e093a97-bbd8-4a89-91d9-4eeba4df86f3&hash=FA4833F5731DAC7F37A241E7CF50AB115DD44772
1469320
139431
1518622
1518622
1336
1517286
1517286
1279655
1279655
1279655
7600
1287255
2221
326875
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 326875 4036 4054 2221

 

2221
326875


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 103229 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 4164

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 103229 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 4164

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 4164

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4164 4080 4098 8936

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 99065 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 8936

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 99065 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 8936

2221
326875


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 49301 4087 4105 8936

б) промет на потражној страни рачуна 4070 8935 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 139431 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108

 

2221
326875


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 1287255 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 1287255 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 7600 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 1279655 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 1279655 4140 4158

103229
2221
326875


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 1279655 4144 4162

 

4164


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

8936
99065
8936
4164
4164
4164
103229


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 1517286 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 1517286 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

1336 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 1518622 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 1518622 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

139431
8935
8936
49301
8936
99065


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 139431 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 1469320 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

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)

1287255
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PD,,OMOLJICA" AD

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE

ZA 2015. CODINU

lcbrlLar.2016



l. Opste informacije

Drustveno poljoprlvrednc predMeae "Omoljica'izOnoljioejeosnovanol992.godine.upisa.oustLdski
registar kod Pivrednog suda u Panievu na osnvu lesenjo pod Fi.88li 92 od 08.06.i992.godine lrao

druitleno preduzeie sa p.o.

U skLadu sa va:eiin] propisima, rcgistracija preduze6aje prevedena iz T€ovinskog suda u Agencilx za

privredne registrc.

U Agenclji preduzeicje registrovano resenjcm br. BD 25577/2005 od 24.06.2005 godine.

Preduze6e j e priv dtizova no aukcij skom prcdai oJn dana l6. 1 l .2006 godine Gospodin Nikolai Dinritro! iz
Novos Sada kupjo ie l0% drultlenog kapitalq a zaposleni i bivSi zalosleni upisali su akciie bez naknade

do 30% ! (upnog druitveDog kapitala.

Li skladu sa zakonskon propisima predrLzcae je regislro\ano pod broiem BD 2624012407 dana
24.01.2007. godine. izvrienaje promena obLika organizola{a i to DPP"Omoljica" u Poljoprivredno
druitvo "Oflloi.jica" akciona.sko drust\'o otvor€nog tipa.

Odlukon Asenciie za privarizaciju od 11.06.2010. godine, PD Onoljica AD menja svoiu pravnu l-ormu u

PD Omoljica ad u rcslrukluriraniu.

Reienjenr broi BDSL 9312011 od 02.09.2011. god. PD Omc'l.jica AD u restrul-ruriranju nrenja s\ oju
pnvnu lormu u PD Omoliica AD.

Prena novoj klasifikaciji delatnosipoLloprivredno drustvoje razrmlaro u Ratarslvo - iifra 0111 gajenje

zita (osin pirinda) legominoza i uljarica.

Poljoprivredno druitvo se bavi poLjoprivrednom proizvodrrjom ratarskih kultura Obradjuje I 08l ha 83ari

i 28 m sopstlenog zemliista i uzima drzavno zeniiiste LL Takup

Pored proizvodnje osnovnih ratarsl'ih kultura: pSenice, kukuruza, soje, suncokreta i sederne repe,

preduzeac se bavi proizldnjom i semenske robe.

Sedi(te drust!aje u onoljici. Kralja Pelm I broj 2

Matiani broj drustvaje 081117723, a PIB 100593429

Nadan i1.i2.2015 godine Druslvo.je imalo 3l zaposlenog radnika.

-3-



2, Osnoye zlr sastavljanje finansijskih izveStaja

Izuzev kakoje navedeno nize, llnansijski izvestali Druitva sastavljeni su u lkladu sa

Medunarodnim standardinra finansijskog izvestavanja (MSFI). Finansr.iski izveslaji su saslavlieni
prema konceptu istorijskjh troiko!a nodil'jkoranom za rc!alorizacjju - nekrelnina, posrrolenjr i

oprcmc evidentjraju se po modelu revaloriyacije(fer vrednosli)

Drustvoje sastavilo ove finansjjske izvestaje u skladu sa Zakonon o raaunovodstvu i re!jziii koji
zahte!a da tulansiiski iz!eitaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI kao i propisima izdalim

od strane Midstarstva final1slja Rcpublike Srbije lnlaiuii u vidu razlike izmedu ove dve

regulative. ovi frnansijski izvestaii odstupaju od MSFI u slede6em:

2.1.Osnove za sastavljanje finansijskih izYeitaja (nastavak)

Sasla!ljanje finansijskih izreitaja u skladu sa MSFI zahteva priinenu izlesdh kljuinih
ruaunovodslvedh procena. Ono. takode, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosudivanje u

p.imeni raaunovodslvenih polilika Druitla

Uporedne podalhe i poaelna slanja iine podaci sadrTaniu finansijskin iz!eilajima za 2014

godinu

2.2. Preraiunavanje stranih valuta

(d) Funkcion(l i itilutt ptikttzivtnja

Stavte ukljuaene u fltarsijske izveitaje DruSlva se odmemlaju i prikazuju x valuti primarnog

ekono skog oknrienja u kojcn) Druitvo posluie (funkcional.a valula) Funkcionalna valuta,

odnosno izvesta,jna \aluta DruiLva je dinar, a izveilaji su lrikarani Lr hiljadama dinara

(b) Poaititfie i negdine kutsne tuzlike

Sva potrazivanja i obaveze u sl€nim sredslvina plaasrja preraaunata su ra rtjihovu dinaLsltu

protivr'rednost po sredniem liursu na dan bjlansa stanja Poziti\ne i negativne kursne rnzlike

nastaLe preraeuiron pot|azivanja i oba\ezau stmniln sredsNina plaaanja ko.je nisu izmirene do

klaja godine, iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijski prihodi odnosno rashodi

Pozitivne i negativDe knrsne razlike nastale pri izmirivalrju obaveza ili naplati potrazivanja u r'krr

godine po kursu raze6en na dan posLovne promene, hkazuju se u bilansu uspeha kao finansijskih

prihodi odno$o rashodi
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3. Pregled znadainih ratunovodstvenih politika

Osnovne radunovodstvene politike primenjene za sastavljanie ovih finansiiskih izvestaia navedene

su u daljem tekstu. Ole politike su konzistentno prinenjene na sve prikazane godine.

3.1 . Stalna imovina

(d) Nemaletiialna ulaga id

Podetno vrednovanje nenateri.jalnih ulaganja vrii se po nabavno.j vredrosti, odnosno ceni

kostanja.

Nematerijalna ulaganja se nakon podetnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti jli ceni

kogtanja unranjenoj za ukupnu amodizaciju i ukupne gubitke zbog obezlredenja Na l aju

poslovne godine preispituie se korisni vek trajaqia svakog rematerijalnog ulaganja

Amofiiznciid se vfti ptoporcionalnom metodom u ioku korisnog veka upotrebe.

U pogledu utvrdivanja i radunovodstvenog ev;dentira{ia o bezvredenj a nematerij alnog ulaganja,

primenjuje se MRS 36- Obezvredenje sredstava.

Osnovne stope amortizacije za pojedina nemalorij alna ulagaDi a su slede6ei

Naziv

(b) Nefuetni e, posttuienis i oPrema

Podetno vrednovanje neketnina, postrojenja i opreme vdi se po nabavno.j vrednosti ili po ceri

kostanja. Naknadno vrednovanje nekretnira !di se po dopustenom aLlemalivnom postupku, koji

je predviden u MRS L6 Nekretniie, postrojenla i oprema' odnosno po revalorizovanom .iznosu,
ioji izrazava njihoru postenu vrednost na dan revalorizacije, umarjenoj za ul-upan iznos lspravke

vreclnosti po osnovu obezvredivanja

Atfiottixaciia nekrctnind. Pp;1!9j!!1j! iJ)!!9!!!9 se obradunava proporcionalnom metodom tokom

p,o"o,.j*o! n*itnog u"k;upotrebe sredstava osnovicu za amortizaoiiu neketnina, postrojenja i

opreme iinipostena, odnosno nabavna vrednost umanjena za preostalu vrcdnost ukoliko postoj i

Korisni vek trajanja svake pojedinaane neketnine, postrojenja i opreme preispjiuje se periodi'no

Na kraju poslovne godine procenjuje se da li su nekelnine, postrojenja i oprema obczvredeni u

skladu sa MRS 36 - Obezvredenje sredstava.

Osnovne stope amortizacije za pojedine grupe nekretnina, postrojenja i opreme su sledede:

ikacioni



Naziv Slopa amortizacije

Gadevinski obiektl

Oprema 5 2090

Vozila u3 -24 %

Namestai t0- 12.5%

Ogtala opr(mtr li,il 500,

(d) Dugo r otn i rtnans ij s ki p ldsmin i

U okviru dugorodnih finansijskih plasmana iskazLiu se udes6a u kapitalu &ugih pravnih lica.
hartije od vrednosti koje se drze do dospeta.

3. Pregled znadajnih raiunoyodstvenih potitika (Nastayak)

3.1, Stalnr imovina

Podetno priznavanje, kao i naknadno vrednovanje dugoroanih finansijskih plasmana vrji se po
metodu nabavne vrednosti koja predstavlja postenu vrednost nadoknade ko.ja.je dara za njlh. U
bilansu uspeha iskazuje se prihod od r aganja samo u onoj meri u kojoj Druitvo primi svoj deo iz
raspodele nerasporedenog dobitka korlsnika ulaganja, do koje dode nakon dana sticanja. Deo iz
raspodele koji se prim; u iznosu kojlje veiiod lakvog dobitka smatra se povlaaajem investicije i

iskazuje se kao smarjenje nabavne vrednosti lnvesticije.

Po6elno p.iznavanje hartija od vrednosti koje se drze do dospe6a vrSi se po nabavnoj vrefuosti
koja predstavlj a vrednost nadoknade koj a j e data za nj ih.

