
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08021970 Шифра делатности 111 ПИБ 101081190

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO SLOBODA ZRENJANIN

Седиште Зрењанин , Милентија Поповића 1

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 80531 77918 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

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 80422 77809 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 59342 57103

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 6948 7354

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 8141 9285

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 5991 4067

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021
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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 109 109 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 109 109

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 0 0 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

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 41639 44523 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 28807 18326 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 4724 1523

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 8968 8938

12 3. Готови производи 0047 15115 7865

4067
5991
9285
8141
7354
6948
57103
59342
0
77809
80422


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

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

0051 11138 24538 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 11138 24538

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 1569 1618

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 52 30

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 73

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 11

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

0071 122170 122441 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

109
109
0
109
109
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 118873 118780

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

0402 48448 48448 0

300 1. Акцијски капитал 0403 48448 48448

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 3144 3144

330

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

0414 4845 4845

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 62436 62343 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 62344 61450

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 92 893

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

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

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

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

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

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

0442 3297 3661 0

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

0443 0 0 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
24538
11138
7865
15115
8938
8968
1523
4724
0
18326
28807
0
44523
41639


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

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 1700 1700

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

0451 900 1011 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

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 900 1011

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 697 950

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460

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

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 122170 122441

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
0
0
1618
1569
24538
11138


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08021970 Шифра делатности 111 ПИБ 101081190

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO SLOBODA ZRENJANIN

Седиште Зрењанин , Милентија Поповића 1

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 63428 75460

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 63428 74860

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 63428

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

1013 74860

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

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 600

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fd384957-bb38-4cc7-b693-3cb55bfeb59a&hash=0F06C63BF77216FF92BE22CD2A400452F1C2A38A
893
92
893
92
893
92
4
32833
41895
14919
1
40
2
0
0
0
2
33
7
1
7
1
40
1
9919
15012
2548
3554
0
0
75460
63428
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
48416 65541

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021 7279 4356

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 23249 52552

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 17048 527

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 9898 11291

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 396 1428

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 1550 1551

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 3554 2548

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 15012 9919

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 1 40

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

1033 1 7

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 1 7

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

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

1039 33

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 2 0

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

74860
63428
74860
63428


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 2

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 40

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 1

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 14919 41895

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 32833

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 4

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

1054 92 893

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

1055

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 92 893

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

4356
7279
65541
48416
600


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 92 893

Т. НЕТО ГУБИТАК

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

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)

1551
1550
1428
396
11291
9898
527
17048
52552
23249


Попуњаваправнолице - предузетник 

Матични број  0 8 0 2 1 9 7 0 Шифра делатности 0 1 1 1 ПИБ 1 0 1 0 8 1 1 9 0 

Назив      SLOboda    AD 

Седиште     Milentija Ppovića 1, ZRENJANIN 

 
ИЗВЕШТАЈООСТАЛОМРЕЗУЛТАТУ 

запериодод  01.01. до 31.12. 2015. године 
- ухиљадамадинара - 

Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

број Текућагодина Претходнагодина 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТОРЕЗУЛТАТИЗПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТОДОБИТАК (АОП 1064) 2001 
 
 
  

92 893 

II. НЕТОГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
 
 

  

  

Б. ОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТАК   
 
 
  

  

а) 
СтавкекојенећебитирекласификованеуБилансууспехау
будућимпериодима 

  

  
 
   

330 

1. Променеревалоризацијенематеријалнеимовине, 
некретнина, постројењаиопреме 

  
 
 
  

  

а) повећањеревалоризационихрезерви 2003 
 
 
  

  

б) смањењеревалоризационихрезерви 2004 
 
 
  

  

331 

2. 
Актуарскидобициилигубиципоосновуплановадефинисаних
примања 

  

 
 
    

а) добици 2005 
 
 
  

  

б) губици 2006 
  
 
 

  

332 

3. 
Добициилигубиципоосновуулагањаувласничкеинструменте
капитала 

  

 
 
    

а) добици 2007 
  
 
 

  

б) губици 2008 
  
 
 

  

333 

4. 
Добициилигубиципоосновууделауосталомсвеобухватномд
обиткуилигубиткупридруженихдруштава 

  

 
 
    

а) добици 2009 
  
 
 

  

б) губици 2010 
  
 
 

  

  

 
б) 
СтавкекојенакнадномогубитирекласификованеуБилан
сууспехаубудућимпериодима 
 

  

 
 
  

  

334 
 

1. 
Добициилигубиципоосновупрерачунафинансијскихизвешта
јаиностраногпословања 

  

  
 
   

а) добици 2011 
  
 
 

  

б) губици 2012 
  
 
 

  

 



Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

335 

2. 
Добициилигубициодинструменатазаштитенетоулагањауин
остранопословање 

  

  
 
   

а) добици 2013 
  
 
 

  

б) губици 2014 
 
 
  

  

336 

3. Добициилигубиципоосновуинструменатазаштитеризика 
(хеџинга) новчаногтока 

  
 
 
  

  

а) добици 2015 
 
 
  

  

б) губици 2016 
 
 
  

  

337 

4. 
Добициилигубиципоосновухартијаодвредностирасположив
ихзапродају 

  

 
 
    

а) добици 2017 
 
 
  

  

б) губици 2018 
 
 
  

  

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

2019 

  
 
   

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

2020 

  
 
   

  
III. 
ПОРЕЗНАОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТА
КПЕРИОДА 

2021 

 
 
    

  
IV. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2019 - 2020 
- 2021) ≥ 0 

2022 
  
 
 

  

  
V. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2020 - 2019 + 
2021) ≥ 0 

2023 
 
 
  

  

  В. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИРЕЗУЛТАТПЕРИОДА   
 
 
 

  

  
I.УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2001 - 2002 + 
2022 - 2023) ≥ 0 

2024 
  
 
 

92 893 

  
II. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2002 - 2001 + 
2023 - 2022) ≥ 0 

2025 
 
 
  

  

  

Г. 
УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТАК 
(2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 илиАОП 2025 > 0 

2026 

 
 
    

1. Приписанвећинскимвласницимакапитала 2027 
 
 
  

  

2. Приписанвласницимакојинемајуконтролу 2028 
 
 
  

  

 

У ____________________________ 

 
Законски заступник 

 
 

 
М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године 

     
 

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) 

 
 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 0 2 1 9 7 0 Шифра делатности 0 1 1 1 ПИБ 1 0 1 0 8 1 1 79 777 

Назив      SLOGA  AD 

Седиште     Milentija Popovića 1, ZRENJANIN 

 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од 01.01. 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 68252 81934 

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 68252 71334 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 
 
  

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 
 
 

600 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 65992 77930 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 53463 63143 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 10183 11327 

3. Плаћене камате 3008 
 

1  

4. Порез на добитак 3009 
 

37 
1141 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 
 

2308 
2319 

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

2260 
4004 

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 1 

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 
 

1  

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

3015 
  

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 
 

2239 
4067 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 
 
  

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

3021 
 

2239 
4067 

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 
 

2238 
4067 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025 

 
 
 

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

1. Увећање основног капитала 3026 
 
 
 

 

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 
 
  



Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

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 
  

1. Откуп сопствених акција и удела 3032 
  

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 
  

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 
  

4. Остале обавезе (одливи) 3035 
  

5. Финансијски лизинг 3036 
  

6. Исплаћене дивиденде 3037 
  

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

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 68253 81934 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 68231 81997 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 22 
 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 
 

63 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 30 60 

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 
 

33 

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 
  

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 

3047 52 30 

 

У ____________________________ 

 
Законски заступник 

 
 

 
М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године 

     
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) 
 

 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични 
број 

0 8 0 2 1 9 7 0 
Шифра 
делатности 

0 1 1 1 ПИБ  1 0 1 0 8 1 1 9 0 

Назив  SLOBODA  AD  

Седиште    Milentija Popovića 1, ZRENJANIN 

                            
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од  01.01 до 31.12. 2016. 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 
01.01.2014 

            

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 
 

4019 
 

4037 
 

б) потражни салдо рачуна 4002 48448 4020 
 

4038 3144 

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. 2014       
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4005 
 

4023 
 

4041 
 

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

4006 48448 4024 
 

4042 3144 

4. 

Промене у претходној 2014 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 
31.12.2014       
а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4009 
 

4027 
 

4045 
 

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

4010 48448 4028 
 

4046 3144 

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. 2015  

 
     

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

4013 
 
 

4031 
 

4049 
 

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

4014 
 

48448 
4032 

 
4050 3144 

8. 

Промене у текућој  2015 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. 2015    

 
  

 
 

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

4017 
 

4035 
 

4053 
 

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

4018 48448 4036 
 

4054 3144 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Редни 
 
 

Број 

ОПИС 
 
 

 
 

Компоненте капитала  

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

Губитак 
Откупљене 

сопствене акције 
Нераспоређени 

добитак 

 

2   6   7   8 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2014 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4055 
 
 

4073 
 

4091 
 

б) потражни салдо рачуна 4056 
 
 

4074 
 

4092 61450 

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. 2014  

 
     

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

4059 
 
 

4077 
 

4095 
 

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

4060 
 
 

4078 
 

4096 61450 

4. 

Промене у претходној 2014 години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
 
 

4079 
 

4097 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4062 
 
 

4080 
 

4098 893 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2014  

 
     

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

4063 
 
 

4081 
 

4099 
 

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

4064 
 
 

4082 
 

4100 62343 

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. 2015  

 
     

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

4067 
 
 

4085 
 

4103 
 

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

4068 
 
 

4086 
 

4104 62344 

8. 

Промене у текућој 2015 години 
      

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
 
 

4087 
 

4105 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4070 
 
 

4088 
 

4106 9262436 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2015  

 
     

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

4071 
 
 

4089 
 

4107 
 

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

4072 
 
 

4090 
 

4108 
 

 

 

 

 

 



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 
01.01.2014 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 
 

4127 
 

4145 
 

б) потражни салдо рачуна 4110 4845 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. 2014       
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4113 
 

4131 
 

4149 
 

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

4114 4845 4132 
 

4150 
 

4. 

Промене у претходној 2014 години 
      

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 

4133 
 

4151 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
 

4134 
 

4152 
 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2014       

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

4117 
 

4135 
 

4153 
 

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

4118 4845 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. 2015  

 
     

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

4121 
 
 

4139 
 

4157 
 

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

4122 4845 4140 
 

4158 
 

8. 

Промене у текућој 2015 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. 2015       

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

4125 
 
 

4143 
 

4161 
 

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

4126 
 

4845 
4144 

 
4162 

 

 

  



 

 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 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Редни 
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)] ≥ 0 

АОП 

337 

Добици или губици по 
основу ХОВ 

расположивих за продају 

1 2   15   16   17 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2014 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4217 
 4235  4244 

 б) потражни салдо рачуна 4218 
 

117887 

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. 2014  

 
     

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

4221 
 
 

4237 
 

4246 
 б) кориговани потражни салдо рачуна 

(1б - 2а + 2б) ≥ 0 
4222 

 
 

117887 

4. 

Промене у претходној 2014 години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 
 
 

4238 
 

4247 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4224 
 
  

893 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2014  

 
     

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

4225 
 
 

4239 
 

4248 
 б) потражни салдо рачуна  

(3б - 4а + 4б) ≥ 0 
4226 

 
 

118780 

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. 2015  

 
     

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

4229 
 
 

4241 
 

4250 
 б) кориговани потражни салдо рачуна 

(5б - 6а + 6б) ≥ 0 
4230 

 
 

118781 

8. 

Промене у текућој 2015_ години 
 

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4231 
 
 

4242 
 

4251 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4232 
 
 

92 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2015  

 
     

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

4233 
 
 

4243 

 
 

118873 
4252 

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

4234 
 
 

 

У ____________________________ 

 
Законски заступник 

 
 

 
М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године 

     

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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SLOBODA” A.D. ZRENJANIN 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

ZA 2015. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prilagoñeno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za 
privredna društva, zadruge i preduzetnike (Sl. glasnik RS br.95/14). 
 
Istorijat društva 
 
         Privredno društvo AD “Sloboda” ,  sa sedištem u Zrenjaninu, ul. Milentija 
Popovića broj 1 sa matičnim brojem 08021970, PIB 101081190,   osnovano je  kao DP 
“Sloboda” sa sedištem u Novim Kozarcima, ulica Kralja Petra I broj 46. Promene u 
organizaciji I registraciji u DP “Sloboda” izvršene su.18.03.2005. godine.kada menja 
pravnu formu u AD “Sloboda” po rešenju Agencije za privredne registre broj 6325-
1/2005. Promena  sedišta izvršena je rešenjem Agencije za privredne registre po rešenju 
broj BD 6239/2008 18.02.2008. godine I postaje u Zrenjaninu, ul. Milentija Popovića broj 
1. AD “Sloboda” upisana je u registar Agencije za privredne registre rešenjem BD 
242281/200 dana 22.12.2006. godine. 
Osnovna delatnost kojom se Društvo bavi je poljoprivreda odnosno 0111- Gajenje žita 
(osim pirinča) , leguminoza I uljarica. 

Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona1 razvrstano u mala pravna lica.  

Na dan 31. decembar 2015. godine Društvo je imalo 17 zaposlenih (na dan 31. decembar 
2014. godine broj zaposlenih u Društvu bio je 19). 

 
2.Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  

Izuzev, kako je navedeno niže, finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa 
Meñunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).  

Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji 
zahteva da finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI kao i 
propisima izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Imajući u vidu 
razlike izmeñu ove dve regulative, ovi finansijski izveštaji odstupaju od MSFI u 
sledećem: 

1,   Društvo nije izvršilo obračun i rezervisanja za primanja zaposlenih u skladu sa 
MRS 19 – Primanja zaposlenih iz razloga što je rukovodstvo procenilo da efekat na 
prezentirane finansijske izveštaje ne bi bio materijalno značajan, kao i da bi i troškovi 
dobijanja te informacije prevazilazili koristi od iste . 

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih 
računovodstvenih procena. Ono, takoñe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje 
prosuñivanje u primeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju 
prosuñivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i 
procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 4. 

 



 
Uporedni podaci 

Uporedne podatke i početna stanja čine podaci sadržani u finansijskim izveštajima za 
2014. godinu.  
Preračunavanje stranih valuta 

a. Funkcionalna i valuta prikazivanja 

Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva se odmeravaju i prikazuju u valuti 
primarnog ekonomskog okruženja u kojem Društvo posluje (funkcionalna valuta). 
Funkcionalna valuta, odnosno izveštajna valuta Društva je dinar, a izveštaji su prikazani 
u hiljadama dinara, ukoliko nije drugačije naglašeno. 

Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći: 

   31.12.2014.  31.12.2015. 

 EUR  120,9583  121,63 

 USD  99,4641  11,25 

 GBP  154,8365  164,94 

 CHF  100,5472  112,52 

b. Pozitivne i negativne kursne razlike  

Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunata su na njihovu 
dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne 
kursne razlike nastale preračunom potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja 
koje nisu izmirene do kraja godine, iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijski prihodi, 
odnosno rashodi  

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale pri izmirivanju obaveza ili naplati 
potraživanja u toku godine po kursu važećem na dan poslovne promene, iskazuju se u 
bilansu uspeha kao finansijski prihodi odnosno rashodi. 
 
3.Pregled značajnih računovodstvenih politika 

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja 

navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, 

osim ako nije drugačije naznačeno. 

 Stalna imovina 

 

a. Nekretnine, postrojenja i oprema  



Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti , 
koja se sastoji od nabavne cene, uvećane za sve zavisne troškove nabavke. Ako Društvo 
primenjuje pune MSFI mogu pod odreñenim okolnolstima u nabavnu vrednost 
osnovnog sredstva uključiti i troškove pozajmljivanja u skladu sa MRS 23 (napomena 
3.6.b). 

Naknadno vrednovanje nekretnina vrši se po osnovnom postupku, koji je predviñen u 
MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj vrednosti ,  umanjenoj 
za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu obezvreñivanja.  

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava proporcionalnom  
metodom tokom procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. Osnovicu za 
amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini poštena, odnosno nabavna vrednost 
umanjena za preostalu vrednost ukoliko postoji. 

Korisni vek trajanja svake pojedinačne nekretnine, postrojenja i opreme preispituje se 
periodično. 

Na kraju poslovne godine procenjuje se da li su nekretnine, postrojenja i oprema 
obezvreñeni u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine. 

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

Naziv Stopa amortizacije 

Grañevinski objekti 2%-10% 

Proizvodna oprema I mehanizacija u poljoprivredi 10%-20%  

Putnička vozila, kamioni I prikolice 12,5%-21% 

Kancelarijska oprema 10% 

Računarska oprema I telefonske garniture 20% 

Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava Sredstva koja imaju neograničen korisni 
vek upotrebe ne podležu amortizaciji, a provera da li je došlo do umanjenja njihove 
vrednosti vrši se na godišnjem nivou. Za sredstva koja podležu amortizaciji provera da 
li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se kada dogañaji ili izmenjene okolnosti 
ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog 
umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost 
sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je vrednost 
veća od fer vrednosti sredstva umanjene za troškove prodaje i vrednosti u upotrebi. Za 
svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima 
mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu 
gotovinu). Nefinansijska sredstva, kod kojih je došlo do umanjenja vrednosti se 
revidiraju na svaki izveštajni period zbog mogućeg ukidanja efekata umanjenja 
vrednosti. 



b. Dugoročni finansijski plasmani 

U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu ostalih pravnih 
lica . 

Početno priznavanje, kao i naknadno vrednovanje dugoročnih finansijskih plasmana 
vrši se po metodu nabavne vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja 
je data za njih. U bilansu uspeha iskazuje se prihod od ulaganja samo u onoj meri u kojoj 
Društvo primi svoj deo iz raspodele nerasporeñenog dobitka korisnika ulaganja, do koje 
doñe nakon dana sticanja. Deo iz raspodele koji se primi u iznosu koji je veći od takvog 
dobitka smatra se povraćajem investicije i iskazuje se kao smanjenje nabavne vrednosti 
investicije. 

 
Obrtna imovina 

a. Zalihe 

Inicijalno, zalihe se priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni koštanja. Izlaz 
zaliha / utrošak vrši se po prosečnoj ceni. Na dan bilansa, zalihe se svode na nižu 
vrednost od cene koštanja i neto prodajne vrednosti. Cena koštanja gotovih proizvoda i 
proizvodnje u toku obuhvata troškove projektovanja, utrošene sirovine, direktnu radnu 
snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove proizvodnje (zasnovane 
na normalnom korišćenju proizvodnog kapaciteta). Ona isključuje troškove 
pozajmljivanja. Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u uobičajenom toku 
poslovanja, umanjena za pripadajuće varijabilne troškove prodaje.  

b. Kratkoročna potraživanja i plasmani 

Prema važećem Pravilniku o Kontnom okviru...(Sl.glasnik RS br.95/14) uvedena su 
nova konta po strukturi navedenih potraživanja. 

Kratkoročna potraživanja od kupaca i kratkoročni finansijski plasmani priznaju se na 
osnovu računovodstvenog dokumenta na osnovu koga nastaje dužničko – poverilački 
odnos. Ako se vrednost u dokumentu iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u 
izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan transakcije. Promene deviznog 
kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne 
razlike u korist prihoda ili rashoda, odnosno, nerealizovane kursne razlike iskazuju se 
na teret/u korist vremenskih razgraničenja.  

Otpis kratkoročnih potraživanja i finansijskih plasmana kod kojih postoji verovatnoća 
nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je 
nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis u celini ili delimično vrši 
direktnim otpisivanjem.  

Indirektan otpis se utvrñuje za sva potraživanja od čijeg je roka za naplatu proteklo 
najmanje 60 dana , pri čemu se ima u vidu starost potraživanja, ekonomski položaj i 
solventnost dužnika kao i nemogućnost naplate redovnim putem. 



Indirektan otpis vrši se na osnovu odluke direktora Društva, kao i predloge za otpis u 
toku godine, a na kraju godine centralna popisna komisija . 

c. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viñenju kod 
banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri 
meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu.  

Prekoračenja po tekućem računu klasifikovana su kao finansijske obaveze u okviru 
kratkoročnih obaveza, u bilansu stanja. 

 
 Osnovni kapital 

Inicijalno, osnovni kapital se iskazuje u visini procenjenog uloga u Društvo / odnosno  

čini ga uplaćeni kapital prilikom osnivanja, kao i sve naknadne promene vrednosti 
osnovnog kapitala.  

Promene na osnovnom kapitalu vrše se isključivo prema pravilima propisanim 
Zakonom o privrednim društvima a sve promene na osnovnom kapitalu registruju se 
kod odgovarajućeg Registra. 

Osnovni kapital iskazan u dinarima se ne menja i treba uskladiti iznos u knjigama sa 
iznosom u Registru. 

Prema važećem Pravilniku o Kontnom okviru...(Sl.glasnik RS br.95/14) uvedena su 
nova konta po odgovarajućoj strukturi .Tako je članom 23. stav 11 propisano da se 
negativna emisiona premija, odnosno dugovni saldo na računu 306, na dan bilansa 
prenosi na račun 340-Nerasporeñeni dobitak ranijih godina ILI račun 350- Gubitak 
ranijih godina. 

 
Revalorizacione rezerve 

Na računima grupe 33 iskazuju se efekti revalorizacije i nerealizovani dobici i gubici koji 
se uključuju u izveštaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku u skladu sa MRS 1 
Prezentacija finansijskih izveštaja .Evidentiranje se vrši na sledećim osnovnim računima: 

• 330 – Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, 
nekretnina, postrojenja i opreme  

• 331 – Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja  
• 332 – Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala  
• 333 – Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili 

gubitku pridruženih društava  



• 334 – Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog 
poslovanja  

• 335 – Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano 
poslovanje  

• 336 – Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) 
novčanog toka  

• 337 – Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju  

 

7. Dugoročne obaveze dospevaju u roku dužem od dvanaest meseci posle izveštajnog 
perioda, odnosno od dana sastavljanja izveštaja o finansijskoj poziciji. Vrednuju se i 
priznaju u skladu sa MRS 39 i MSFI 13 i drugim relevantnim MRS. Sve razlike izmeñu 
ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u 
bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita kao finansijski rashodi/prihodi , osim u 
delu u kome se kapitalizuju u skladu sa MRS 23 – Troškovi pozajmljivanja (napomena 
3.1.c) . 

Deo obaveza po osnovu dugoročnih kredita koji dospeva za plaćanje u 2015. godini, 
mora se reklasifikovati na kratkoročne finansijske obaveze. 

 
8.         Kratkoročne finansijske obaveze  

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih 
transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po 
amortizovanoj vrednosti u skladu sa MRS 39. Sve razlike izmeñu ostvarenog priliva 
(umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u 
periodu korišćenja kredita kao finansijski rashodi/prihodi u korist računa 460 Obaveze 
po osnovu kamata. 

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao kratkoročne obaveze, osim ukoliko Društvo 
nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon 
datuma bilansa stanja. 

 
Obaveze prema dobavljačima 

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po vrednosti iskazanoj na 
dokumentu koji predstavlja osnov za priznavanje, a naknadno se odmeravaju u visini 
očekivanih odliva sredstava. 

 
10.       Porez na dobit 

Tekući porez na dobit 



Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o 
porezu na dobit važećim u Republici Srbiji. Stopa poreza na dobit za 2015. godinu iznosi 
15% i plaća se na poresku osnovicu utvrñenu poreskim bilansom. Poreska osnovica 
prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazanu u zvaničnom bilansu uspeha i 
korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije.  

Poreski propisi Republike Srbije ne predviñaju mogućnost da se poreski gubici iz 
tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim 
periodima. Meñutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobitaka iz 
budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. 

 
 Primanja zaposlenih 

Društvo nema sopstvene penzione fondove i po tom osnovu nema identifikovane 
obaveze na dan 31. decembar 2015. godine. 

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da 
plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbeñuje socijalna sigurnost 
zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u 
iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. 
Društvo je, takoñe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u 
ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret 
zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Nakon izvršenih uplata 
doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg plaćanja 
doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima 
koji su se penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se 
može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje 
doprinosa. 