3.2. Obrtna imovina

(a) Zatihe

Zalihe se vrednuju po n;oj od cene ko3tanja i n€to prodajne lrednosti. Cena kostanja se ut\rrduje
primenom prosetne oene. Cena kostanja gotovih proizvoda i proizvodnje u toku obuhvata
troJkove projektovaqia, utroiene sirovine, direldnu radnu snagu, ostale direktne troskore r

pripadaju6e r€Zijske lroskove projzvodnje (zasnovane na normalnom koris6enju p.oizvodnog
kapaciteta). Ona iskljuauje t.oskove pozajml.jivanja. Neto prodajna vrednostje procenjena
prodajna cena u uobidajenom toku poslovanja, umanjena za pdpadaju6e varijabilne troskove
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(b) Kntkorotna potmZiranjr i plusmsni

Kratkoroina potra:ivanja od krLpaca i krdtkorodni finansijskj plasmani priznaju se na osnovu
raaunovodslvenog dokumenta na ostlovu koga nastaje duzniiko poverilaaki odnos. Ako se
vrednost u dokumenh! iskazuje u stranoj valuri, vrSi se prerainnavanje u izvestajnu vatutu po
srednjen kursu vazedem na dan iransakcije. Promete deviznog ku$a od daluna transakcije do
datuma naplate porrazivanja isl(rzuju se kao ku.sne rMlike u korisl prihoda ili rashoda_ odnosno.
rerealizovane kursne mzlike iskazuju se natererlu korjst vremenskih ruzgraniioija.

Otpis hatkoroanih potrazivanja i finansijskih plasnana kod koiih posroii verovatnoia
nenaplativosti vrsi se lndireldnin otpisivaqiem, dok sc u sluiajevina kadaje nemogLrdnosr naplare
izvesna i dokuncitovana. otpis u celini ili delimiano vrsi direktnim olpjsi!anjem.

lndi.ektan otpis se uivrdujc za sva potrazlvanja od iijegje roka za naplatu protekto na.lrnanje
najll]anie godinu dana. pri aennr sc ima u lidu siarosL porra:ivanja. ekononNli poto:rj r

solvenmosr duinika kao i nemoguiDosl raplate redovnim putem.

lndjrektan otpis vr!i se na osnoru odluke uprarnog odbora Drustva, dok predloge za otlis u toku
godine daju direkori org,tnizacionihjedinica. a na kraju godjne centmtna popisra komrsr.lr .

(t) Gotovinu i gototinski cktita[enti

Gotovina i gotovirski ekvivalenli obuhvataju: novac u blagajni, depozire po vi.lenju kod banaka_
druga kmtkorolra visoko likvidna ulaganja sa prvobhnin rokon dospcaa do trt nescca iti kaie i
prekoraienja po leku6em raaunu.

3,3. Vanbihnsna sredstya i obaveze

VanbiLansna sredstva/obaveze ukljuluju: imolinu uzetLr u zakup. osirn s.edsrava uzerih Lr

fi.ansijski zakup. robu u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i osrala sredstva koje
nisu u vlasnistvu Drust!a. kao i polra:iv:rnjtoba!eze po instrLmenlima obezbedenja ptaaaqia kao
ito su ga.ancije i drltgi oblicijemstla.

3,4. Os ovni kapital

Inicijalno. osnolni kapital sc iskazuje u broju inominalnoj lrednosti obicnih akcija l odnosno
6ine ga upisan i uplaieni kapilal.

Pronere na omovnom kapltalu vrse se isliljuairo prema prarilina pr.opisarim Zalionom o
privrednim druirvima a sve promene na osrlo!noln kapilalu regjsLruiu se kod odgovafurt]!cg
Registra.

Osnovni kapital jskazan u dinarima se ne menja prema promenama kursa EUR-a .

3.5. Obavezc po kreditima

Obaveze po kreditima se nicijalno priznaju po fer vrednosti priliva. bez nastalih r.ansakcionih
troskova. U narednim periodinra obaveze !o kredilima se iskazuju po a ortizovaroi vrednosli.



Sve razlike izmcdu ostvarcnog friliva (unanjerog za transakcione trostiove) i iznosa oiplala.
priznaju s€ u bilansu Lrspeha !L periodu korisacnja kedira primeDoln melode efel,lj\, ne t(amalnc

Oba\,eze po lrredilina se klasifikujrL kao tekuae obaveze, osim ukoliko Agencija nema bezustor no
pravo da odlozi izrirenie oba!eza za najmanje l2 meseci nako. daluma bilansa slanja.

3.6, ObaYezc prema dobayljaiima

Obaveze prema dobavljaajma se jnicijatno iskazuju po fer lrednostl, a natr adno se odmeravalu
pF n.' ir non /o\ano_ \ r(ono5'i.

3.7. Porez ra dobit

Tekudi rror€z tra dobit

Porcz na dobit predstavlja iznos koji se obradunava j plaaa u skladu sa Zakonon o porczu na
dobit vazedin rL Republici Srbiji. Stopa poreza na dobir za 2015. godinu iznosi l5.tiptaaasena
poresku osnovicu lL1lrdenu poreskim bllanson. por.eska osnc,vica priliazana u poreskom hilanso
r&ljuiL!e dobii pril(azanu u zlaniinoln bilansu speha i korekcjje defirisane porestdm propr_uru
Republike Srbije. a za 2015 godinu nena iskazane osno';jce za obracun poreza na doblt.

Porcski propisi Republike Srbije nc predvida.ju .rogu6nosr da se poreski gubicj iz leku6eg perioda
n1ogu korisliti kao osno!a za povraaaj poreza ptaacnog u prelhodnim periodima. NIedurlm. gubici
iz teku6eg perioda mogu se preneli namdun dobitakd iz buduaih obraaunskih perioda, ali ne duie
od pet godina.

Odloieni norcz nr dohit

Odlozeni po.ez na dobit se obraiunala koris6enjen1 merode utvrdivanja obaveza prema bilansu
sianja, za privremene .azljke proizasle iz razlike izme.lu por.cske osnove porraztvania j obaveza u
b:,a ...r,nJd ir,::ho\e.JJi. \oc.r\d.e \rer ro.

Vazeie poreske stope na datum bilansa stanja ili poreske siops koje su nakon tog dahrma srupile
na snagu, koriste se za ulvralj\'anjc razgraniienog iznosa poreza na dobir.

Odlo2ena pores)ra sredstva su iznosi poreza iz dobili kojj mogu da se povrate u narednim
periodjma po osnoru odbitnih privrenenih razllka. neiskorisaenih porcskih kredita koji se prenose
u naredni period i priznatih poreskjh gubitaka.

Odlozene poreske oba\,ezc su izrosi poreza iz dobili koj i se plaiaju Lr narednin periodima po
osnovu oporezi\ih privrenrcnih lazlika.

Odlo:ene poreske obaleze sc priznajLr za sre opo.czive privreflene razlike Odtozenn poreska
sredst!a se priznalu za sve odbitne privremene razliLe i efekre p.cnetog gubirka i poreskih kredila
na poreski bilans Druitva, ko.ji se nogu prenosiri. do srepena do kojcg ae verovatio postojati
oporeziva dobit od koje se odlozena poreska sredslva mogu iskoristitj.
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Odlozeni porez se knjizi na teret ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi napozicije koje
se knjize direktno u korist ili na teret kapitala.

3.8. P manja zaposlenih

Drusivo nena sopstvene penzione fordove i po tom osnovu nefla identifikovane obaveze na dan
i L decembar 2015 godine.

U skladu sapropisima koji se pdmenjuju u RepubLici Srbi.ji, Drustvoje u obavezi da plada
doprinose dr:avnim fondovima kojima se ob€zbeduje socijalna sigurnost zaposl€nih. Ove obaveze
uklju6uju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obralunalim po stopama
propisanim relevadtnim zakonskim p.op;sima. Druitvoje, takode, obarezno da od bruto plata
zaposlerih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati dm fondovjma. Doprinosi na teret
poslodavca i doprinosi na ieret zaposlerog se knjiZe na teret rashoda perioda na koj i se odnose.
Nakon izvrsenih uplata doprinosa, Drustvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budueeg
pla6anja doprinosa ukoliko ford nena dovoljno sredstava da ;splati sve benEficije zaposlelima
koji su se penzionisali. ViSe plaieni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se moze
retundirati ili u iznosu za koji se moze uma{iti budu6aobaveza za pla6anje doprinosa.

U skladu sa Pojedinadnim kolektivnim ugovorom o mdu, DruSwo je u obavezi da isplati
otprenrnine prilikom odlaska u penziju ili pri prestar {u radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka
mdne sposobnosti - u visini tri proseane zande zaposlenom kod poslodavca u momeniu
isplate,odnosno tri proseine zarade po zaposlenom ispla6ene uRepublici prema poslednjem
ob.javljenom podatku republiikog organa nadle:nog za poslove statistike,ako j e to za zaposlenog
povoljnije.(alan 86 kolektivnog ugovora )

Pored toga, Druitvoje u obavezi da isplati ijubila.ne nagrade u iznosu odjedne polovine do jedne

i po prosedne mesedne zarade,

Broi qodina qrgi qqrgqq

t0 0.5

20

30 1.5

kt og

3.9, Priznavanje prihoda

Prihod ukljuduje fer lrednost primljenog iznosa ili potrazivanja po osnovu prodaje roba i
usluga u tole normalnog poslovanja Drustva- Prihod se iskazuje bez PDV-a, povra6aja robe,

rabata i popusta u trenutku prelaska vlasn;itva iznadajnih rizika veza hzadali proizvodsa
prodarca na kuPca.

DruStvo priznaje prihodkada se ialos prihoda moze pouzdano izmeriti, kadaje verovatno da ae u
budu6nosti Drustvo imatl ekonomske korisii i kada su ispunjeni posebni k]iterijumi za svaku od
aktivnosti Drustva kao ito.je u daljem tekstu opisano. lznos prihoda se ne smaira pouzdaro

merljivim sve dok se ne res,3 sve potencrjahe obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom,

sovora )
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Svoje proceoe Drustvo zasnlva na rezultatima iz prethodnog poslovanja. uznnaju6l Lr obzir tip
kupca. vrslu transakcijc i specifiarosti svakog posla.

Drustvo ostvaruje prihode po osnovu prodaje u prometu na veliko sledeaih proizvoda
m.plenica.s.plenica.m.soja's.sola.m.kukuruz i suncoLreta i po osnovu pruianja uslu!r lz oblasri
obrade zemliista i ubimnja useva

Tako.fe, DruStvo osivaruje prihode i po sledefim osno\'ama: (zakupninc. sublencije i sl.)

3.10. Priznavanj0 rashodA

Poslovnl rashodi obuhvataju s1e troskote nastale u vezi sa o!1larenim poslovniff prihodima i
odnose se na lroikove materijala, energije i goriva, troikove zamda i naknada zarada.
amortizaciju, proizvodne usluge i nemalerijal.c troskove. Priznavanje rashoda vrsi se lstov.emeno
sa pdznavanjem prihoda .adi lroj ih su ti rr5hodi nastali (princip sudeljavanja prihoda i rashoda).