U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom o radu, Društvo je u obavezi da isplati 
otpremnine prilikom odlaska u penziju– u visini dve prosečne zarade koje je zaposleni 
ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne 
mogu biti manje od dve prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Društvu za mesec 
koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata otpremnine, odnosno dve prosečne zarade 
po zaposlenom isplaćene u privredi u Republici Srbiji prema poslednje objavljenom 
podatku nadležnog republičkog organa, ako je to za zaposlenog povoljnije . Kolektivni 
ugovor o radu donet je 01,12,2014, godine te se u skladu sa tim i sa Zakonom o radu 
isplata otpremnine prilikom odlaska u penziju vrši u visini dve prosečne zarade 
isplaćene u privredi u Republici Srbiji prema poslednje objavljenom podatku nadležnog 
republičkog organa . 
Sadašnja vrednost obaveza po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon 
ispunjenih uslova nije materijalno značajna za finansijske izveštaje sagledane u celini i 
zbog toga u ovim finansijskim izveštajima nisu izvršena rezervisanja po tom osnovu.  

11. Gubitak iznad visine kapitala 



Prema važećem Pravilniku o Kontnom okviru...(Sl.glasnik RS br.95/14 nije propisan 
račun za gubitak iznad visine kapitala (ranije račun 290), već je uvedena posebna 
pozicija u obrascu bilansa stanja ,koja je odbitna stavka kapitala. 

 
Priznavanje prihoda 

Prihod uključuje fer vrednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba 
i usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja 
robe, rabata i popusta u trenutku prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati 
proizvod sa prodavca na kupca. 

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je 
verovatno da će u budućnosti Društvo imati ekonomske koristi i kada su ispunjeni 
posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva kao što je u daljem tekstu opisano. 
Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve potencijalne 
obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na 
rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i 
specifičnosti svakog posla.  

Društvo ostvaruje prihode po osnovu prodaje u prometu na veliko sledećih proizvoda 
pšenica, kukuruz, suncokret i sl., po osnovu pružanja usluga iz oblasti prijema i otkupa 
žitarica. 

Takoñe, Društvo ostvaruje prihode i po sledećim osnovama: subvencije i dr. 

 
Priznavanje rashoda 

Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim 
prihodima i odnose se na troškove materijala, energije i goriva, troškove zarada i 
naknada zarada, amortizaciju, proizvodne usluge i nematerijalne troškove. Priznavanje 
rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali 
(princip sučeljavanja prihoda i rashoda). 

 
Prihodi i rashodi kamata 

Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u 
okviru finansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. 

Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u 
okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale. 

 



 
16. Upravljanje finansijskim rizikom  

 
16.1. Faktori finansijskog rizika 

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji 
obuhvata rizik od promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti 
kamatne stope, kamatni rizik gotovinskog toka, rizik od promene cena, i rizik od 
promene kurseva stranih valuta), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova 
gotovine. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji 
nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko 
poslovanje Društva svedu na minimum.  

Upravljanje rizicima obavlja Finansijska služba Društva u skladu sa politikama odobrenim 
od strane Upravnog odbora. Finansijska služba Društva identifikuje i procenjuje 
finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika tesno sarañujući sa poslovnim 
jedinicama Društva.  

(a) Tržišni rizik 

• Rizik od promene kurseva stranih valuta 

Društvo posluje u meñunarodnim okvirima i izloženo je riziku promena kursa stranih 
valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama.  

• Rizik od promene cena 

Društvo je izloženo i riziku promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom da 
su ulaganja Društva klasifikovana u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao 
finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u 
bilansu uspeha. Društvo nije izloženo visokom riziku promena cena robe. 

• Gotovinski tok i rizik od promene fer vrednosti kamatne stope 

Budući da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihod i novčani tokovi u 
velikoj meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. 

Rizik od promena fer vrednosti kamatne stope proističe iz dugoročnih kredita. Krediti 
dati po promenljivim kamatnim stopama izlažu Društvo kamatnom riziku novčanog 
toka. Krediti dati po fiksnim kamatnim stopama izlažu Društvo riziku promene fer 
vrednosti kreditnih stopa.  

 

(b) Kreditni rizik  



Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Društvo ima utvrñena pravila 
kako bi obezbedilo da se prodaja proizvoda na veliko obavlja kupcima koji imaju 
odgovarajuću kreditnu istoriju.  Učesnici u transakciji i gotovinske transakcije su 
ograničeni na finansijske institucije visokog kreditnog rejtinga.  

Obezbeñenje od kreditnog rizika uspostavljeno je na nivou Društva. Kreditni rizik 
nastaje: kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, derivatnih finansijskih instrumenata i 
depozita u bankama i finansijskim institucijama; iz izloženosti riziku u trgovini na 
veliko i malo, uključujući nenaplaćena potraživanja i preuzete obaveze.  

(c) Rizik likvidnosti 

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa 
gotovine i hartija od vrednosti kojima se trguje, kao i obezbeñenje adekvatnih izvora 
finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna 
pozicija na tržištu. Zbog dinamične prirode poslovanja Društva, Finansijska služba teži da 
održi fleksibilnost finansiranja držanjem na raspolaganju utvrñenih kreditnih linija.  

 
17.Upravljanje rizikom kapitala 

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u 
neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima obezbedilo 
povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti i da bi očuvalo optimalnu 
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala. 

Društvo, kao i ostala Društva koja posluju unutar iste delatnosti, prati kapital na osnovu 
koeficijenta zaduženosti (gearing ratio). Ovaj koeficijent se izračunava iz odnosa neto 
dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada se 
ukupni krediti (uključujući kratkoročne i dugoročne, kao što je prikazano u bilansu 
stanja) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se dobija kada se na 
kapital, iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.  

 
18.Nekretnine, postrojenja i oprema  

  

Zemljište 

Grañe-
vinski  

objekti 

Oprema 

Ostale 
nekretnine, 
postr. i 
oprema 

Osnovna 
sredstva 
u 
pripremi 

Avansi 
za 
osnovna 
sredstva 

Ulaganja 

u tuñe 
nek. i 
opremu 

Ukupno 

Nabavna 
vrednost 

      

 
 

Stanje na dan 
31.12.2014. g 57103 

 

30343 23035 

 

 

 

4067  

 

110481 

Povećanja 
2239 

 

 

 

 

 

1924  

 
 

  



  

Zemljište 

Grañe-
vinski  

objekti 

Oprema 

Ostale 
nekretnine, 
postr. i 
oprema 

Osnovna 
sredstva 
u 
pripremi 

Avansi 
za 
osnovna 
sredstva 

Ulaganja 

u tuñe 
nek. i 
opremu 

Ukupno 

Aktiviranja  

 

 

 

 

 

 

 

Sredstva 
primljena bez 
naknade 

        

Otuñenja / 
prodaja  

 

 

 

 

 

 

 

Rashod     
 

   

Prenos 
(sa)/na  

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan 
31.12. 2015. g 

59342 30343   23035   5991  118711 

         

Akumulirana 
ispravka 
vrednosti 

        

Stanje na dan 
31.12. 2014. 
god. 0 

 

22989 

 

 13750 

 

 

0 

 

 

36739 
Aktiviranja  

 
 

 
 

 
 

 

Amortizacija   

     

     406 1144 

 

  

 

 

 

1550 
Otuñenja / 
prodaja  

 

 

 

 

 

 

 

Rashod     
 

 
  

Prenos 
(sa)/na  

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan 
31.12.2015. 
god. 0 

 

 

23395 14894 

 

 

 

 

 

 

38289 

  
   

 
 

 
 

Neotpisana 
vrednost na 
dan:  

 

 

 

 

 

 

 

31. decembra 
2014. godine 57103 

 

7354 9285 

 

 

 

4067  

 

77809 
31. decembra 
2015. godine  59342 6948 8141 

 

 

 

 

 



  

Zemljište 

Grañe-
vinski  

objekti 

Oprema 

Ostale 
nekretnine, 
postr. i 
oprema 

Osnovna 
sredstva 
u 
pripremi 

Avansi 
za 
osnovna 
sredstva 

Ulaganja 

u tuñe 
nek. i 
opremu 

Ukupno 

5991 80422 

 

Zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a 
naknadno vrednovanje se vrši na isti način kao i za nekretnine, postrojenja i opremu. 
Poljoprivredno i ostalo zemljište iskazuje se po nabavnoj vrednosti, odnosno fer 
vrednosti. 

Ne vrši se amortizacija zemljišta. 

Zemljište uzeto na dugogodišnji zakup od 99 godina iskazuje se kao pravo u okviru 
nematerijalnih ulaganja i amortizuje se tokom perioda zakupa. 

Amortizacija za 2015. godinu iznosi 1550 hiljada dinara (za 2014: 1551 hiljada dinara) i 
uključena je u troškove poslovanja izveštajnog perioda. 
 
19.Dugoročni finansijski plasmani 

 

Opis 31.12.2015. 31.12.2014. 

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica  

  

Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim 
poduhvatima 

  

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge HOV 
raspoložive za prodaju 109 109 

Dugoročni plasm matičnim, zavisnim i ostalim povezanim 
pravnim licima u zemlji  

  

Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim 
pravnim licima u inostranstvu 

  

Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu 

  

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 

  

Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli 

  

Ostali dugoročni finansijski plasmani  

  

   



Minus: Ispravka vrednosti  

  

Ukupno   

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica odnose se na: 

 

Naziv Društva 31.12.2015. Učešće % 
   

POLJOPRIVREDNA STANICA DOO KIKINDA 

109 0,93 
 

109 0,93 

 
20.Zalihe 

 

Opis 31.12.2015. 31.12.2014. 

Zalihe materijala 4724 1523 

Nedovršena proizvodnja 8968 8938 

Gotovi proizvodi  15115 7865 

Dati avansi za zalihe i usluge 25 25 

Minus: ispravka vrednosti datih avansa -25 -25 

Ukupno zalihe – neto 28807 18326 

 

Zalihe nedovršene proizvodnje iznose 8967710,97 i odnose se na proizvodnju koja je na 
dan bilansa bila u toku. Prilikom obračuna vrednosti zaliha učinaka, Društvo je iskazalo 
povećanje vrednosti zaliha učinaka u bilansu uspeha u iznosu od 29.093,40  dinara. 

Zalihe gotovih proizvoda iznose 15114612,00 i odnose se na zalihe proizvoda: pšenica 
43.650 kg i kukuruz 925854 kg. 

Prilikom obračuna vrednosti zaliha učinaka, Društvo je iskazalo povećanje vrednosti 
zaliha učinaka u bilansu uspeha u iznosu od 7249766,64 dinara. 

Dati avansi za zalihe i usluge iznose 25 hiljada dinara i najvećim delom se odnose na 
avans dat dobavljaču MSD BANATSKO VELIKO SELO u iznosu 25 hiljada dinara. 
Avans potiče iz ranijih godina i izvršena je ispravka. 



Popis zaliha sa stanjem na dan 31. decembar 2015. godine izvršen je od strane 
imenovane komisije u sastavu: Rastović Zoran, predsednik, Sovilj Svetozar, član i Mitrović 
Petar, član. Elaborat o popisu usvojen je dana 26.01.2016. godine i nisu utvrdjene razlike 
izmedju knjigovodstvenog i stvarnog stanja  

 
21.Potraživanja 

 

Opis 31.12.2015. 31.12.2014. 

Potraživanja po osnovu prodaje 11138 24538 

Potraživanja iz specifičnih poslova 

  

Druga potraživanja 1569 1618 

Kratkoročni finansijski plasmani 

  

PDV i AVR      73 11 

Ukupno potraživanja – neto 12780 26167 

(a) Potraživanja po osnovu prodaje 

Opis 31.12.2015. 31.12.2014. 

Kupci u zemlji 77082 75563 

Ukupno: 77082 75563 

   

Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji 65944 51025 

Ukupno: 11138 24538 

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim značajnim kupcima. 

Društvo je formiralo ispravku vrednosti na teret rashoda za sva potraživanja od čijeg je 
roka za naplatu proteklo više od 60 dana u iznosu od 65944 hiljada dinara, u skladu sa 
Pravilnikom o računovodstvu i Odlukom direktora . 

(b) Druga potraživanja 

Potraživanja za više plaćen porez na dobit: 1517 hiljada  dinara 

Potraživanje za PDV                                         73 hiljada  dinara 

Ostala razna kratkoročna potraživanja           52 hiljada  dinara     . 



Ukupno :                                           1642 hiljada dinara 

 
22.Gotovinski ekvivalenti i gotovina 

 

Opis 31.12.2015. 31.12.2014. 

Tekući (poslovni) računi 52 30 

Ukupno: 52 30 

Društvo nije imalo nijednog nelikvidnog dana u toku 2015. godine.  
 
23. PDV i AVR 

2891 – Ostala AVR – razgraničeni PDV 20%       0 hiljada dinara 

2892 – Ostala AVR – razgraničeni PDV 10%         0 hiljada dinara 

Ukupno:                                                                   0 hiljada dinara  
 
24. Kapital  

Ukupan kapital Društva na dan 31.decembar 2014. godine ima sledeću strukturu: 

Opis 31.12.2015. 
31.12.201
4. 

Osnovni kapital 48448 48448 

Upisani a neuplaćeni kapital 0 0 

Rezerve 3144 3144 

Revalorizacione rezerve  4845 4845 

Nerasporeñeni dobitak 62436 62343 

Ukupno: 118873 118780 

Osnovni kapital Društva čini akcijski kapital ukupno 3 akcionara i 48448 akcija,i to su: 

 

Osnivači 31.12.2015. % učešće 

Raca Dragan 33897 69,96574 

Raca Danica 14111 29,13 



Osnivači 31.12.2015. % učešće 

Ilin Aleksandar  440 0,91 

   

   

   

   

   

   

   

Ukupno ima 83 akcionara 48448 100% 

Promene na kapitalu za 2015. godinu su nastale po osnovu (Videti Izveštaj o 
promenama na kapitalu): 

• Povećanje nerasporeñene dobiti u iznosu od 92 hiljada dinara se odnose na 
poslovnu 2015. godinu po osnovu ostvarene dobiti u 2015. godini. 

• Izvršeno je  usaglašavanje sa Centralnim registrom hartija od vrednosti. 

• Izvršeno je usaglašavanje sa Agencijom za privredne registre. 

 

25. Obaveze iz poslovanja 

Kratkoročne finansijske obaveze                                           31.12.2015.  31.12.2014. 

(Prekoračenje na tekućem računu)                                              0                  0 

 

Opis 31.12.2015. 31.12.2014. 

Primljeni avansi, depoziti i kaucije 1700 1700 

Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji   

Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu   

Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji   

Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu   

Dobavljači u zemlji 900 1011 

Dobavljači u inostranstvu   



Ostale obaveze iz poslovanja 697 950 

Ukupno  3297 3661 
   

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim dobavljačima. 

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 

Opis 31.12.2015. 31.12.2014. 

Obaveze za neto zarade i naknade zarada,osim naknada i 
zarada koje se refundiraju 352 512 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret 
zaposlenog 51 50 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret 
zaposlenog 138 140 

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret poslodavca 124 126 

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 32 0 

Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret 
poslodavca koje se refundiraju 0 0 

Svega: 697 828 

Druge obaveze   122 

Ukupno: 697 950 

 
26.Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna 
vremenska razgraničenja 

 

Opis 31.12.2015. 31.12.2014 

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama 
po opštoj stopi 0 0 

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama 
po posebnoj stopi 0 0 

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima 0 0 

Obaveze za ostale poreze, doprinose i carine i druge dažbine  0 0 

- Obaveze za poreze i carine 0 0 

- Obaveze za doprinose 0 0 



Opis 31.12.2015. 31.12.2014 

- Ostale obaveze za poreze i doprinose  0 0 

Pasivna vremenska razgraničenja  0 0 

Ukupno: 0 0 

Obaveze za porez iz rezultata   

 
27.Usaglašavanje potraživanja i obaveza 

Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2015. 
godine. Sva potraživanja i obaveze usaglašeni.  

 
28.Poslovni prihodi 

Opis 2015. 2014. 

Prihodi od prodaje robe 

  

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 63428 74860 

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija  600 

Drugi poslovni prihodi    

Ukupno  63428 75460 

 

 
29.Poslovni rashodi 

Opis 2015 2014. 
   

Nabavna vrednost prodate robe  

  

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 

  

Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i 
nedovršenih usluga 7279 4356 

Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i 
nedovršenih usluga 0 0 

Troškovi materijala 23249 52552 

Troškovi goriva i energije 17048 527 

Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi 9898 11291 



Opis 2015 2014. 

Troškovi proizvodnih usluga 396 1428 

Troškovi amortizacije  1550 1551 

Troškovi dugoročnih rezervisanja  0 

Nematerijalni troškovi 3554 2548 

Ukupno: 48416 65541 

 

a)  Troškovi materijala uključuju za 2015. godinu troškove materijala za proizvodnju 
(semena, hemijska zaštitna sredstva, veštačka djubriva, nafta euro dizel) koji iznose 
23226 hiljada dinara i troškove rezervnih delova koji iznose 23 hiljada dinara što je 
ukupno 23249 hiljada dinara. 

            Troškovi materijala za 2014. godinu uključuju  troškove materijala za proizvodnju 

(semena, hemijska zaštitna sredstva, veštačka djubriva, nafta euro dizel) koji iznose 
52491hiljada dinara i troškove rezervnih delova, kancelarijskog i ostalog materijala koji 
iznose 61 hiljada dinara što je ukupno 52552 hiljada dinara. 

β.β.β.β. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 9898 hiljada dinara i 
odnose se na: 

Opis 2015 2014. 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 7784 9471 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret 
poslodavca 2114 1698 

Ostali lični rashodi i naknade 0 122 

Ukupno: 9898 11291 

 

c) troškovi proizodnih usluga uključuju iznos od 396 hiljada dinara (Za 
2014.godinu: 1428 hiljada dinara), koji se odnosi na troškove:  komunalne 
usluge uključuju iznos od 217 hiljada dinara (Za 2014. godinu:376 hiljada 
dinara), troškovi ostalih usluga ( usluga kosidbe pšenice,  usluga zaštite i 
bezbednosti na radu,PTT usluge i registracije vozila) u iznosu od 158 
hiljada dinara (Za 2014. godinu:1010 hiljada dinara), 

e. Troškovi amortizacije uključuju iznos od 1550 hiljada dinara (Za 2014. 
godinu:1551 hiljada dinara). 



f. Nematerijalni troškovi za 2015. godinu iznose 3554 hiljada dinara i odnose se na 
sledeće troškove:  

 

Opis 2015. 2014. 

Troškovi neproizvodnih usluga (usluge brokera) 1136 90 

Troškovi reprezentacije 38 38 

Troškovi premije osiguranja 16 23 

Troškovi platnog prometa 32 41 

Troškovi poreza 2265 2267 

Sudski troškovi, sudske i administrativne takse 67 88 

Ostali nematerijalni troškovi 0 1 

Ukupno: 3554 2548 

 
30.Finansijski prihodi 

 

Opis 2015. 2014. 

Prihodi kamata (od trećih lica) 0 0 

Pozitivne kursne razlike(prema trećim licima)  33 

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule(prema trećim licima) 0 0 

Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i 
zajedničkih poduhvata 0 0 

Ostali finansijski prihodi 1 7 

Ukupno: 1 40 

 
31.Finansijski rashodi 

 

Opis 2015. 2014. 

Rashodi kamata( prema trećim licima) 2 0 

Negativne kursne razlike( prema trećim licima) 0 0 

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule( prema trećim 
licima) 0 0 



Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i 
zajedničkih poduhvata 0 0 

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne 
ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog 
dobitka 0 0 

Ostali finansijski rashodi 0 0 

Ukupno: 2 0 

 
32.Ostali prihodi 

 

Opis 2015. 2014. 

Ostali nepomenuti prihodi 0 32833 

Ukupno: 0 32833 

 

 

                                                                                                                 2015.         2014. 

Prihodi od smanjenja obaveza                                                                   0              30218 

Ostali nepomenuti prihodi                                                                         0                2615   

 
33.Ostali rashodi 
 

Opis 2015. 2014. 

Ostali nepomenuti rashodi 0 4 

Rashodi po osnovu obezvreñenja imovine koja se vrednuje po fer 
vrednosti kroz bilans uspeha:  

  

- obezvreñenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 14919 41895 

Ukupno: 14919 41899 

 
Na dan 31.12.2015. godine izvršena je ispravka potraživanja od kupaca dužih od 60 dana 
koja iznosi 65944 hiljada dinara a kao doknjiženje u odnosu na ispravku potraživanja na 
dan 31.12.2014. godine koja iznosi 51025 hiljada dinara stvoreni su troškovi u iznosu od 
14919 hiljada dinara. (U 2014znosi 41899 hiljada dinara.) 



 
34.Porez na dobitak     
 

Opis 2015. 2014. 

Tekući porez – poreski rashod perioda 0 0 

Ukupno: 0 0 

 
35. Sudski sporovi 

Društvo je na dan 31.decembra 2015. godine imalo sledeće sudske sporove : 

Tuženi: Stojnić Goran – izvršenje je u za isplatu 148680 dinara sa kamatom od 

10.07.2008. i troškovima. Urgirano je sprovodjenje izvršenja. Sud je popis pokretnina 

zakazao, ali nam nikada nije dostavio informaciju od ovom popisu. 

Tužilac: Plavšić Milan i dr. – podneta je tužba za isplatu štete u iznosu od 180000 dinara. 

Dat je odgovor na tužbu i pismeno izjašenjenje dana 06.02.2013. Doneta je medjupresuda 

kojom je osporen osnov tužbenog zahteva, pa su tužioci izjavili žalbu. Po žalbi tužilaca 

ukinuta je presuda pa je postupak nastavljen. 

U toku 2015. i 2014. nije bilo potrebe za rezervisanjima po osnovu sudskih sporova, iz 
razloga što rukovodstvo Društva smatra da vrednost sporova nije materijalno značajna 
stavka koja bi mogla uticati na buduće redovno poslovanje. 

 
36.Hipoteke, jemstva i garancije 
 

Na dan 31.decembra 2015. godine nad imovinom Društva konstituisane su sledeće 
hipoteke/tereti: 

 

Redni broj Osnov hipoteke/tereta  
Imovina pod 

hipotekom/teretom  
Iznos 

kredita 
Ostatak 

duga 

1.     

 
 
 

 

 

37.Transakcije sa povezanim pravnim licima 
 



Većinski vlasnik Društva je Raca Dragan  u čijem se vlasništvu nalazi  69,96574% akcija 
Društva, 29,12607 % akcija  nalazi se u vlasništvu Raca Danica i 0,90819% akcija u 
vlasništvu Ilin Aleksandar.  
S obzirom da je većinski vlasnik privrednog društva AD “Sloboda” , Raca Dragan a koji je 

ujedno I jedan od osnivača “RACA” DOO, konstatujemo da su povezana lica. 

 

Sledeće transakcije su obavljene sa povezanim pravnim licima: 

 

Opis 2015. 2014. 
   

(a) Prodaja proizvoda i usluga (bez PDV)  

  

Prodaja proizvoda: 63428 73910 

Prodaja usluga: 0 950 

Ukupno: 63428 74860 

Roba se prodaje po cenama i uslovima koji bi bili na raspolaganju trećim licima.  

 

Opis 2015. 2014. 
   

(b) Nabavke robe i usluga (bez PDV) 

  

   

Nabavka robe: 43090 53537 

Nabavka usluga:   900 

Ukupno: 43090 54437 

Roba se kupuje po cenama i uslovima koji bi bili na raspolaganju trećim licima.  

Stanja na kraju godine proizašla iz prodaje/nabavki roba/usluga 

 

Opis 2015. 2014. 
   

Potraživanja od povezanih pravnih lica  76517 74892 

Obaveze prema povezanim licima  0 0 

Ukupno: 76517 74892 



Potraživanja od povezanih pravnih lica potiču uglavnom iz transakcija prodaje i dospeće 
je utvrdjeno i povezano agrorokovima. Potraživanja po svojoj prirodi nisu obezbeñena i 
nemaju kamatu.  

Obaveze prema povezanim pravnim licima potiču uglavnom od kupovnih transakcija i 
dospeće je utvrdjeno i povezano agrorokovima. Obaveze ne sadrže kamatu. 

 
38.Dogañaji nakon datuma bilansa stanja 

Nije bilo značajnih dogañaje nakon bilansa stanja kao i namere koje bi mogle značajno 
da utiču na vrednost iskazane imovine i obaveza. 