3.11. Prihodi i rashodi kamata

Kamale nasiale po osnolu plasmana i porrazivanla iz poslovoih odnosa lskazulu se u ohriru
finansijskih prihoda u obradunskom periodu u korne su nasrale. Karnate nastale po osno\,u
obaveza iz poslovnih odrioiia iskazL!u sc u bilaosu rLSpeha u okviru linansi.jskih rashoda u
obraiunskon periodu u komc slr nastalc.

3.12. Zakupi

(n) Nehtet i e, posttuienik i oprcfifr

Druit\o lzima u zakup tojedine nekretnine Zakup nekrehina. gds DruSlro sustinski snosr s\ e

rizike i korisii od vlasnisiva, klasifikuje se kao finansilski zakup.

S!akazakuprliia se rasporeduje na obaveze i finansi_jske rashode kako bi se postigla konstantna
periodiana kamatra stop. na preostali jznos obaveze. Odgovarajude obaveze za zak_upn ine,
umanj€ne za finansijske rashode, ukljuauju se u ostale dugoroine obaveze. Kamate kao deo

finansijskih hoSkova iskazuju se u bilansu uspeha u toku perioda tra.janja zalarpa tako da se dobije
konstantna pe.iodiina kamatna stopa na preostall iznos obaleze za sraki period.

Prihod od zakupDirc priznaje se na proporcionalnoj osnovj u toku perioda trajrrja zakupa.

4, Upravljanje fi nansijskim rizikom

4.1. Faktori linarsijskog rizika

Poslovanje Drust!aje izlozcno ra7liihi l'ina.srjskim rizicinar trii!ni rizih (koji obuhvata rizik
od promena kurseva stranih \'aluta, rizik od pronrene l_er vrednosti kanralne stopg, kamatni rizik
gotovinskog toka. rizik od pro ene cena, i rizik od pro ene kurseva slranih valuta), kreditni
rizik, rizih liklidnosti i rizik tokova gotoline. Upl'llvljanle rizicima u DruStvu.ie usrnereno na
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naslojanje da se u siruaciii nepredr itiivosti finansi.jskih rdiSra potencjjalnj negattvni uricaji na
finansijsko poslovanje Drustva svedu na mlnimum.

Upravljanje rlzicinla oba\,]ja Flnansijska sluzba Drusrva u sktadr sa politikama odobrenin od
stra.e Upralnog odbora. Fi.ansijska stuzba Drusrva trtentiukuje i procenjr,i" n*"riirl",tir." i
definise nadine zastite od rjzika tesno saradujuii sa postuuniml.ainicul]lo O.uStva. ' 

- --- -

(a) Tftilni izik

. Rizik od proaenc kxrse\,a stranih valLra

Drustvo posluje u medunarcdnia ol,virima i izlozcooje rizikrL promena ku$a stranih
valutr koji proistiae iz poslolanja sa Ez|iirim valLrrama.

Dmillorema znadajne koncenr.acije k.edihog rizika. Drusivo ima urvrdena pravila kako bj
obezledilo da se prodaja prcizvoda na veliko obarl.ja kupcirna koj i imaju odgou",o;utu to..aitnu
istoriju. Utesnici u tmnsakciji i gorovj$ke imffakcije su ogran;eenl na finan-s,jrk"'i;,;iiiil;
\,lsokog kreditnog rc jtinsa.

Obezbedenje odhreditrog rizika lLsposra\,lieno je nanjvou Dflttva. Kr.cclitni rizik nastaierkod
golovjnc i gotovinskih el$jvalenata. derivatnjh fina.lijskih jnsrrum€rala i depoziLa u ba;t a;na r
finansijskin ifftltuciiama; iz izlozenosri rjziku u rrgo\iri Da veliko i n1ato, r,if1"er1u,:i 

---

ncnaplaaeDa potraZivanja i prcuzete obaveze.

G) Rizik tikridnosti

Op.ezno upravljanje rizikom likvidnosri podrazumeva odrzavanje dovoljnog izrosa golovjnc , kao
i obezbsdenje adekralnil izvom finansiranja preko ottgovarajuicg jznosa kiedh"ih;;;";;
moguanost da se jzm!na pozicij,r na rr.zjSru.

5. Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravllanja kapitalornje da Drustlo zadrzi sposobnost da nastavt da posluje u neograDiienom
periodu u predvidljivoj buduanosti, kato bi akcio.arima obezbedilo povriiaj aprofit). a ostalin
interesninl stranama povoljnosti, i da bi oanvato oplinratnu st^rkturu kapital" ,o .i|.nl au 

""untirro.l.ure ".rir ' .



6. Nematerij alna ulaganja

Neffaterijalna ulaganja na dan 3l. decembar 2015. godine iznose 99 hiljada dinara i odnose se na
.ulaganja u racunovodstvene programe (na dan 31. decembar 2014 iznosila su 133 hiljade d;na.ra).

7. Nekretnine, postrojenja i oprema

Zenljiste,
grad.objekti i
stsnovi

- 11 -

Oprema Ostala Ulag8nj6 NPO u

u tude nek. i Pripren
opremu i Avansi Ukupno

l. t2.20I4 god
e6aqia

tiviranja
redstva primljena

naknade

1.34"/.899 t04.254

3l.l2.20l4odine

3l.l2.20lsod

e 3l-12.2014

e 31,12.201

1. decembnr 2014

I. decemhar 2015

(saYna



njc nr dan
1.t2.2[1s

t.12.20t4

1.i17.898 101.251

,,ttri

,, rnrl

,r,rrl

1;t;:1

Aktiviranja
I1izacija

enos (sa)1na

I 12.2015 c

Yreonosr nt dan:
31. 12.2014godine

3.538 i0.137

3.012 r0.t73

6.570 20.610

3J. decembrr 2015.
L314.161 91.817
1._14r.i28 81.614

/e- r'..(;gr.ae, n ., i(.r Dn. 1,". rpo le t.;i p. po.en ,Jn, o,l rnie r n"
dan lt.l2,20t 5. od srrane nezavisnih proccnitetja tnsr;rLLtzairtUlOtODST\OIRIVIZIJIJ
BEOCRAD.

Amodizacija za z0jsgodinu iznosi =l3.2jt hitjada diDara (za 2011 l2.6tj hitjada dinara) i uktjLrteraje u troikove poslovanja.

Ostali dugoroini finansi.jskiptasmaninadanlt.decenbar20t5.godlneiznose=lgthiljada
dina.4 a odnose se na Fond solidarnosti, odnosno slambeni kjediti dati radnicim.
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9. Zllihe

20t 5 201'

!4lrsrelsru*__.--- 5.548 8.891
\ledov.Sona proizvodn ja 85.6sr '79.987

fotovi proizvodi 32.66! 60.684

)ati avansi zazalihe i usluge t'7( 28(
{inus: ispravka vrednosti

Ukupno zalihe - nero t24.03', 119.85t

Zalihe nedovrSene proizvodnje iznose 85.654 hiljada dinara i odnose se na proizvodnju kojaje na dan
bilansa bila u toku.

Zalihe gotovih proizvoda iznose 32.665 hiljada dinara i odnose se na zalihe proizvoda:

I.I,I ICF,RKA

2.merkatilnl kukumz....................................31.600

Dati avansi za zalihe i usluge iznose 170 hiljade dinara i odnose se na avans dat dobavljadu
*MEDIA INVEST +.. u iznosu .60 HILJADA dioara I preduze6u *FINREVIZUA* za revizijlL
finans.izveiiaja za 2015-tu godinlr.

Popis zaljha sa satanjem na dan 31. decembar 2015 godine izvrlen je od strane imeno\ ane
komisije u sastavur Marjanovii Rasko-predsednik,Vlajkovii Dragan I Topalovii Jova.
Elabo.at o popisu usvojen j€ dana 23.01.2016. godine i sve korekcije stanja za neslaganja
utvrdtena po popisu izvrsene su na nadin da iskazano knjigovodstveno stanje zaliha
odgovara stvarnom stanju.

10. Potraiivanja

014

3lr-uzif slo3l!rpe9l',--, - - 228 )9
rorraz i!ania iz specificiih poslova

)stala Dotrazivania 2t
Garkoroeni fi nansilski plasmani
)DV i AVR I8.82: 2.16{.

Jkupno potrazivania - neto 19.08f 2.66)

-14-



(a) Potraiivunja od kupaci

201: 2O1,
Kupci zavisna pravna lica

<npri ostala povezana pravna lica 229 22(
<upci u zenrlji 6.49( 6.',72(

gstltgiHrsgL:
llinusi Ispravka wedrolli kupaca - zavisna pravna lica
{inns: Ispravka vrednosti kupaca - povezana pravna lica

Minusi Ispmvka vrednosti kupaca u zemlii 6.36t 6.631
\4i!U!i ]qplqlka vrcdnosti kupaca u inostranstvu

(a) Potruiivanj.r od kup.tco (nastspdk)

Druitvo ima usaglaseno stanje sa svim znadajnim kupcima, .

(b) Ostola potrui anja

- potra:ivanie za bolovanje preko 30 dana iznosi j2.963.58 dio.

I l. Kratkoroini finatrsijski plasmani

- na kontu 23800 datzajamuiznosu od l6t6hiljada dinara, odnosi se nazajamkojije ispta6en
bivsem vlasniku, a nije ga vratio ( utldeno), potrazivanje isknjizeno prcko indireltnog o6isa.

- na kontu 23801 - Potraz. Za naplaiene menice u iznosu od 1223 h;ljade dinaxa, menice su shZile kao
jemstvo fimi-Supermix Ireland iz Novog Sada za kredir uzet od NLB banke , meniceje potpisao bivsi
vlasdk, a u okviru Drustva se nije zulo zanjih. ( utuzen ), potra\ivanje isknji\eno preko inairektnog
otpisa.

12. Gotovinski ekvivalenti i gotoyina

e od \,rednosti p.oto\ inski ekvrvalenri

lo!ni) racxni

ena novdana sredstva i akeditivi

evizni raiun
iakreditivi



)gYizna blaeajl1a
\troviana sredsJvLqije je korisdenje oganideno ili.!.rednosr umaniena
lstala novdana sredstva

16t

Drustvo dije bilo nelikvidno tokom 2014 i 20t5.

13. PDV i A\'R

-nakontu27900 potrazivanja za pDV nalazi se iznos od 944 hitjade dina.a.
- na kontu 28910 - AVR- zakup zemuista - nalazi se iznos od 17.g83 hiljade dinara, a

odnosi se na vei pladeni zakup za buduae godine.