_______________________ M.P. ___________________ 

(Zakonski zastupnik) (mesto i datum) 
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u .J rdtuovods\ elrn PraPi5im \ aeci m u rcPublici Srb ji lro i 2 o E

iEr;korbole roic ru!ovod,ho odFdr rao Fophodn_ u Pnolmi bntriFlag aAbr
loii aA vdu ma;riiilno &tujn. P%Fne i5.*, %6 e Lld rffial"ae 'd'rnF 

ix

oaStunast @izotd

N6, odqovo tun p da iz"zimo rulmF o p. oam FdMor sodiinrd fi@'ijc\m
t'*.i;r,.-.* 'y3s rcwiJe. Rdizij,.no ind:li u suddu \a M_du: odni'r
shda;dim revizije i vazecin zaloGkin PrcPisina toji se Prinenjqu ! RePubli.i S.bii
Ovi *mdardi mlazr da se pridrzavso eti&ih zhteta i da cviziju Plmndo j idrlimo m
nacin *.ji onosn6ava da s, u hz1lmoj n@, nve.ino da lintusisld izvdtaj ne sadrri
nakdjalno aatajne pogresre istu.

Reviziia uujtrinF spNodenF pdtuPak ndi PnbavljmF evihskih dokaa o iaosim i
obelodmiivmjina datin u Edonon godi,rnjo rinmijskon i^eltaju Odabrmi postuPci
str anoEni na ievizorslon Prosldirmja uujutujudi trocotr rizila Pcbjmja nahdF,no
a".alJni posr.tun iirr" u rdohom godj$Pm hl]diFlon i4esblu, nsdfi u{ed
kmdlne 

' "dn.e 'n 
gE3re. FrLlilom PG d. ovih ri! kd r*tor .rgledava neft I'o ,tsolP

koje su rlevdlrle za sdtavljanje i isdnito Prilzivdje ied@nog Sottilnjes finmiFkog
indbi4 ndi osnidjavdja revi@rsl<ih postuPala koji fl odSovdaiudi n datin
okolnGtina, ari ne t cilju 

'zE 
nvmja nillFnF o delotvomdti intemih tontrola Pramog

Reviziia bLotie u](ljutlje trcnu adekvahsti Prindjmih nlunovodsemih Polilila i
opEwdmosti raalnovorbtvmih Prcc@, izvrSmih od stsane flkovoilstva, kao i oenu oPs€

pre*ntacije redmog godisnjes filffiiskog iaelhja



Reviziia
Eeogicd

talunovodttw, re iziiu I Xontaltinguz?ie za

sn tuo da su pribavlieni rwizdsk dokui dmrjni i odgovdajudi i da obezle&ju om@

za izazavmie nares rcvizoftlog nidjenja.

Mi!|ia'i.

Po nalem mislimiu, redMi sodiinji filr.siisk ift3taj istinito i o6jektivno Po svin

-,"--lJ" ^i"l;,. "*u. 
i prndi fftu;'Flo :hi' Prjwedno8 dtud" sloboda

"i.-z*."* * i- v a*"-t;2ol5 Sodire ljo i 
'e'd 

cr n?8ovos Po\lavarr izve{uj

..iJ-l"^r"r,, p-*** t Pitirl ir'ol de coLotrP za Posro*" gd"'l.11qT:1
bt dr, u skLd; s" ra.u dodstvmin pbPssa \r'ear u epubli vDrl I

;;ru-;ds!'*in p.lit an" .berodmjsin u mPontu uz finadlski izve3tij

9:t448!tE
Izvdtaj o dngin zrkon6ldn i Fsulatomim zahbvina

,*'1. sno peslcd eodi.lirs aP"bja o Po'lovrltr DhusM Rulo\od(tvo Druifva ie

"a"i,;l'-.,i 
."",""i;"i" ' p"--t*r" g.,tr".Fe -*"i' o qgstdrtu: I.:'rd:!'l 51

di?@ zlma o rdovod\tvu i zr.ond o h5{ru I apiLL (sruberu 8osr s Drul

Jiioi -tt,zot-t \&4 odsotomoq F d, i"rrmo ru'lrqe o buaden*ti sodiiri'8

'i"ral. . 
p..r**i' - m*lsli i^dbimd a Poslonu 2015 8odinu g vczi 

"a 
dn

-.,i-"rJe ."."i-'" ', "s--ceto 
tu pbonvde uvddh*b ir*o\ otrs*n h

'n;""i"Jij *ai^ u sod;aFr izsbju o Ps'Miu v e'danid 6n4'iskin
de3Eilm Loii tu bil! pFdde( ra itje s1Ddno l'ome nali Pc|l pci tusu drJdvd oftC'eq

*"r,i . .*.ap ",*.n1,, ' g.d,3nlm fle.biu o poslovrir koii pbsticu z ufod"ii"
i €vidd.ija l<oje n6u bile piedmet r*itje

ro nM dlienju. ?uo\odrdde domaciie erikde u godrrid i?sBiu o

msdriu su po sim tuldiFlro baadjnm p:hnlft uslJrdtr u 6nftiisUr
i. ,"su;i* o-.w. - goau" t4ase zh'lan, dd \'' decobr 2015 g'din_

U BeogndD 26. 04. 2016 godine
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!'il"g"deno lnviLrih o

pnredna dnirra, adru8e
kontron oh,r,"l i sadriini raiuna [ funl]om ohdru n
i preduztnile (sL sls nstr'9s/14)

bavije polopnuredd odnomo 0rr1 Gaienie rib

Privredno drugtvo AD "Slotoda" , e &dilien u Zrdjaninq !L Milentija

PoDdia broi 1sa dtianim b!oj@ 0s021970, flB 10103n90, osnovdo je lao DP

"si,rbodal srsdiitd tr Novin Koacin4 ulj@ Kralja Peba I brcj 46 rrorMe !
orlrpafli | 

'.tuhaciii 
u D? c ob.d. izv'3mP $ 13032005 Codinekddd me ir

-:'"' Li-,;qD'bob"d" po , de.iu {ssciF a pn. Edne ?si5r b' oi 632+

i /200s. Prcnena sedjil, izvissa je rtcenFn Ag€i.iF za P.v€dne Esiske Po FrsF
trci BD 6239/200s 13.02 2003 sodine I loshje ! zujminq ul Mileniija Popovira broj

1, ;D "sl.l,.dl "pi.-" 
je i *si"b Agemije 2 Priv€nne resthe relajem BD

2UA I / 2AA de^ 22 D nA6 Eodiae
Gnovna delahct I(ojon se Drtrlbo
(osin Fninaa) , teguninoa I uljdiF

Dnlho je s,llsno kirerijbira iz zak

Na dr 31. de@lrd mls sodine Dru5eo je hDlo 17 bPoslaih (m dd 3l dMbar
2014 godine b&j 2aPodmih u Dtulbu bio je 19).

2.osnd€ a sshvljnje finmsiFkih jteilah

lzuztr k ko je navedmo nize, fin aG4sld izverbji Dru!toa sshvrjeni s! u s*ladr sa

Meitmrcdnin stmdardina f indiFkos rvdbvmja (Mfi ).

Drulbo ie sdvilo ove finmiiske idellaje tr suadu s zakomn o .admvodsh koji
zaikva da finmiiski jTeihji budu PriPEnnjmi u stladn sa svim MSFI lao i
lroDjsima izdatin od skane Minisbrstva finmir'a ReP[blike srbijc lnajudi u vidu

;zli(e ianedu ove dE rcsaladvc ovi finNislj iderlaji odshPaju od MSFI n

1, Dtullvo nije izrsto obra.u i dedisdja a Pirdja zaP6l4ih u 6*lddu sa

MnS 19 - ?rtnanja zapGlenih iz razrdga lto je nir<oodstvo Procenilo da efelat na

rantjlae rinffiiisl(e izv€lbje ne bi t io nai€rijarno zmlajd, l<ao i da bi i t o.kovj
dobijrja i. inforneije Prevzilazili koristi od isre

$Fa\lir" rhMsirlh\ ne3hid u:Uddu 6t Nlsfl anbL" P'iou i^Bmh iuhih
-*o'oi'n-'t' p'omr. ono, u](odq anF, dd Rulcodswo ori5o !vo,e
p'Nd,v"ne u pr mm, ,6tuo\ od\N"nfi Po[brz Druba oblab loi" ahtda,u
;' Nd.krip \ ..t e 'Epetu 

ilj r Pf- lloboti o.lnoso obl6d u l olift Pl etPosbv " 
;

;-. -" '.;j" ."bi t"r -- a - hnansiie " '^ 
tuh." ob€rodrrm !u u napoFui 4



UporedrE podalke i podeha srsja Eire Podd sadrzani u finffiiF!.in iderbjina a

Prsaruavdje shmih v'rah
a. Elnkcionlnt i rdhrt PnkantuMjd

rr2\'e u{Jterc L m'tui.kc 66b.e Dtunr !e odrP?%iu ' Pilauu u €luh
Drinmoe eronodloP ollrl4nra u rqd Druetoo Pbllle rtunrciondlrr vrlu ')i,,,r.i."L" '" ,",.a"**,^6bj1\drb Ddto. je din'i " i^
r hiljadama dinda uroliko nije drosadje naslalmo

!""!!q!icre4d! k^l! !q! p'iaEj.!!!a @lelr9@tsriwnj'i ohwz hiri {sren di:

3\'122014 1\'122015

ti$-

crrl l-iox"
6. Pozitturc i ftAatid. ku'sre reli*.

sva pobazivania i obave4 n stuin $etutvina daraF Fqaruda su na njihov!
dinmk! protilwdnGt po srednjm kurs! ni da bilma stdnja. ?ozibvm i nesativne

ku$e razlike nsbie Pleaimon pobazivrja i obavea n sbanin sEdstvina pladmja

koje nin innse do kaja eodine iskzuju se u bileu n+ena kao linffiiFl<i pdhodi,

Pottivne i negativn€ ku$c nzlikr n6tde pri inirivmju obavea ili naPlati
poE ivmja u toku godine po kUm vazeden na da Poslowe Prmene, is*aaju se u
bilrsu upelu *ao finadjski prihodi odn6no r6hodi

lPregled mi.jnih ratunovod6tvenih politilo

osiovne mduDovodnvcnc polirike primmjene a sdbvlisjc oih finsijskil izdkja
mv.d.ne su u ddjm tktu. ow poliiik su kouinefto plimlljonc n' sv

Nim ako nije drugadije nua.eno.

a. N.Ldin. ponoiatj'i opmtn



to@lro vPdnovdr nP}.l eEin" pshieniJ I oprme ftr.s Po nab"hoi \ EdnLb

i;;;. "':;i';, .;,* ** ,"u. - "' "i"" t*t"* -ba\ |" AL o Dd{too

l"*;;i* i'ise ."g" p.a od€rs orornoL*/ J ndb"ulu lrednsr

i*1i,i?"."4"* ;i!,. . i".;"ove Doaiorri,\did u s{"dl ' MRs 23 (napom*

Nabadno wednoldje nekrehina llii @ Po NNnon P6lnPku' YJ'j:.p*d"id:" I
iii " 

. N""*-. p**r""i" 
' 
oPren' odr*o bo nibsroiu"dio'b LmrFnol

- ukrpan iT6 i+ravreuednosti poNdw obwedrv4a

€ obracdaua Pmpormarnom
upobeb€ wdslava osnovi$ a
po5t@ odNro nabaw ftdnost

Koisni 'et bajdja $are PoFdinadt nekrehfnq P6trojdja i oPEne PEbPibF s

\a kraF porlo\n" Lod T PdenuP s" da J s n€kelr' pdojmj" i aPrd'
obaredm. u btlto u !r M{s 6-UrmFltftdm'b6om'

stoee dortidiF z Pojedine srope nekehina, posboiola I oPrde s!

T- s"p;";.'pl

Pnimdm opme t nthdiz@ja t Poti.rriat.di

P nil*auzilz, \ffiidti I Ptikolid

Ra nd'skaoptuna| tNkhrsk 3a thtft

125% 21%

iou
-Ll

umarzm. I ndnoni ".n@E!!:a6!!!a sFdbh. koja nnd,u mosdi'd rodn:

"*-; "t- *. r"au' ..-uaciji, a lbvsa .la Ii je dolro do mair'dja dil'Ne
ftdn;sd E;i € ;a soditnFn nirou Za s€dsha koia Podre,u morl*dji PNm da

l. 
'e 

do4o do t da;b nr;hov. \Fdnosh ldise ! 
'da 

dosadaii il mniene otolndti

'ir" d" L'ie-;d'wo" vpdno$ r'dd nPc bb radob.dv, cusbt zhog

**".' '-d*" r pi-"' 
" rrr mG. e rojiF 'c!'sovod5a* wednoi

,.-1,.' "*. od n*d; -d;kn6dre wdnosb \ddo\rr"drv" uPdoi r wdro,r
vesa od fer v!€dno;d;redsM mfjene a torkov€ Pmdaje i wednos! n nPotrebi za

svriu lrmde mrienia uednosti, s€dsM se s Pilu na mjni,in ni'oina na *ojima

nos_da se nMda odvojmi Prepomdiili novcani tokovi tedinice koF gdsiltr
so;viiu. Nehr:niFrr veo.hr, Lod rojih F dclo do ffFqt \-J1Gb -e
;""id"", ., *'1" zvLbra pe,iod zbos mogr.Pg uldan' efet" r LrMdld

Amndzaritt ad.attuad no'tuiatia i ooane

;-.bdo' tor.- prc.enjd% lotunos uera

anodiacii! nekehina, p.shojmja i oPreme 6ni
unmiena z Prsshlu uednos ukoliko P6bji



b Dnsoroki Ji'sisijsxi Plletati

U okvin dugorolnih finNiskih plas@ is*azuju se ur€lta ! kalihh odatl1 p'amin

rNebo pMdvd|e ldo , aalddm ueonovde dugorcr \ lDdisl \ Pl"rra"
i-1,"i. .. -."a, ,l.r ,*" *"a""'b to a p?ddbvr'r Posbu vredro\' nadokEde' oi'

- i,il l" iiii.n ur*, *"r" 'r/ff 5; prihod od u "8d a 5do u ono mo' u roi.i

ir.ii...ia *.i a* " '*o"a"h 
no&PorddoB dob rka kdi$it" icssii do Iqe

;;;;;";";'-p oio z'-pode.e o r 'e prni " in* rol ievc'i od brsog

'ii;";;;;"-itq* 
r""66.iF i jsl;nF se km sndjmr nata.e vrcdnosd

lnicii"lno. zrthe.e priftiu po ndb*noj trdnGb o'lnNo po .n k6ri' rda
;;;;-;;;i '*i ". ". ;,"."-or -ni no ,r- t'as, ,,ue s" luode a" nitr
, 'td;.t .a -. r""*i, 

' 'i " 
prcd;j F n'd cti cen" ro$n? sorovih Drc'vodd i

"--.i.,", "n 
otr;*" dkee Pmic"rodra uEsse sirotr_ dn"\hu 

'"dnu
L.- .J. a""r.. *'t-" I pnp"a, F 

'."is - bdk-' p'*y9eF ra$o'de

"r 
"-r-a*. l.*.*r" P';'aodlog t"pdEdJ Ona b{lutuie hiko\e

"-""'ri'u- ". 
r.". p-ari.. 

""a 
rurr p'@i4' P-odana c*a u rob'lriaomLorr

po;.' -ja umien. - pnp,all"cvdlrbihetso:rove p_odaie

b. Ktttkototttt Potntiunin i phs,tei

lrema EU€id I'ravilnikn o Konhon okviru...(Sl glasnik nS br'95/14) uvedena sn

nova konh po shrkturi navedmih pobanvanja

rratroroma DotuvdF od lupd<: ' rr.rto'odi filu'isU pemsi Pdju !e na

* "', ',*i.'o0,ru'..s 
aot-mb na osasu ro8a rs€is dubi&o Pove '16|]r

odnos. Aro se vEdnst n dokmenfir iskaF u sEmoj valuu, !*i se Pre6'unavmje !
izvelhiN valutu ro sednjcn kud vazerm na dd brsar<ije. ?roMe ddihog
kusa ;d datuna tansalcije do dat1rm n.PlaE pohrivmja islzuju se kao kuane

Fzlike u lonst prihoda ili rshoda odnosno ns€alizovme kusre razli*e iskazuju se

na tset/n korist wcnffildh ra4rmirmja

OrrB [rt]o odn pob*\rrd iturnusl'ih Pld'mm" Lod 
^o 

r,\ P
f;,Dlatv6'i \6' .e i, dirkm.m otpnivrFn dor 'c u rlu."djn" ladd r
nem;amsr n"Dldk ^6ra ' 

dordentoma oFpL u celifl 'l delmitT lri

lndiE*tan otpis se !tsl'luje a eva Pohtivmja od .ijes ie bka 6 naplatu ProEklo
lainmie 50 ;ma , pri renu 5e ina n vidu dhrcsr poha,ivdja, ekon(m}j Poloal i
solvenbost duzn&a kao i ndogudnosr naPlale ftdohin !ften



rndiE!tu otps n] " na M(n odlti - diFr'or' D'dNJ raoiP''dlose2oFrsn

br u eodm, ; na krlu sodr ne cmbalna poPim t omisrlr '

c, Gotobinai goionns*i elrttuqldti

cotov'aa eootrsbe\v.v,lc1. obJnvabju: no\r ubas"F'd"po_iPpo nduiuLod

;; ;f;G;..-,,".r.LrNidnaLlastr.' i' P^obibin 6rom dGp'{d doh

ree.a tb lrofe, Pcturl ia Po bkrlM Bcmu

lrekoradsia po lekulen ralunn Hdilikovana $ lao lineiFke obav@ ! okm
k aedohih;bavza, u bildsu sbnja

Inicqarno osnolni hpitar se skdje u visin' proenimos ulosa u Dnltvo / odosno

Iini ga uplaadi kapibl prilikon Nivdja, lao i sve nal@dne Pronme vrednost

lronse na 6nMon laPilartr
Zalonon o Pdvre.lnim .lruitvim
kod adgovdajnaegregisk .

Gnovni kalital i5kam u dinarima se ne nenja i ftba utladitl inc u knjisam s

Prda vazetd Piavilniku o Konbon okviru-(slsldik Rs br'95/1a) uv€dda su

nG, lonh po odaovrdiu-ol 'hLtu rdro e ilrom 23 sbv ll D'oPnro da '"
..*ar- "^tl."i p'"-.l" 

"a.No 
d4m "ado n' m'uu '0o nd dr tlaEa

;.;;.,4^" ',.- vo \**po,.d-'j d.td -.r. Bodm IL rrd' rso' cLb br

Ni r6txn md F rpc ls bttz d sd€lelb revdloiauje 
' 
ndPJzo.tudob'.i glb.f, toi

* ,r ru u,-u *"ur o o.blom 6veobul-\rbdd dobiLl r "klddu "r VR5 I

"?]5tu ',a 
tn.ij'r,h .zvs6jJ EudendrrF 'e 

q s. n, 5leda mn

. 330 - Relaloriacione tFde po Mow cvardza.ije nemdsijalne in'ovhq

v*e s isklurivo prda pravilina PrcPtu
a se prcnene na osnNnon r:adalu Esishuju €

nekrebind, Posbqdia i oprme
-, - Altu"5k' dobict iI subic posrow P Mor denrudih Prmd.a
.d!2 Dobic iL gub..i Poo.no{r iagdnid u vlMiale GIID4tstdP'blr
rlt - D"l,i" ir"biJ p. *"o', udeld J 6b om reobLhvdbom dobl[u iI
gubiiku pridruzenih drultava



334 - Dobici ili 8ubi.i Po osnofl Prealum fi!tuiFkih itelltja inostrdog

tt"lTt-"'. '" slbici od ichnmta altib neb nrasmja n inostuo

lii"l-*io,"t 
" srt;.i po o$o!u itr!'.*nata astite i'ra (hed'hsa)

LT' ili'llT *o'., * *.*" natija o.t Eednosti Esloro'ivih a prodair

z Duedoine obrvPE do P4rju u rckx dud od !\ ma6t m6eo Pone neruinog

i,"iJ,r".,-.'-"ii'.,i. .a .-, .J"r'ri" 66bia o tudd.<ko Pozi ii \ ?dnri' se;

Lit^" , "ir*, * vns.t 
' 
v"Fr '3 drsin 'er"vdbir 

Mps cvP rr'r" i^edu

:;;;.;:r,;i,.rj-% z rdd(rcrc troslNer j izda oprab Fb 'iu 
3e u

*J j*:"r,n*.rll"*liijl;ft YTllll''*::11fi ::;':-1,

s. lca&oroine 6dsiFke ot Ee

olav* eo kreditina se inicijalno Prihaju Po ler u€dMu Filivz' bez dlalih
;;;;;;"tu ;;""". ' *,"i"i- i*i.a*".u-* p" t"ca,hna s- Blail po

L'i,."-1i "*-'" ' .u.a" c, MRJ ra sle mike --edu tuNarsog pdn'

' -".*"" - *-,1 de tudove) 
' 
zro d ooldh P' tuir 

'e 
u b'lmu usF€nd u

""j,,"li, 
i.i*r" r.*4" t* *eiFt' 

'ashod'/pnl-odiu 
load'tr' 4o0obavu

obaveze ?o kreditina se klaifiIuju
nur bsuslovno Pravo da odlori

dlsoioanih kredib koii dosPeu a pladdje u 2015 go'iini'

kra&orohe rrrsii,k€ obavse

kao kratkorobre obav@ 6in ulolilo Dd.ltvo
iznjrdje obav@ za mimdF 12 reed nakon

obareze lrenr do!avljadini

Obavec pM, dob"vrtd.im e ini.'idrno 6r.,nlu Po vcdncb rrffq "
do{ ndtu roi pfdlbv:ji o nov a P' izJtrie a ndls.dno 5P od mea\ :iJ u ftm'
old.ivanih odliva sredsbva

Teloai porez m itobit



Iorez m dobil pEd$rvli nos koir ob'aiMs I pld'r r'klddr v Talonod o

;:*;.;;;. |; - i "*,u";bii 
sropd po@ %dlbira'0r5 sod$r i2nosi

l.{io* * * n-*', *-'to 'tsd"nu 
por6}"m b-dr'm rorota rovi'r

- uLi' --.*- t' -- "JJiniedobir Pnkdt u 
^6 

rimom bildsu ulPehd 
'

i.-k,j" d.L*.'" P-6|j-, p'Pi5'mi R€P!bde5rblc

ta?l' p'opL' FePUoUl" 5'b{''. Pcdvidru noguodr 'l' r poeU glttri iz

J.*:* i. i"a..;g' .*o*'.oosrs" zr po\%'rr Pors" Prd sos u Prerhodnin

ijr"ar'# u"a'o. g.u,a - 
"Luns 

pdoda nos!- e" ProPF '
I'd'.in obratGkih period. tl m du:e od d6d golffi

Druitvo nem sopsbde Pdziom fondove i po ton osndD nem idatifikovme

obavsenadan31 d@bar2015 godine'

U sllddr d p.optnr'ol' se Pmsiuu u RPPub'ci Srbii Drusho F u obd4t dd

i"'" i."'ri*: "*'; 
rc'a'ui'' t'i'" r obe'@dqe $d 'rnd islaor

',"""r-'i'. 
o* *^* ulJrx.lju ooPrino\e a 7'po'lede rr tercr Pturoddv'a u_"i-, 

* 
"o', 

*"- po r.p".' -'p"-J- relerdbin 'ronstir PrcPi'd'
n.,^.. 