14. Vanbilansna aldiva i pasiva

Vanbiiansna aktiva iznosi,188.233.712,85 din

Vanbilansna pasiva iznosi - 488.233.712,85 din

15, Kapital i rezene

Ukupan kapitalDrustva na dan 3l.decembar20t5 godine ima sledeiu strukturu:

Osnovnl kapital Drustva dlni akcijski kapital...od i26875 obidnib akoija noninatne vrednosti 1ooodinara
po akciji, a ukupan broj akcionaraje 324

Promene na kapitalu za 2015. godinu sunastale po osnovu

. Smaqienja nerasporedene dobiti iz prethodne godire u iznosu od 8.9j6 hiljada dinara timeje
ookJ.ven gubita,\ i, ra-ij'h godina.

2015 20t I

)snovni kapital 326815 326.87:
{eupla6eni upisani kapital

222t 2.22
Revalorizacione rezerve f rzi%5: t.219.65:

ry,9{t1Eg.sr'?9j.1s]-pe-.9ir]!.y! t'elJs--gd r!!!9$i
Nerealizovani Gubicipo osnovu hadlja od vrcdDosli

Nerasporederi dobitak 8.9i(
:lubitak 1t9431 90.13(
)tkupljene sopstvene akciie

1.169.32(. 1.518.62i

-16-



18. Kratkorotne fi transijske obaveze

dni krediti u

dnih kreditakoii

do iedne sodire
kratkoroine fi nansiiske obaveze

. Poveianie Subitka u iznosu od ,19 3 0 I hiliadadinara, koji sesastojiod poslovnog gub;tka od32.683 hiljade dinara i odroZenih poreskii obaveza ";,i"* "a 
rr.Or r iil"i" ii"i.".'"''

Deo ostalih dugoroanih obaveza koje dospevaju dojedne godine prikazan je u slede6oj rabeli:

u 000

lroj i dahrm ugovora Daturn dosoece ]UR 0r5
Ministarstvo poliop. 320-1 t-05527 tI l -20A1 10.10.2010/2011 621 5.622

i20-l l-o4i9/22,2008-6

320- I t-6439 t22-200e

_ " 99:1::0,.j,]."{i::li" ovih oodvea je h.pureka nc zemtj I L vrednocti od o00 000 e r. a pod n.poLekr
Je sLivUeno d4.0224 ha,,ent .lld.ciiaje{njigo\od.,era,redno,r 215.44j.o9t_5rdn,r3

19. Obaveze iz poslovanja

2015 201t
,)i!!:!ilje!! eyql!.rr _dg[o?!ti i kaucije
)obavl.jadi u zemlii 16.78f 1.3 8;
JODavlaet u tnostlansnu 45t 451
)qqavljadi - matilna izavisnapravna lica

loballjadi - qstalq povezana pravna lica
Jstale obavgze iz poslovanja

lbqveze iz specildni! poslova

Ukunno
1',7.24( 1.83 !

Drustlo ima usagla-leno stanje sa svim dobavljarima, ..



baveze po osnovu neisDladedh zarada j nakn

obaveze /nawsti i ahelodahiti n

-11 -

20, Ostale kratkorodne obaveze

pbaveze za

22. Odloiena poreska sredstva i obayeze

u 000 din

21. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgranidenja

.a dodatu vrednost

lCbaveze /d osrale poreze. dop-i ro.( r L ."i-e i or_ge oazot,e ,_,i, .ioeto,la,ui
i i a ! n o znai ai ne s td*e/ :

Stanje 3l. decembra 20l4godine
Promena u toku godine
Stanje 31. decemb.a 2015. godine

Odlozena poreska sredstva

1 1.112
-ll.l12
0

Odlozene poreske

0
i.505
5.505

Neto

1 1.1 12

- t6.6t'l
-5.505

Odlozene poreske obaveze se odnose na razliku izmeafu poreske i ra6unovodstvene amofizacije, odnosno
izmedu razlike sadasnje vredn.osn.sred.u knjigov.i sad.vred.O.S.u porcskoj evidencijl na diju razlikLr je
primenjena stopa od 15%

na imovinu i eko taksx

Obaveze za doDrinose

Ostale obaveze za poreze i doprinose /r.Desn I 
"teL"a"r;ti -rt"il.nii liiicalri

m ate t i i a I na zndi ai n e s tN ke

bareze zs rrorez iz dobitka

-t8-



Usaglaiavauje potraiivanja i obaver

Druitvo jeizvrsiro usag,",,",.,"r",irl*r, :;:":: "il:: :ldan 3r.r2.20rs.
Neusrglasenih potrszivanja i obrveza nema.

23. Poslovni prihodi

2015 2U,

183.? lr r 80.17:

22a 98!

heu:gilaffi] 6.'704 t2.33tleryqq";oi;l,i% 29.A5( 1.15r
,r*p"- - ;::::;:=: : l: =---:4 9( 6)

161.67u 192,40t

24. Ostali poslovni prihodi

rihodi od zaL:uoni

dj:g3$l,ea" i t4""*ih "fiffi

25, Posloyui rashodi

ovi maferi
rcskovi goriva i

gelgaa-,eredq 1_"j!ai fi d;;ffi ;
stali prcslovni rashodi



Troskovi materijala ukljudujuj Utrosak v.dubriva - 36.884

UtroSaksenrena- 20.758

Utr.za.\t. sredstava - 9.102

Utroiak ost.potr.naterij ala _ 5.064

26. Ostali poslovni rashodi

hge skladjsrenia - dorada

sluee odriavani

ioskovi saimova

foikori mzvoja koii se re kaoitalizuiu

roskovi advok.

iialni troikovi

Finansijski prihodi

yoe kurcne razlike
ifiDansiiski Drihodi



28. Finansijski rashodi

29. Ostali prihodi

osnovll9l9kaia valutne ktauzute

Dobicj odprodajel
- 

lendrer,"atn.h 
rt_tsan-d. ,.ekre n n.. po,rro enj. i op-(n e- brotoskrh sreGtava

- u6esda i dugorodnih hartija od vrednosti
- materijala
ViSkovi
Naplaiena otpisana potrazivania
Pr l.od. po osnor L (te,{ala Lsoi orene,,dJLi e od rizi{d
Prihodi od smanjenla obavezo
Prihodi od ukidanja dugorodnih rezervisania
Ostali nepomenutu prihodi
Prihadi od usktadiwnja v.ednosn..
- bioloikih sredstava
' nematerijalnih ulaganja
- nekr€tnina, poslroienia i oDreme
- dreorocnih fi . nh, nana i h. nija od r reono"rr .a.putoz , it ,,d proaa-u- zaJifia
- por"d:iranja i kra torocnih finan.ij.kih fta.nan,

Oslalo

30. Ostali rashodi

cubici od prodaje:
- nendlerUalniF u,ag$ja. nekreLnina po.ro,en,a ;opreme

Man,ko\ j

Rashoo: po osro\ u ete\ara rgo\orere,,c\r.leoJ fil.la
0stalo

2015 2014

2.398

824

99
181 r85

27

I 2L480

58

221 3.533

2015 2At4

8l

949
t2
12 99A-21 _



3lJroikovi zarada, naknada zarada i ostali liini rashodi

i zarada i naknada zarada

lggllt Orl" :-,.; p*"*, *
yl3\r:gqgpo q!,to,iki; us"v"ii;
i naknaaa po ugovoru o privremenGi

!:tsb''' t;";;;m
glg:g3!11qq tlenouimo up;vn-g i
stali liqlri nshodi i naknade

32. Porez na dobitak

i rashod Derioda

ozeni poreski prihodi oerio

32. Porez na dobitak (Nastavak)

oreski gubici zakoie nisu ta odlozena poreska sredstva
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33. Zarada po akciji

a. Osnowt zam.ta po ikciji

Osno\ na /drdda po akciji ;zmcjnavd 5e r"k. ,rn cp ,l
lJrus\i,mar;cnospra\r"eti."rpo".t: :l:,1::'e dobirJ rgroir"krkoii o-;pada a'{cionarima

za pw;o,: ;,t't rculuci ou'.i.i JiiiJi'"i 0""""''- m prose'n;m bro'em ooicnih al'iix u oplic ru
sop,r\e,e aNciie r 

'e uru(Llo ol(Lp Jo [o.e se orze kro onlp!<re

llffi;,1b;* oo""ora' ostvarenigubitak u roku 20rsgodine biti ie pot.ivcn iz ostvarenih.robiti

34. Potencijahe obayeze

"#;'l'";:i'fl 

llii:Jfl',3:;:t:,"H::;l"y,:::i:r:a res'iitucijupodru.naiedinica u Novom sadu svim
.o.lo5.do9.80di.nr,'reclrog.'enlii(lu\.rproD-oceljene\.eono.t.
Razgranicenjenr zennjjstr na drzavno i druir!.
arusi.ennpacerar','r.rlrJ,,":i";;,;::l;.*:':t200.goJ'r'esorerr".enepacere'D-,Lrdregrup.
pr.;"p':',.1".,'"*"i,a;;;'i;.1;;';.:lllill":'il;;;i]J *'inpo'ronRcl r'1iii'"','o

35, Dogaalaji nakon datuma bilansa stanja
Nije b;,o b.lnit dogaddia n"kon b ",.i"dria.

Onioljic!.I0.02 20l6.eod.

n,,,,*X1",. ?'fuu'/
lL ce ddgo\ornoZa \1"ra\ janie naponrina) c16t",ili?oA.

!-

DoDko Rrjkovic

,r^u.fu,ffi",*,

itak iz obustavlieno slovania koii akcionarima dnrstva

edni broj obiinih akciia u
zarada po akciii rRSD
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Eln[nd

Predneae zd rui@oeodsaro, revLiju i kbt sikins
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Dtun.roroioD'iu.dnoprcouai.0troli'6"toroj'(i.dno!mo cc'?!odi'iuD 
'no fulllri

-e *b; P'i'rcmos r&rPa.vu uorq a$nismdF 33ro)od0

u skhdo sa vatdim pmpisim!, €gitucija prcdEda je Prcv.d$r iz ricovinskos suda D acmciju a

U Agercjji predrde js Esituvano ft!.nj.m br' Bp 255?7D005 od 21 06 2005 sodine

p'od,jor dma 16' '006 sod:n. Go poo'n Nilohi D mitw i-
\dosss& apioi 70""oruN'mcr;D'ud!uoo el i b v{ zpo' eni uok aarcjeb"? rrtrde
do l0% ukwnos druiNcno8 lspibla.