"...r"a" 
*-i"*aj 

"d 
b d'oPl'b -Poslmih obGue d

i'*"" r-J.*r,u.---.*6 Dotrino'i n" uPr Po4od'v" ' d oPrino:i tu te'el

-"-L.' ." r.L" - . 
" 

,*t'"d" p"n;d' nr ko,i * odnN \a on nj{si} LPbb

;"'.;;.,":;-,r". no' d.!,h a!.o6'it' ob,!% L oogLedu lui(ec Pl"c.dr
a.i-"'. *""-.," "- ";-olno 

s?dsvr d' tsprrd de bmehc ie aPd3|6inr

iJ; ":f;-'..*rr 
vde pr".m';oDm6 e pMaju rro ved!too u i'osu roi *

-i- '"i.L"'-" 'l . -*, - Lo,5P more urditi budu. obd& - Pl'rd'e

I Jlddusrroi dma.ninrobrm'uugd.n1mo'rdu DdQoieuob€vrzdaisPl"d
obltlrffc | ' hkon od L d u Ftrziiu L u.sni dv" Prorhc a'6

";.,i. . ;*- koi p*rF"d i ;aa u romP 'r sPlafuF olPreminr' l ore p'i rom ne

moe bihnd,e o.l dt; D.6Pm" -,,d" po apdlemn rP "dc u Dru'M 7d m6e
roiDre'fiodi m66uu ftde+vdiisPlzbolPremMc odnNod eF'orr"aade
-,.."4*o .o"o" , mu"di u RPpublici cdii p'erd Pcl'dnF obi*li'nom
poddtiJ n'dhaoa @JbLrkogo sr' a^or o a zPo'l4os oovoln'F roleltini
u6o' o 6dL do;er F 0l I ^ora sodneLe,.u klddJ sa tim i s' zarotm o irdu
,.:'ro .to-.. * p"i,kon odlsb peMiju lFi u siDn dvP bro "rne 76ad"

i ;"n*,p.'*d,; R"P.bl,. 9bliPr4r06Pdn'cob.a\lieronPoda*Lnddl"znog
republi{rogor8aG

obrva po 6novu orp'M /d odiak u Pen'i ndrd
isp*i;h usl.'. 

"jje -d*ijino baEajna 6 finmijsre iryelhF sasledde u elini j
ztos;sa u ovim Iindijshn tva(ajima nGu ]trs@ Ekflisanja Po ron osnovr'

11. GubitakiT vjsine lalilarr



P'err v/{d Pdv u o ^onbod 
oltiru lclSldnik ns brq5/14 ntF P'oPilr

,"i"" - -sr,* iaad vit'e lrpirra .'die ''rr 200) w! F uvedm' PoFri
Doadia u ;bruo bilms sbF Lo,ajeodbihasvrz bptra

Irihod uLlnr le ftdnct P'drl mog 6Ga li PoBrirdt porow Prod'iorobd
' i,iii" - i"ri ^.-,r"* p.:t.'dj. D; rN. t'' 

'nod 'e i-r'dr" be'/ PDv d Pdvid/'j'

'o-.]i,u" 
, ,.".," ' i-"r, prrdkd vrasni<Na t mr{ar ' /'b vranih a dati

p'oi^od sa Prodeca na kupa

D'ts6o p' aJJe Prihod lsda." izrG Fiiodd mo> poJzdro dend" Ldd4 ie

i",*iji. "i:' u..:"**o orsao ;,ti eLonoftre roroh I r'da 5u LPUi*'
,-"i- r.r* L - *; " "a "tbwo b D'cFa rro sb i" u d']icm ELto op sro
;;;;;, ;;",*", p",'ddno dari'qn 've dor 'e r *e *c Pob'ijrrne
;:;;:;t;"- .6"6 ; '.. .. p-d; ". s'.ic Pm6e Dntho 6"% n'

i'.,lii.i" " "*h"** -'r-,nr" " -"i'r' ' 't'- op t 
'P@ 

ftr! tus*jF i

specifienosh $akog Posh

Tarode. Drulbo osemje prihode i Po sledefrn Mo\nna: subvmcije i dr'

rosloni nshodi obunlatajD 'e bdlkove n6blc u aea 6a stv'din Poslonin
otiLoa;.,. i oa"*" * .-"osko"e nate4ala, delgije i gotiva' bolkove dada i
iaknada dad4 anoitizciju, Pioiaodne lsluse i nenaterij'he rrolkNe Primvanje

*r,"a" "si "" 
i"to*--l ti pliTavdio Prihoda ndi kojih su ti tunodi nsttli

(ptu ip suretavanja prinoda i ruroda)

<imre ndde Po osrod d:ffi ' Pobt\di" u P6lomil odn6' nrmir f I
oLqd reus\ h Dnnoda u arYd

K,mate n6tale F onow obavsa iz poslonih odnoe iskaaju se u bilatuu lspeha u

okdro finasiF*ih rdloda u obElunskon Fdiodu u Lone 3u nstale

piil,ode po o$ovu Prcdrie u tometo na

suoket,sl, Po osnow Pntu a usruga



15. UFavljmF fintnsiFkiE riziLon

15.1. F.laon finmsijskog rizika

,e ilolero dLicrin rtrul"bn-uTm bziBd ndk /\oii

"",,r-..,tr .a o,** r-,evd shdih laidb 
' 

zrn od nrnr# f'r r€'lnsb

ffi'#.; ;;* ,-d horovftLos b d n'r !d Pr;er c{" iriil od

;;;;;:;;':;; *r"".r' u.att"t ri'k rizik r*andnoqti i rizik br'olr

..*"" ."^ri-" *,-, ' ontshr ie btreMo na nd oir" dd P L :itur'ji
l]i'*.-a.i,. 

-ili*i,'"t 
brob pohLi dhi rPsativn rticrl d rinanti\ko

p;ovmF Dru5wa 
'edtr 

na niiinNn

uDovl@nk,,i.na obarlF F,tul5rd Jr:l'

"j ""-i up'u'..g odboc Fn'rdsr'
lindsijske rizike i definise naline asbb

. Ri.* ad PtMzrchteta s'MittDatutt

Ddleo Doslnie u neduednin otvirina i izro'so jc itru P$nda kdsa shjh
v.l!b koli pdtide iz pcrovanF sa Fzlicitin valutana

Dru3ho F tloTro i |izR prcnP1J 6d v dli\ hdija od vr'- ltca b obzircn d'

"" ;4;F D-.tu" 16 . ;v* u b ,tuu sh., bo mPorozi\ ' 26 prcd{u rri rr
t''-,,r"i. , *a,*. o" '* 

*.a"osb .ji F d'kri p'orer" L Ie v'Pdno\tr b d'u u

ui*i *p+". o-so. tp ;,toz""o visokon riziku ?r@M 
'ena 

robc

. cotninsli tuk i nzik ad p@de fr.tula@h ktutu, noPe

Buduci da Drolso nda aarajnu kamatonosnn imovinq Prjhod i nov'ni bkovi u

veliloj ns su nezavisni od Promena brGnih kamahi}l stoPa

f z od @asJ re' vredT'b lcmare .bpe p' oisd@ , dugd'oAril \r.LL Kred-i

a,u p" j,o.""tii.- t,""* troPm. iTld^ Dtuso rddmom nziku novranog

b\, kr"dib d'ri po hJ nir "mhn 3bop"nd vl.rr DrEho rizilu proma" le

Dndtua u tkladu sa politikam odobRin
riL;b' Dflil:u identifikuje i prcdlulc
od rizika tsno smilujuai sa podovnn



dtlPdbosl'hd
i.i" t'.-n* a. " ptoatta paoda tt ar'i' mdr' rrDcira roii ia"u

ia".'"."- ,"."'t, 'oqu L 6rci L odi'drciii goldr:kr tr"l"kie \-
os;c;, D hnatu,Fre irsbtuflj€ vEoroS knr ho8 reibnBr

ooebeddi" oJ |Jeo,bos ard blo.bvlgo i" ra rnot a'r'1" tu"o'o' inl
i*. -r.l ..*." I g.i-*t'r. eka 're "u 04 \"hn rrtr 

' 
r L\ n oDaldb

;; , ,u",' ., '-ri"r..r'*:*"*.,-" / i/oano'' ' ru u beovm' n'

vciiko i nalo, lHjuiujuci ne.apladda pota;ivrja i preuzte ohaleze

op'edo up',.1d " zlom hlvidno\tr ood dnAd.odrr\de dovolrog Tncd

.;.. .. , ..h'" ." ',-"" h oifr e bsur L"o 
' 

obP/o"d"1P dd l\"bil t\oru

ii-'.;"1-i""ago'*'*"grsi''0lhihobd",'rqU&
-,.",.n..s. Ttosdrndrl fp'noo' po!o\ d la oa\n' f' xr 'ra lu--b didr
1.,i, ii.i,,"'r,."" r.':,-,.t, q"m nd ;600 "sd ru u \ rd r'h''lr'm'l Lniir

lzupravljmje rizikon kaliiara

i LD.d\lird kdp:G.o 1 P d. "v d' Por " r
;;";:-;;; "-"""" 

L p'pn. drr'voj brd'roL r"ro o vrl-nmo 'osbd o

;oi:,",reo r'"o.,.,|tr trJs. .Ld"m" po\olnori d. bi o r\ 
'lo 

op ir_lnr
:hrrrn idptJlas ciFm d: rmml bo+dc raPibh

Ddeo kao i osara Drulsa koia Posluiu mutu iste delahosti, Pra
o . .'"i- -d '?no r 'Bsmg 'a 'o Ov4 l'oeli'{en " i' n' -vd ' 

odno- r"b
dusdlir Dtund ' nJe6;voS h-pnog t.p'hld N' o duSo\r" 5P dobk L"dd \
-rl-, **'. *r r' o i ' ,.*o om" i duso'o/re "o bFDrrano' b 1'
...;)' "",.,"s".,.r,s.".fr!"eraivdlr.. 

r uP' rdpil"'"dohi a r"dr _' r
kapital, jskun u bjlareu stanF, doda neto dugovdje

10343 21015 11043t



Gl'11

::,d".:lt,l

i"., [,0,,,,
21035 lt3?

_I

2939 1t750

21195 14894 18239

5710i )235 1067 7730t

59342 3141



zennlce se nkanje odvojeno od lrednosh

nakn;dno vEdnddje se vltsi na isti narin kao

PoljopilEdio i 6ialo renljiite iskuuF r

Nev i se aiorhacija zcmriilta

1 nl, b rzero, " duCoSool' r.,lrD od oo 8odin" 'Lizu_ s |J0 P alo r ot! ro

n.-.r""plnit,,1.g- ",,-o,bre5€ 
iolonpenoda d upa

Aro'L.(idl 201_ godqu ioe l_r0r'l'd"o'rr' a?fla /n h!d-d'n"idl
!! dldaje u tulrovcPo\ ovMra izvdh nog Pefloda

le.Dusoroeri fi nmsijckr PraFdi

ne*rebine po nabawoj vredn6ti, I
i a nekhine, PostroimJa ' 

oPrenu
po natavnoj !rednosti, odnosno rer

Opis

U.eid: u lap Lalu zavi!n'1, Pc!nih u.a

Uleaaa u kapitah Pridruzmih Pravnih lia i zajedni&'in

Uieiaa u knpiiila ostalih Pramih ]id i ddge HOV

Dugorolni plasn madtnin, zavisnin i ostar'n Porezdln
praDin licina u zemri'

109

Dugororni lrcditi natilnin, avhtrnn i osblin Povczan'm
rravnim licima u itrosbmteu

u .an!iiinGhamhu

Harrijp od vrtdnosti koje se drze do ddpeta

Otrup jcne sop(hscal.,e i oauPllen' \opsNm udeli

ostali dtrsoo.ni rinmsiski Plsnmi



Udeia u kaPiblu ostrlih Drasih licr odnose 3e na:

Lnuce rnose 25liid" d'."': i' 4r^'m ddo_ 4odao ar
\4SD'BANAISRO \,f,Ll o cElo r ,ro,u 2s I lrdr d 'r'"
sodina i izv*ena je GPravka.

zalihe ncdolnene pbi.vodnie iaose 396m 0,97 i odnosc se na lroizodnju koja ja na

dan bilmsa bila u i;lu. ?rilitom ottaauna vredncti aliha uiinaka, Drulso je iskazalo

povcimie vrednosti zaliha urinara u bil atru usPeha ! irosu od 29 0% 40 dinaa

ziLne gotolih lrozaoda iaose 1511461200 i odnose 3e na zalihe Prcizvoda: pldi.a
!3.650 lg i kntuu 95354 kg

lilikon obraiua vrednosb zaliha nrinaka Drultvo je iskualo Povera* wednsh
zaliha uanuka ! bilmu nspena u iaosl od 7249766,rt1 dirda

3968 39J3

Drb.vantz alihc 
' 

usluSe

M'nu\ rpEurd vrcnno\d dahi av:Ba

ulGpno z2fte - rub .
1312623807



.oDr alil'a i {dlem L da131 dPembrr 2011 godre raden le od 'bde
l;[.;;;,.; ,;,.",,,,, "" 