U sk-!'1. - akonaom prcpisim pEda{ ' trei5m€no i'i b_oie n BD b r0l2007 dr3
r 0l)00.sod'n' l^;d;irpdE ' 

obliri o_gd bvr is 
' 

ro DFP onolii_' LPolop'nfdrc
drujvotho|j'q'.,}.ion$l.odfu!FooNorcn+tpa'

odlukomAeencij.apdatizcijuodIl.06mlosodi'qPDonolji'aaDnsjasojupEvnufomuu
PD onolji@ rd u Esbftuinnju

Rslc4em bmj BDSL erDola od 02 0e 2014 sod PD omoljica AD u resbukrudtrju menja svoiu

pFwu romu u PD omoljim AD.

?Enr novoj usifikociji delahGi poljopdvEdno drn-\soje rdubno n Rddto $na0lll-gai'ijc
db (osin ptinir) lcllnjnoz i ulj[icl

PolioD r.dno dnleo se bavi poljopfircdnon pmi'odnjom nbrekih taltor., Ob'adjuje l 03l ha 33si

i$;$Fsmog u nrjith i lzimr dawo ztr jisbn zrknp

Pdrd prcidodnj. os.ovoih dskili kultua: p!.nii., Lararu'a $je, sunc

pred@.e se baei proiadnjon i 3cnffike robe

sedilb didtvaje d onolji.i, l<'rlj. Pctd I bmj 2

Mdiini bmj drulrajs 03047723, a llB 100593429

Na dd I l.12.2015 sodine Dru!$o je indo 3l zpdkms ndnika



2. osnov€ z! sastdljnnje iinansijskih i4eitrjr
Iz@v hlojc mkdtrc niic, nissijskt iz,iclEjt 

D:a_h.*{ry.'jed::! 
1111'l.ii

(e) Funkctrkatn' i tut4td ptik'^anja

sbvk. ukliuimc u finmiiske indbie Dniatv! $ odtu€vaju i prikmju u ulud pnmmos

Metuiddnih slrndsrdiha rnssjjskos i?ostdmja (lMsFD Fimsijs*i itelhji s satavljeni

eEna kdnmptu hbdjskih tolkow modifi\bvmom z evllo zciju - nclftt'ji4 pstrcidF i
oprcne widoliiaju se po mod.ru w€loiTijeod vni!Gu).

Dru no a dinlo N. hlniibke in rBre u k rdu s Tslonom o Frmo"!d$ u 
' 
rviriii roii

zhr$!;,fi M Dk i^c6jiLudrpnp'.n/ien'r UadussvnMqfl eoiprcpkm'izd.rin
od stue MinirMsu nndija lcpublike sibij. Irajuni u vidu Enik. bneau qE dve

Eeularive, ovi find,ljski izvetLji odsbpajn od MSFI u slede6em:

2.l.osnov€ za ssstaylj.nj€ firauiftkib 
?eitaj' 

(n.st.Ytk)

ssravlianje nnosiiskih id.llaj! u sklrdu !r MSFI ahrflr princnu ia*nih kljuinih
E.und;ddisenih procd om, tkodq zlcw dr Rukot&tld ktrisd soje prdudirdic u
pinmi nrMdodsscnih potirika Dditr

Upo-rlre podalh i poieha sbnja tire podici eddui u findijskin ia.ibjitu a 2014

2,2. Pr.naun.nnje stEnih Elntf,

sbvr r urillud! ! finmijsle 
^dbjr 

DnE
ckonomtog okuzcnjan koj.n Ddltvo p$luj! uj. (tunkcionah; v!iub). f u*ciodlna v!ldia

(b) P,zitine i neEdin. nu[n nztike

sw pottrtiknja i ob€vez u stuitri src&riima pldmja prcniMb:u m njihow di@ra
@rivu.dnct Do $sdnjen lan$ ie ds bilds sra'j' Pdrtivi. i rcedivre k$m rorib
i 
""r" 

p.-s"i,". p"ri.a,-:" ; "r"*- r! "f i-;eissi." pr".-j" k j. .k" i-i** d"
knF codine, iskdju 5. u bilmsu Nt€ha lao findsijski erihodj odmso Eshndi

Puitune i nesidvnc ku6n. wlikc nsbb pn imirivdju obava ili mplaii potirivanja u toL!
godine po kMu hredem nr dm p.slNm ibmoq hbzuju s u bilsu up€hr kao fin jjskih

prihodi odncno nshodi.



3. Pregled maiajnih ninovodstvenih polirika

osiovne miuiorcdnvsn. polirike pnnenjeP a sosNljmje dih fiimijskih iaelraja nav'd'ne

su u drljem teklu ole politik str koMkedm pdmmjcrc m ve piklhe godiqe

(d) Norddljaba ukE 
'ja

roidno vred novmje nemate jalnih uhgdla v:i s 0o mlJrvnor vrcdno$" odnGio er L

rosp'itu\di, duuoo "b'rno vtrdoi il rn
..'-i.;.'."j-'.pLa';n'4N'U\am.pb'\.'bos
, o\1.Ldd Tl Rroin ier r0^, i

/r'rt?a)? se vlii Pioporcionahod nerodom u roku kdsnos veka upotcbe'

u posrcdu nsrdiedla i niunoYodlivdoe evid.dimja o6ezeadcija nemabiialnoe ulrgoj4

Findtrje s MRs 36 - obarcdmje $sdshw

o T. '(rop'no' 
i- ie,Do.d:nsn.tusj'ruissrks 'd' _

(L) Nekdnrei postrcjenjL i opt.na

Poildno vEdnovm.je nekEhina, pctojenjr i oprcme fii $ po ilbrvmj vrcdno$i ili po ceni

kolhnja. Naknadno wdrovanjc iclntbiia vli se po dooultnon akqmrivnom Pddtrpktr, koj i

ie DEdviilcn u MRs 16 Ncknbinc, poimjenja i oprnA odiosno po Evalo.izoluom ihostri
l"iii""r"- 

"jih*, oo!c'.*"d*$m dan rcwroda.ii.,uDjemj aukupo iaos ispm e

vcdnGti po os,ow o6.dcdivxnj,.

auittb@tja vkd'r,r- metoj.rin t a!,Ena * obEiumva prcporcionalnon mdodom bkom
pi' nl"Tero osr{r,.mtrii.d B o not..rado iL ii' tr\tr -i po ooienj':

r'reo h' hr'ss4prco ah Td

Ko.isri vck rnj!,jr svake pojcdinaric n.kdnine, poirqmja i oprcnc prhpituje s pe.iodiino

Na kaj,' pGlowe sodine pm.mjdc sc da Li su &kEhine, postojenja i opicna ob.fr.deii u

skladu sa MRs 16 - obezliqlhjc scdshw

osnovne nop. mortiu cije z pojedinc supc i.knbiic postoierja i opreme su slcd@.:



(d) D ryu. b ti tnu8ii t k i et's u nl i

U ok*u dusoroinih findsijskih plasmda iskazuiu se dcl'a u kapiblu drusih lavnih lic4

hadijc od vrcdnosti koje s. dz do dGpeia

3. Preslcrl znainjnih raiuovodslv.nih politiki (N!st!vrk)

Poreho pnziavmje, k3o i narnlddo rrcdndmie dusorcinih tmsilskih ddfroa mli sc p'
-.i.i" i"o"*. 

"i"lr..* 
t"i" pa"a'lja polienu vndnst nadokiade kojaj' dara a niih u

'rir"i,. 
"""J" 

*-,r. * p';"; 
"a "rd-j' 

*.' ' -.j .*i " 
k i"j D-rso lnhi svoj deo iz

. 
'"a.'"..*0""4.*e;u 

r, *'1.; ""g"^i - t"j.dod""r" 
' 
dd" -*ja D' i

,;;;;". r"jr"! e,r", 'l-" ,r"'i,. vn' oo bhosdoDi*mtr'r povniaren :nv1j!i':
rk;. ( [ao sm4.iF nib,h. rEdndliiivE niic

Poi.ho oriznavmie h'dja od vEdnord koje s dd' do dNpeea v*i sc po mbavioj vcdDds!

k"ia p.i.h'lj' 
"*d"*!."d"k "d. 

k"i"j" d"b - "jih'

l-lfie e ncdD,r. porirolod('e.orbl3'ndopt&ir' @nori c'rsro h'irrt duh

":mflom 
m6. R re. Lm.sbnjiEoo!i' pro'dod, ip o 

^odnje 
I 

'oku 
obuh\ir

","*."!r.n--c,r".* 
lovin' dr"hnu adn 'Tcu o.h . drrkre m;lo'e :

drD.o.nic ;r re itultok p oi^ odnje lanordc m norturnom ko' i ! s E D' oizvodnos

i"i.i!:,,.o"; ar, tui -"r" . 
"mmrrqi, 

!"op,oo'.n!v.dTi .p's.im
p---."" *'..:-"".', *{ovmio umd| B } o :rJd E r vtuj sb nefo+sc



(b) xtutkoniv Potaz tnJn t Pt6mi
(dkoroha Dotativdja od kutsB i knrko$d rdmsiiski Plsmmi pna{u se n! osnovu

d- noqodsa;ros do; enu nd Nnovu loc, T 
'r 

. ouar \o-poh sr odnos Abs
r edioqudokrjentuiJmFU omolsllh.rtiep'mBvrFuRvdbhuql tr Po

.i"ani"- *u"o '"2.t.. * 
ai* mal(.ije lomene devihoe krs od dlnna tukcije do

;;0 nal* mb.h mt brzlju * rco ru' s r e k uko N D+od! i ahoda odD'T'
**rj-;* k. *--r; i.k-;j,

obir r a.rorcn rh @.run anl, i rri
n;e-,D. or: d' e tr dieh.im otpi! voJa dol' c u 'llianr:r' ed' F n' nogu!0d tspnre

a.;n0 i oolrmbvma orDi r {li iilid..ri.ho G' dtr.iftil dp:sns em

lnareruoFL e.Fdu:.a t"PddvdJroo.ikgFrck'zb'batrpd'roqtu'i
*1.-l.g"i'." "-" r. r**;"u v ousu'd PooB\ 4c 'lonon 

ti oolo&i '
.dlv.nmdd@rakro emoFino

re rPDq og odboc D dM do( PI'd
sodi.dEUdlekb. oEdii(orhreoinic' :rssilLodnr(-hhrPophn'tomis:i

(r) G o I o vi n a i catorkr ki. ke hatent i
cotNina i sobvi$ki .lo;%lenri obohvabju: nw& D bksaj nt d'pozit po vid€nj tr kod bmaka

drqr katk_mIna *oko liloidtra ulasdia sa pNobihim mkom dotpe'a do ti m6er ili kra6e i
piekoraienji po bkuaen niunu

3.3. vnb lam srcdsrvr i ob!v4.

vmb o$ srcdssdo&kz ukljutujr inovinu ud u ukup osim $'ddsrr rth I
6nin.i,\rid.up, dbuu\on 

'sf,&!ji, 
mEr'la Firi.nnrobkouido ad ro brds 

'd'N"ro:r
"-"" 

,,,*i..1D d.",1"";pd- Jtujs obaea pd irnmnumd ob,oede4aprr'r:i r,o
Ito su caEncij. i dflgi obthij.'sNr

lnjcijalio osovni lcpibl e iskajo u b'oju j nonimlnoj vFdnGii obicnih 'k 
ija / odnsoo

iins sr upkm i lpla{6i kapihl

?bmne ia Giovmm kzpiblu ldc s iskljudivo pftnt pEvilime prcpismin Zlkonom o

pr adni'n dnlsint t $. prcnere m cmvmn kapiblu Esishi! $ kod odcovMjlieE

osnoEi kapital isken n dindina se ne menja prema pnnenma kusa EUR_a

3.5. Obavac po k cdilinn

ob ac po la diiima s iricijaldo prizrqu po f{ &dncd pnliq bez Ddhlih bsrkcionih
rrcibya. u iardnim Fiodima obav@ Do krEdnim se iskzuju F fldjbwnoj ndno$i



$e n2like inedu ostudog piltu (um.nj6os a tusotciorc boskov') i imsa olPldb'

;;aj" * 
' 

br1-* *p.h.;;d.d' i 
"'i!d"nF 

k.dib P"i-*" 'd"d" dddi"* k*s'

obuve Do k.ditima s kiaifikujtr kao tkui? obavde, osin ukoliko Asmciia iem baNloho
eravo da odlo, izdiMie obwez a najnmje 12 mseci o'ton dlt!fl bilffia 5bja

3.6. Obrvs. pren! dobovlj.lina

obavee pEddobrvliadim$ inicijalio isk?zuju Pd rnrrcdnosti amla'
prcma 

"fiodizdaioj 
rcdrcsri.

Tekuri nors nn dobit

Po'eznaooortor.lfh4a tnGrol \eomi"$dipl@ .\lzdue &Ionom o poRr t
doonvJ}.m-FepubiiS'bi Srop,po@fldoDr z.)0 < godi'u 4oq lrvoipl's{nr
mf.k, o mrnu.irdrL@;tf b m$m ro *ra Gno '6 Fi cad u Fclom billld
,klj. uF oobi di,€'nu d;mcoom oilffiu !p.h! <oErcre rfni'sne mGl'im D opi:m'
R.p. olie s I e 3 z 20 ' sodi { rms i td r osnoY.r - ob nn pda fl dobir'

Po'r."iprop "iR.pubhL. S'bil. n. pRn\id!i' nogucnon d! * porc rigub ' hkhicl triodr
.;., !; L; d" ** - p"' *j po*, pi.dos u p*nodnja perio. im vedLdn subiri
i" rJlr.g p"i"d' -"e. * p;,'*o 

"i;&n 
d;bibka iz bududih dt'*unskin p.ndd,, ari ne ddc

Ad!@d-D4rr4!-d!t:!
odlotni Dorcz m do6i. $ abmaunrva *ori3{enjcm neiod. uNdtumja obavoa prda bild$
imjq a_piwnd. m"riks proiall. 

'z 
rolike im.du poEskc 6nove p.fttiruja i obsez u

bilsu shnja i njihove knj'sovodseoe riclnNu

vorcd. Dorcske sbpe na dahm bilsa shja ili porcske sbp. koje su nakoi bg d.tuna stupile

m 5*e;, k",isic s -,etdivsje @s*jienos i4osr poM nt dobir.

odro*or Doreska $.d a su iziNi FEz iz dobiri koji mqtr & s pNrdc u mdfln
p€.iodim po osnovtr odbibin piwndih 6zlik, n.hkoild.nih p.Ekih ktdib koji s. pHNc
u nd.dtri D.nod i pdzatih potskih eobibkl

Odtotne poskc obrvde su iaosi pot% iz dobili koji s pla6rju u Mrcdnim periodimr po

6iovu opoHivih pdwemenih E ika.

odofeooE oomtr4 ep_ alu,s. opoeY.Priff.n
.tGryr.;I iE-z.veodbir"p vrnenePliieierild.pFndosgublr,imr+if t'edib
EpoR,ib mDtunaLoii*aogupancid,doi.p'Edotojesi.v..ov,hopo'o3{i
o@dn s dobir od roje $ odloaE porskr Gd$r tug! kloriltjri



Dflitoo itm sopsr.nc peuionc fondNc i po ron osndD nem i'lenlifikow obav* na dm

I1. dcocnhd 2015 godjne

odrorii poEz s kijin m hi iri u
e kojite dirrino u kori* ili na rerci

5;=*t
39sbv I kotkiivnos ucolo6 )

koiist bilasa uspeha, Gin kadi $ odmsi m pdzi.jje koF

sklld'ip@Bins 6ji*p nmujurR€p.oli.islbui D'iryoje"ob!v"d!pha
dodno €d b\nimrond;t';|o.n3$obeu0.iuie\ocD'nrjsyGrrp
uL ui i' doDnrc* aaFJm" m tr
^.;,.";i-,ir**F';-ri.o.op mr Puhor..E*od. ob€v.?o&odbrubphb

-;.k"'r,.b.*rd"p.-* rd" *..m.zpo rnir tp u hm londov:nd DoPnm\imtd
..i.a*."'a."r *;"*. -m"tmq r tnji"e 

' 'F' tu.s' F ioor rar.r'e odno 'i-. *"l'ur**p'i.*, o*hon6s o.r,htut!!r'ob'/u L podenJ hudu{'e

o-adDoop no:'ori\;tond '*dorouno.'rd\€\Jo'ispsdsebnercihzPcqh'
/oii.u.eD4toavr.va"pl,'enidoFino i ep'ia,urm iedsNoL Zosu\oii trmoze

-;d- 11"1".*-\.n e,no!. mmrd b dus omvea u bhcrje dod no-

U skladu sa Poi.dinaaiim kolekivnim ugovomm o ddq Dmisojo u obrv" d! isplaii

;.,"."i". ' iiiko..dr*a 
" 
F-r" 

'L 
p'ipmffir 

'irnos 
oonoe poiri

.l*o""u*.-,.ti iup,".t ' zBoe zpos 'rom \od Po\lodn ' ndrrntu
i"pl"q;*"" p*.o. --' - u F .c mn kp a:eR u Repubh i P' rm po l'dijm

"i," t*- 
p*-i. 

"p 
,utia.e -g'nd 

' 
skios a po.ro! e tuLdir. €l

povdljnije.(clan 36 koleldihoc ueovom )

Pored roga, Drulsoi? u obav.zi da isplati ijobilanc nsnde u insu od jedne polovine do jedne

i Do Drcslie ffi.dn. zmde

Prihod ukljutuj. fcr vEdno* prinnj.noc iaosa ili potlrivsja po cnow p$d,jc Fba i
u.rF 

' 'oku ' 
o'nJ' oL pNlo.db DtulF! P hod s i-kduj. b.? oD!{ pon;h ob..

6h;!noo-!uhL amrsLivr*n$0'aa.3i.ihzlrv.znhaddrp o^odr

DtuhoD aie Dn-od k3d.s s imo p" odahMpou/ddo'4nid redsjesrcEbo&&-
r.a.mi.i o-"wo i*.1 . .*.'*" .o^ri s& su i'lml'u po ebn a iu 'umi z $.r1 od

0kiviosti Druirv, kao lroje u daljeh lckt opismo. Iaos pdhoda se ne smah poudmo

nsniivin svc dok sa ne (!c avc pobicijzlne obav@ koje nos! ,6i!li tr vaj sr plodajon



svojc prum. DnlFo 4iivr m lalbrim iz prcrhodnos pcloruia uimjudi u obzir rip

hpq v^h rmsakcij. i specifiincti svslos po6l0

DdiNo c$dj. piihodc po 6non prcdajc u pnmes na v'liko sldelih poinoda
m.pienica,,.pi;ie.r.$j4s sja m.kukuM i suocok.b i po Gnov! pnunja slner iz oblati
obndc zmlab i ubnaja uwtr

randdq Drulio ostomje plibod. i po skn iim osovdr (zhpnine subvcn'ije i sl)

3,10,Prin Ojerdhodl

Fodovni nshodi obulNabju sve tolkov. nsrrl. u wzi sa dsNdenin poslovnin pdhodio' i
olnGc se na rrolkove maloijals, .n.lgijc i godq toskov' zJsda i natidr amda
mo, lu,po.,od|ius.rr.nlr'isl emkov' Pr'idrni6rod8ldi* {o!'n'no
rpirmdienp rod' 6di lo'1r { r' 6hoo %E rpin idJr'irtdito hod'r dlod')

3.11. Idhoili i rshodi klnstr
po'ru'vr ir ) m o'n'h odno$ i'rnju$u ora ru

6nd r mltds u obEruBlor p.roduu ronr.u nsbk K'm'r odut po Gnm
obava iz ;mlov.ih odno$ iskmiu 3c u bilmu $peha tr otaid nnasiiskih dhodr u

obnluskom pdiodu n korc su ieb

(a) N.*tdrke, totnjdja i arred

Di]ldo urma u zrap pojenine ncktbine z:kup iclfthim, sde Drtrlso sultiGki snosi svc

ntke i kon$i od !i6ni!s4 klaifikujc se lao finmsijski akup.

svslc z*@nina s trporcdujc na obNez i finasiisko trhode kako bi $ pdisb koNhha
Fiddi$s kamdna stope ne pMsli ias ob€vez odsd@ju'L obawz z a*uPiin.,
inankrc a nmBiisk? rdhode, *rju.uju s tr dhr. dueorccne obayd. K8flie kao dlo
nnasijskih tolkovo is*mj!5c u b su upeha u lokn pe otu ftjdja zkupa blo & $ dobt.
korohba pdiodilna *mrba sbpa na presbli iznos obivcz. a sw*i pe od

Pnhod od zkupnine pnaajc sc na psporcionrlnoj osnovi u toku ptrioda t"jmja alop!

4. Upwljanje finaDsijshin rizikon

4.1. Frkbri trnaDsiFkog nzik.

Poslovmj c Doitajc izLoreno trliditim fita.siisljn rizicina: .rt;n i rlik (koj i dbuhnb zi]:
od Droneba klL*vrsldih$lutA rizikod prond. fdvdno$ikanE ne.l!pe, ksabi zik

s;viskos iok4 rirk od r,rcmene ceo', i ;zik od prcn.i. kmeva stuih vilula), lTedibi
r k. nzik likvidodri I *zjk ioko'! qDtovin., upnvljsje riziciM u Dd.Mlc Nfaeno nr



dtojmjc da s u situciii epEdvidiv6ri liomsij,km idjib pobncialii n'sarirni uti@ji na

insiisko Do,lowje DfllM sredu @ tuoimuE.

'o,d.ir. tt'az dbslF l.nu"iisl,: u/eDda,u kradu s pditiffi odoh' ir od

i*.ii"i.,t-".au"'t';"*"l.l,.ubaD'sNsidefrrkurip'o(0r'Jefindsij't'rizikei
&r'** *;i"*""k!"*".ud,i'. sp6orn nieddcamD ha

o Rizik od psnEnc kseva 3tmih %luh

Druiio p.srut n m.dumrcdnim
ralub koji prcisti.. iz Poslovuja

Drullvo ndna daai.e konoentsije k$disos rizib. Dnnfto imi nsdena pdvih lclo bi

"lJair" aa o rcaalr p,"i"""a-. v.liko obwlja rapcimi koji imju odsowaj!{u ktdibu

"i",1'.ue*.r";.#=t!;tc"t""iNk 
tmsakoijo$osEni!'nimiiasijskeisdncij'

lkdkog *tdihog rcjrine,.

oD'b.dsreodkcdMos'i7irsdpoE'lrrct E no Dasb' I( djm'kiknMjerod
sobvir.:dNn ^i .;ndm?adnkm h 6na r'llr rdarBui d'@ib r bik,m i

i"- ii.t.:" ^ i..i:"*.; i,r"^ *' nzikxurLovn tu .L o'mro uLLti Nii
nenapladeD.pot,rivaq'ipr.ut oblv@.

optro upm! ljdj. fli{m la dno pod@m$rodz\mieddo nosiao3soiNrne ko
iJ"ika.".. ;.r;',..r' I *" *-si; i! prcro odlov,rq uies iz Ns raed nh omvea i

mosiios da re iz€vn0 porciii m t'irb

5. Upravlieje rizikom kaPilala

c:liuo dBnia'eplsorjed! D u.nozdd t poo'ndd,rLB\idapo,r+' moetrr-on
ri"i". i.i''ati'.q u"i' -". t,ro oid"rounr ob.Tbro'o .oo\ Ert ('o6i."osErir:."- .i"i ,-^,,i, 

""0"0 - .ri. i o oi oru\.to oprin srnu . nnu' u Lapib s .r c:ljem & rur'

oknina i izlotnoie izira prcF.ia kuEa tu'h



5. Nemat€riialna tragania

sl, d""*br'l0ls

\emd. rieln 
' ' 

Irca l" -4 & .l dt(rb, rol) godi'e'^6'ociil"d'dinmiodnor$o'
"i"e';"',.*-i*"*. ".s.-'n, dsn rl dr''mbr 20 d rG:'s r l r' h'litdc dir m)

7. Nehetntue, p@hojcnjt i oPremr

zlnrjilrq o0reor o51 r
gr"d,Dbjekri i ur enet! i Prinren
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8. Dugoroini finlosijski Plasm.ni
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zalihc nedovdetr tsidodnic iaos s5 65a hiljada dii@ i od'6' se na proi'odnju tojaje na dfl

z,lihe sobvill proiaodr iao$ 32 665 hiliada din@ i odndc s' na zlihc pmidod!:
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iiEGnvr! *.dn6h kdpsa_aYcdorND lia

(a) Polnz a,ja od kuPaco fu6tae&)

Dru3so im uasrB!.no sbje 5a ,vim aailjiin rap.imq

- pob.rvmjc a bolormje p€ko 30 dmr i-o6i 32 963 53 din

11. Kratkorodni finarsijski plasnttri

- na kd u 23s00 - dd 4jm u ibcu od 1616 hiljada di@ odnosi s m zjm kojii' isplriei
biv'len vldniku , r nije ga vnijo ( ubano), pokimje nkniizno prcko indirchnos oFka

-nakdruzrsor Pdis, zr niplrdene r.nie ! iaosu od l22r hiliad. dina menie 3u slntile k'o
iemso nmi-supsmix lrclad iz N;os sada a kndit ud od NLB banle , mmice jc po&hm bivii
'vldiik 

. a n okvid DnnM s nijc hdo a njih ( uturm ), pdka\ivdj. nhrji\eno prcko indirehros

12. Gotovinski €ldiealenti i gotovina
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D lso nij. bilo neliraidoo tokom 2014 i2015

13. PDV i Al'R
- !a koitu 27900- Dotujvmja 2 PDv_ mld $ i4os od 944 bniade dinm

-'" t .. zgqrri AvR-;!L!p zmljiil! nalzi s' iznos od 17 333 hiljadc dinda a

odnosi se na leo pla6eni aluP a budude Eodine

14. Vlnbilansn. lktiv. i Prsiva

Vanbilansnaaetivoiaosi 483233 712,35dir

Vanbilmsnapsilaibosi-433 213 712,35 din

Ukurm l€piral Djulsa na dm rL ddembu20l5 godbe mu sledau sEuLturu:

ffiil'aE
!-::

I .r7r.65llL r ?19!I1li:ir-ur l
llf sil?

E41!4
t:qarL mrfr

birup!sr (;sse*!iL rrj-t! !
r.16erzqll r.s13.6?1

I

I

osrcvnj k3pibl Dinsa tid akcljski lcpibl.-od 326375 obiinih llciji rcnin
po akciji , r ubp3n 6ldj ak.ionmje 324

Pionene na lapitdu a 2015. godinu su nd6lc po osrow

Smmj.nja icrupoftilens dobili iz prcrhodnc godine u iztrdu od 3 936 hjljad. diie 
'ime 

je

pokiven gubibl iz dijih eodina



'3or hi'iada dii@ koji $ sbjr od P

32 cr ;li:de dhm i odl"tcn p.Hkih dbava n iscu od 16 613 hiljad' dinm

18. Kr.tkorolnc fin.nsjjske obrveze

Deo dblih dusorcinih oba*a koj. dsFhjtr dojedm godinc prikk je u sled'doj bbeli:

r- F o: io4m'Bosd Lp3M dos*a IFUPiE
ffi ;;;fl liEF.'-:terU@4'rtP1it-"i-iffiii:ffi1l:::-ili@ lr=
-- lF;||{"r",2r roos [l ,l -1.-l

ob*bd.ni- DLi! i,o!ihob*.2 j.
:.""ij,* r,.o):. t'*",1i,, .rrje drigo\odNen, \ruM1 )'r4{Ioo|5 d'ld

19. ob!!@€ iz Poslovaoi!

D_e!41i4!!jre:E!$!-
Dobavljo{i - malicnq' a!6m 0

b$uh obu

bbalezc 
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sDe.ifirnrh oos ou

|T- 454

lf-- trlt=lu-lLl l

Dru3so jms E.slJ1@sbnles sdm dobavlrilm?



20. Oslal€ krlikorohe obav*

21. Ob!v@ po osnovu por€za na doilati, vredrost i Gltlih j lvrih prihodt i
p*ina vrcmeosk! ruzgrtniaenia

fih'vE a D@ m dodalu rednost

lrE
6l

Shje 31. da.mbG 2014godine

Shje r l. dc*nbn 2015, sodine

, 2 r1. 2

odlozene oo€k obavc4 $ odnce na nzlila ini.ilu Porcske i

iznxnu fllike sadilnj. vtdn.dirrcdi LrjigN i iad vrcd o Sr
Btuoovo&&de doniacijc, odnosno

poGkdj $idenciji na liju nd<u je
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Usrgl,lay.njc potrazivmjt i oblvst ( iezano z naponenc l0 i 19)

Dru!60 j. imlilo us,cLlr'rqic potrrtvrqj. i ohava $ ,lrd.n D! dln 31.12.2015

N.ustlrlenih potrziwnjr i obeva Depr,
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rrc;kovirol.iij'laukljuiujo, Ubolrlrvldubfi.- 36.334

Ulo!5lsdmdr 20.753

Ubzltrftdsiw.- 9.102

urd!*6r.pdr.nirdij,h- 5.64

26. Oslr[ poslovni rashodi

lr'6{rovi naoh *oii se n. ka
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I ra,a6nl s.dot

I ,5T'lr- iu
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29. Ostali prihodi

osbti ttihnti:

, mndftiFlnih ulasmja, nckrchin4 pstoj{ja i oprcne

ua.i6a i dugomaiih hdjja od vEdnosii

Napla..m oFk,na pohtivmjr
Prihddi po oshow efek& ug6vorne 4liir. od dzika
Prihodi od snbjeijr obavez
?rihodi od ukid&ja dusoioliih Eenisaja

Pnhadi ad L*J..1ivr4ja wedrati:

- rtra.binA posroFnjr i opremc
d'soo.al'L- pL mtri5Miodrd sri apolotlihiDadai,

' poratvanja i kn&orc.nih nnmsiiskih plaMn0

- icmdcrljalnih ulseujs, nekretnin4 pGtroj€ni i opEme

Rshodi po osnovn efekab usoorene z$it od nzih
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31. Troikovi u rtla. DakD!& andt i osttli lind ruhodi

rclkovi z&?da i natna& zmda ftmb
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32. Pore D, dobitek (Nstavak)
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Osndrna zmdo po zlciji imCunava se bko ;to s dobihv(subibk) koji priDada ak.ionuim
DrIitu (matidnos pnhog lic) pod.li pondskmim pceciim bmjen ohitnih a*cijr u oplicaju
z psiod iskrjucuju,i obirn. ,Lcij. koj.je Di*so oiLtrpilo i koje s dJte kao o&upljoe

i subihk u roku 20l5sodine biri 6e poloiven iz 6Menih dobni

14. Pot€ncijaln€ obav*
Drulso vodi 27 Upramih posbpaka prc Agdcijom z Elituciju podruanaj.{tinica u Novon sadu.svim
ahcvimrje obuhvaieno 23,5603 ha poljoprivtldnos @ljill! ukupio p6enj.nc w.dnosli

karmiienjem zmljilh na drravno i dnisenojoi 2005 sodina sore hteE pac.le su pnpdc srupi
ls4 tb dati !.td. tuhin pavnin postod.Roz i Minkrartvo

porjopnyrcde su eda izdali po.dD kdjih s b tinj.nica i poMduje.

35. Dogailaji nakon dattrb. bilrtrsn 6tlnja

N!j. biro bihih do$daja n,Ior birmsituj!

(Lic 4qomo 4 *bvtejr !!Fnd4

Donko Rajkovia

(zakanski alupnik)

M.P.



Na osnovu dana 67. Zakona o ir:istlr hartja od v.ednost idr!ghfnansjskh nstrurnenata (St qtasntkRsbr.
47106) a. 4. Praviln ka o sadrzin naa n! zvestavanla lavnth drusiava obavealavanjlr o posedovanjlr akcja
sa pravom glasa (Slglasn k RS br 100/06)

l .ii
- 3 // 

PD OrvlOl-JlCA" AD

,.: l
.-t., )) J,, coDtsNJt tzvEsTAJ o posLovANJU zA zols.godinu

O',1 - : .r,t

_O
1. Naziv PD'Orioliica ad

Sediste iadresa Omol ca hraha Petra I br 2
Mati6nibroi 04447723

PIB 100593429

2. Web site ie-mailadresa odomo rrc<r@hotmail.com
3. Broj idatum resenja o upisu u
reoistar orivrednih subiekata BD 25577i2005 od 24 06 2005

4. Delatnost (Sifra i opis) 01T 1'oaien e Z ta ios nr o r naa) leoumincza uliarica
31

6. Broiakcionara na dan 31.12.2013. 324
i Deset najveiih akcionara

Brojakcja na dan
31.12.2A15.

Udes6e u osnovnom kapta u-% na
da.t 31 .12.2415.

Aoenciia za Drlvailzac ! 236683 72.4A1AAr/a
979 0.29950%
919 4.2a115%
682 0 20864%
638 019518%
633 0 19365%
585 4.11897"/"
519 0.15878%
519 0 1587e%
519 0.15878%

S.Vrednost osnovnog kapitala u
hili.RsD 326 875

Na r31 122015
Bro zdaUh akc a lobianel 326 875

ISIN RSOtltO1E87622

cFt ESVUFR

10.Podacl o zavisnim druswima
11.Naziv sediste i poslovna adresa
revizorske kuce kojaje rev dilala
oosedn I finans ski izvesta

Preduzece za revlziju FINREVIZUA Beoqrad Dobr aina br 30

12 Naziv organizovenog tl:ista na koje
Nov Beoqrad Onrladinsk h brqada 1

IL Poclaci o upravi druitva

orebvallSte
obrazovanje sadasnje zapos enje
alansivo u UO NO druoih dru{iava

Br % akcja koji
Poseduju u AD na dan

31 122415
Dragan l\rlilivoj0evla
Boda Doclor ek nauka Penzoner 0 181.789

van Bauer Doklor ek nauka' Skupst na R.Srb e 0

.159 854

N4ao sta. ek nauka- Penzioner 0 370 913

IL Podacio poslovanju druaNa



lzvestal uprave o rea zactilsvotene Uprava je konstatovaa da se posavanle obavliao u sktadlr sa
usvojenom poslovnonr politikom

LlkuDan Drihod {0001 162.119
194.802

G!btak orc ooorez vania
Pr lrod od proda e na domacem trzStu 183714
Pr hod od prod€je prozvoda usluga na

183.710

i::: 1::.il1taii;:,";
Ekonomianostooslovaf a {ooslovni Drhod/ooslovni rashodl 0 84966716
Reniab lnosi poslovan a {iskazana dobV!kuDan Dihodl 0 201598E2
L kv dnosi (ob.tna imovlna/obav-.ze 1 52392419
Prnos na !k!on kaDiiallbruto dobVsoDstvef kaoiiall -0 09998621
Naro o nos Ta soDsr en hao ra l_ero dob Vkao (a ) -0 03355361
Poco, e_o doora. rrerodobrr. poslo. p od -o 26823177
Steoen zad!Zenosl lukuDne obaveze/Doslovna oasiva) a 46344137
sleoen kvdnost looiovina oot ekvivalenti/kratkoroane obaveze) 4.44172294

I stepen kvdnosti (obdfa rnovina -zal he /kratkoroine obaveze a 2447327n
N elo obirn kap tal (obdna m ovina -kratkoroane obaveze) ! 000 49 262

1 600
1 100

TrZSns kzotE zac a na dan 31 122414
Dobtak oo €kc
lsolEaena dvdenda ! 2014 ood n

nEblansnnvrednosl
1 425 563

99 530
-49.301

Bltn dogadjal koj se desio od dana b lansranla do dana podnosenla zveslaja

Nema bltnih dogadata

Drustvo odgovara za iaanost I isiin tost podataka navedenih u izvestaju na st nanin kao za istin tost I tainosl podataka u
podataka navedenih u prospekiu

IV.O B R AZLO ZE N J E O STVA REN O G REZU LT AT A

PD"Omoljica"AD iz Omolj ce je zavdilo poslovnu 20'15.godinu sda iskazanim gub tkom.
lskazani gubitakje posledlca velike suSe koja je zades:la njive ovog Dr!Stva pa je frzidk obim
prolzvodnje manji od visegodiSnjeg proseka. Posledice suse najvise su se odrazile na pr nos
merkantrlne soje i merkantilnog kukurliza.
Uporedni pikaz proizvodnje ove dve kulture u 2014 12015godini iajbolje pokazuju uticaj suie u

2015.godini.

2014.aodi
Naziv kulture ha Ostvaren orinos Ko/ha

[,4erkaniilna soia 238 4041
Ii/lerkantilni kukuruz 495 9148

2015,qodi na
Naziv kulture ha Ostvaren prinos Kq/ha

I\,4erkantilna soia 235 2272
Ivlerkanillnl kukuruz 51B 6235

Iz prilo:enih tabela se vidi da je Lr 2015.godlni ostvaren manji prlnos m.kukuruza na povriini



od 518 ha u odnosu na 2014.godinu za 1.508.934 kg a kocl ,m.soje za 41S.715 kg.

Pored suse, vel ki uticaj na iskazan gub tak imaju i trz Sne cene ova dva proizvoda kole se
godinama nisu pove6avale bez obzira na poveCanje cena inpuia vee su na protiv padale.
N-a primer cena m.kukuruza u 20'10 godlni bila je 16,00 din za kg plus pDV a danas le
15,60 din.za kg plus pdv.Sliano je i kod cene m.sole djja je cena 2012.godine bila 55,00 din
za kg plus pdv a m.soja je prodavana po trzlsnoj cenl od 40,00 d n po kg plls pdv.

Pored ovoga na povrsiniod oko 20 ha imalismo problema sa pripremom,samom setvom,
nicanjem i porasiom useva zbog poplava iz 2014.godine zbog kojjh se voda slabo povlabila
iz depresija ili bl posle svake proleine padavine d!2e ostajala na povdini.

Sistem za zalivanje le donekle ublazio uticaj suse na delu zalivanja ali ne dovoljno jerle
d!g p_ut masine od tri kilomeka pa ga ona prevali za deset do petnaest dana a to je dugo
7a sJiJ i vruc nL <akva je bila ,l 20 5.godtr .

lskazani gubitak DruStvo 6e pokriti iz dob ti koju 6e ostvariti u buduiem periodu.

U Omoljici. 07.02 2016 god DireLtor
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Poljopriyredno drusho,,OMOLJICA,, akcionarsko druitvo
26230 OMOLJICA,KTaIja Petra I br 2

Telefon:013-617-017,Fax:013-61 7-017
Matiini broj:080,1?723,Sifra delatnosti: 0111,pI8: 100593429

Tek.rn. NLB banka 310-15390-21

IZJAVA
LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODISNJIH FINANSIJSKIH IZVESTAJA
ZA

2015.GODrNU

U PD'OMOLJiCA'AD (u daljem tekstu ,,DruStvo") lica odgovorna za sastavljanje
godiSnjih finansijsk h izvestaja su: Milica Roknic Saula ,

Zo'ica Egii i

odgovorno |ce u Drustvu Donko Rajkovic

Nii, izjavljujerno da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godignji finansijski

izvestaj sastavljen uz primenu odgovaraju6ih medunarodnih standarda finansijskog

izvesiavanja ida daje istinite iobjektivne podatke o imovini, obavezama, flnansijskom

poiozaju iposlovanju, dobicima igubicima, iokovima gotovine ipromenama na kapitalu
javnog druStva.

U Omoljici, 08.04.201 6.godine

/ Milica Roknii / Zcirica Egii /

I 6*

,llL
ko Rajkovi6 /
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Na osnovu d1.201 Zakona o privrednim druitvima na redovnoj SkupStini
PD"Omoljica"AD odrZanoj dana 25.03.2016.godine razmatano je pitarje
usvajanja godi5njig finansijskih izveStaja i donetaje slede6a:

ODLUKA

U potpunosti se usvaja godiBnji finansijski izveitaj PD"Omoljica"AD za
2015.godinu.

PRET)SEDNIK SKI]PSTINE

OV]C DRAGAN
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Na osnovu d1.201 Zakona o privrednim druStvima na redovnoj Skupstini
PD"Omoljica"AD odrZanoj dana 25.03.2016.godine razmatraro je pitanje
usvajanja izveitaja o reviziji ltnansijskih itve5taja PD"Omoljica'AD za

2015.godini i doneta je sledeia:

ODLUKA

U potpunosti se usvaja izveitaj o reviziji finansijskih izveitaja PD"Omoljica"AD
za 2015.godinu.
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Na osnovu d1.201 Zakona o pril,rednim drustvima na redovnoj SkupStini
PD'Omoljica-AD odrzanoj dana 25.01.20 j b,godine razmarrano je piranje
usvajanja izve5taja o poslovanju u 20l5.godini i donetaje sledeia: '

ODLUKA

U potpunosti se usvaja izveitaj o poslovanju pD,,Omoljica,,AD za 20 i 5.godinu.

DSEDNIK SKTIPSTINE

OVIC DRAGAN
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Na osnovu d1.201 Zakona o privrednim drustvima ra redovnoj SkupStini
PD"Omoljica"AD odrZanoj dana 25.03.20l6.godine razmatrano je piianje pokida
o5lvarerog gubirLa u posloranju PD..O'noliica-.A D u 20l5.sodini

ODLUKA

Ostvareni gubitak u poslovanju pD,,Omoljica,,AD u 2015.godini ie se pokriti iz
ostvarene dobiti koja ie se ostvariti u budu6em periodu
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SEDNIK SKLIP S TII\IE
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