.m. /tu t..d!dti,. -au.ti tv'oz miv.ttu
-;;,; .;;i:";;i. p'r- **d i"d"n" 7;0r'20 " soo r" ' 

rsu uhrde*dzr'r'P
lnedju knjieovodswenos i stvmos sbnF

Drulho iM *aglaleno 6tarlle sa svin znaiajnin kupcjna

Druatuo ie fomiralo ispravkn nedndd m brer rdhoda za

roh a naplab p.obllo vise od 60 dda I irnosu od 65944

lralih*om o rarmovotlstvtr i odlukon direniora

sva potrtivdla od dije8 ie
hiljada dinan, u skladn sa

Potrtivroja a vi$ Pradcn Pocz m dobit r 517 hilisda didd

Por.zivanje z PDv 7r hirjada dhm

oiala dia kntkoro.ia potrtiv4ja 52iiLia& diffi

robarvrni. po oerovu ProdEe

Potra, ania iz spe.iilnih Poslova

!.ratrorodt rsm F[i Pl6mri

ukupno pokarivanii - n&

l 33 24514

t569 l6l3

r2780 26t67

d lonoritattd ro asnoat toaatc
Opjs

--'. '17082 75561

5102i

11138 24538



2zcoiovinski ebivnlmri i Eotovina

Droitvo nije inalo nijednog rclikvidnos d@ u loku 2015 godne

2891 - oslala AVR rMgraniueni PDV 20%

2892 - Osrala AVR - rdstaniicni PDv l0%

Osnorni kapital DruEtoa dni ak.ish kPital ukupno 3 .kcionara i 43'l'43 ak ijai to su:

;l
O mn ".pibl

' p $nid r upl^ea \APitr'

484-48

0

3144 3144

4345

62416 62341

118873 118780

Osnivaii

!3ca Dra8d r1897

14tl1 29,r1



!Nr6e na raptbh a 2015. sodinu a mhle Po Gno'u (videti Izvdbj o

dobi! n inos{ od 92 hiljrda din
mow osbcne dobiti ! m1' godini
cbftl.in rcsktut hdjja od vcdno$i

AB.nclion a rivrcdnc qtft

Kmtlorodne lirdijske obav€@

(lreLond€nje na teku6d raduu)

@@@t
ftinljeni avmsi <lepozfti i rdcjje

Dobrvlari - natiEE i avisna pravna xa u tnlii
Dobavliatsi - mti&a i avi$a Prana lio u inosFfttvu

Dobavrjad - 6bl, Povda Pdhi ljc. u hlii
Dobavliaai - ostala pNsMa Prarm

l0]l



Ostale obalez 
'z Ponovaqa

49vl!4IS9!qs3s" 

-

oPn,,
.rave,e a neio zaradc i nalnade za a,osin nahada I

zarada koj€ * rdundi€ju

Obavze za poPz na ztuade i naknade

Trp6leiog

Obdvue 7r ,loprmo* ia ,rade ' n.tnide )rida n' teret

zaposrdog

Obavze za poref i doprinose na aade i naknade zarada na

terei Poiodav.a

obav* za nero nalrad€ arada koie se rcfudinjtr

l5l 5t2

5L

t33 t40

124 t26

l)

ohaveze zi poE- i doPinose na 
'a*nade 

z ada na teret

.osloddvo roie se retundhiu

-

0

323

t12

950

Druitvo iha Dsaslaimo simje sa svin dobavljaiifr

va anada i nakia.h dada

?6.obaveze po o$ow Porezr na dodatu eredno* ioaahh jrvnjh prihoda i pJsiha

Opis

obi!@ za porez na dodah vtdno* Po izdatin fakturma

Obavse a porez na dodatu vredlst Po izdatim fakturma

obivczc za porcz na ilodatu lrednos po printdin avrcina

obavea za odale porez, doplinse i cadne i droge dazbine

0



Opis

osLtle obave- za Porea i doPtu$e

Pasiua vremenskarazsrmirenja

Obarze za Poe iz rez!ftab

2T.usashirvmjc potratvmjai obavea

Dru5wo F izwsilo $aslalalrF PotariveF i obavsa e shniem na dan 31122015

sadine. sva Fobanva.ja i obalee usasrajeni

uprs

Pnnodi od prodaje Prcizloda i nrluga

Itihodi od p€n,ja, subvmcija dota.ia, donacija

Uktrpno 6J428 15464

Nabavna lrednost prodate robc

Prihodi od akhvnanja udinaka i robe

rov€rmje vredno*i zalina nedwrlenih i soblih

smanjenje vredno*i atiha nedovrlenih i sotovih

Troikovi a6danalnada zanda i ostili lilni nshodi

2i249 52551
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Trdrkoli proiaodnih uslusa
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I Nendterijalni hodkovi za 2015 godinu iamse 3554 hiljada dinda i ohose 5e na

Pinodi kahab (od keaih Lica)

Pozitivne kurse razl*e(prena tredn licina) tl
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35 sutlski slototi
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Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. 
glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i 
obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006), Privredno 
društvo AD „SLOBODA“  donosi : 

 
 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2015.GODINU 
 

Opšt i  poda ci  

 

Poslovno ime 
Sedište i adresa 
Matični broj 
PIB 

AD „SLOBODA“ 
Zrenjanin, Milentija Popovića 1 
08021970 
101081190  

Web site 
e-mail adresa 

 

Broj i datum rešenja o 
upisu u  registar 
privrednih subjekata 

BD. 6325/2005 od 18.03.2005. 

Delatnost (šifra i opis) 0111 Gajenje žita (osim pirinča), uljarica i leguminoza   

Broj zaposlenih 17  
 

Broj akcionara 83 

10 najvećih akcionara 
i broj akcija koje 
poseduju 

 
Raca Dragan (33897), Raca Danica(14111),  Ilin Aleksandar (440) 

Vrednost osnovnog 
kapitala 

48,448.000 RSD 

Broj izdatih akcija 48448 

Podaci o zavisnim 
društvima 

 

Revizorska kuća koja 
je revidirala poslednji 
finansijski izveštaj 

„FINREVIZIJA“ d.o.o. BEOGRAD, DOBRAČINA 30 

Organizator tržišta na 
koje su uključene 
akcije 

“Beogradska berza” A.D.  Novi Beograd, Omladinskih brigada 1 

 

P O D A C I  O  U P R A V I  D R U Š T V A  

 

Direktori/ članovi odbora direktora 

Ime i prezime   
Prebivalište 
            Obrazovanje 

Sadašnje                  Članstvo u                     Isplacen neto iznos         Broj i % akcija 
zaposlenje              odborima direktora       naknade u din.                koji poseduju  
                                 drugih  društava                za  2015. g                       u AD 

Pavle Bajić, Novi 
Kozarci, Petra 
Drapšina 15 
             SSS ekonomski 
tehničar, predsednik 
odbora direktora 

AD „Sloboda“  
Zrenjanin, 
službenik                                             -                                               



Miladin Cerović, 
Zrenjanin Tomićeva 
13, SSS, član odbora 
direktora 

„Raca“ D.O.O. Zrenjanin     AD Sloga Zrenjanin  
službenik                                                                                   -                                                                              

Radovan Puzić, Novi 
Kozarci , Djure Jakšića 
8 , SSS , član odbora 
direktora 

AD „Sloboda“  
Zrenjanin, 
Direktor     

 

 

P O D A C I  O  P O S L O V A N J U  D R U Š T V A  

Izveštaj uprave o 
realizaciji usvojene 
poslovne politike 

Osnovni ciljevi poslovne politike  za 2015.godinu, realizovani su u celosti. 

Analiza finansijskih pokazatelja 
 

UKUPNI PRIHODI u (000)din                       70 708 
Ukupni rashodi u (000)din                             70 616 
Dobitak                                                                    92    

Prinos na ukupni kapital       0,007518 

Prinos na imovinu      0,1228 

Neto prinos na sopstveni kapital      0,0018  

  

Stepen zaduženosti        

I stepen likvidnosti 0,0158 

II stepen likvidnosti 3,892 

Neto obrtni kapital u(000) din.    38 342 

Cena akcija: u izveštajnom 
periodu 
Najviša 
Najniža 

 
 

Tržišna kapitalizacija u (000)din  

Dobitak po akciji  

Isplaćena dividenda po akciji za 
poslednje tri godine bto din. 

2013. godina 2014. godina 2015. godina 

           0                 0  0 

Ostvarenja društva po segmentima u skladu sa zahtevima MRS 14 

Privredno društvo u organizacionom smislu posluje kao celina te se nisu stekli uslovi za izveštavanje po 
segmentima u skladu sa MRS 14 

Promene veće od 10% u odnosu na prethodnu godinu 

Imovina 
 Poslovna  imovina privrednog društva u izveštajnom periodu  zadržala se  na nivou 
prethodne godine  

Obaveze  

Neto 
dobitak/gubitak 

.Privredno društvo ostvarilo je dobit u iznosu od 92 (u 000 RSD). 

Slučajevi kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili budući troškovi koji mogu uticati na finansijsku 
poziciju društva 

 

Stanje (broj i procenat) sopstvenih akcija, sticanje sopstvenih akcija, prodaja sopstvenih akcija, poništenje 
sopstvenih akcija 



 

Bitni poslovni događaji od dana bilansiranja do dana ponošenja izveštaja 

 

Bitne promene podataka sadržanih u prospektu 

 

 
ANALIZA PRIHODA                                                                                                      IZNOS U 000 RSD 

PRIHODI 2014.            2015. 2014. 2015. 2015/2014  INDEKS  
% 

1 2 3 4 5 6  (3/2X100) 

POSLOVNI 
PRIHODI 

75460 63428 69,6556 99,99 84,05 

FINANSIJSKI 
PRIHODI 

40 1 0.0369 0,01 2,5 

OSTALI 
PRIHODI 

32833 0 30,3075 0 0 

UKUPNO: 108333 63429 100 100 58,55 

PRIHODI OD 
PRODAJE 
PROIZVODA 

74860 63428 100 100 84,72 

ANALIZA RASHODA  

 

RASHODI 2014. 2015. 2014. 2015. 2015/2014. INDEKS 

POSLOVNI 
RASHODI 

65541 48416 89.7887 100, 73,87 

FINANSIJSKI 
RASHODI 

0 2 0.0048 0,00 0 

OSTALI 
RASHODI 

4 0 10.2065 0 0 

UKUPNO: 65545 48418 100 100 73,87 

POSLOVNI 
RASHODI 

     

TROŠKOVI 
MATERIJALA 

53079 40297 75,9389 72,35 75,91 

TROŠKOVI 
ZARADA, 
NAKNADA 
ZARADA I 
OSTALI LIČNI 
RASHODI 

11291 9898 16,1538 17,77 87,66 

TROŠKOVI 
AMORTIZACIJE 
I 
REZERVISANJA 

1551 1550 2,2190 2,78 99,93 

OSTALI 3976 3950 5,6884 7,10 99,34 

 

Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse 

  

Iznos, način formiranja i upotreba rezervi u prethodne dve godine 

 



POSLOVNI 
RASHODI 

UKUPNO: 69897 55695 100 100 79,68 

 
ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA 

REZULTAT POSLOVANJA 2014. 2015. 2015/2014. INDEKS % 

Poslovni dobitak/ (gubitak) 9919 15012 151,34 

Finansijski dobitak/ (gubitak) 40 0 0 

Ostali dobitak / (gubitak) 9066 14920 164,57 

Dobitak/ (gubitak) pre 
oporezivanja 

893 92 10,30 

Porez na dobitak 0 0 0 

Neto dobitak 893 92 10,30 

 
 

Glavni kupci  (sa 
stanovišta prihoda) 

2014. 2015. 2015/2014. INDEKS 

RACA DOO 
ZRENJANIN 

74860 69771 93,21 

 

Glavni dobavljači 
(promet) 

2014 2015. 2015/2014. INDEKS 

RACA DOO 
ZRENJANIN 

61691 49113 79,61 

 
 
 
U Zrenjaninu, 12.04.2016. godine 
 

______________________ 
Ovlašćeno lice                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



tzlava
Lica odgovornih za sastavljanje godiSnji finansijskih izvestaja za 2015.godinu

U SLOBODA AD Zrenjanin (u daljem tekstu ,,Drustvo") lica odgovorna za sastavtjanje

godisnjih finansijskih izvestaja su Puzi6 Radovan , Cori6 Slavica, Vera Velemirov.

Mi, izjavljujemo da je, prema sopstuenom najboljem saznanju, godjsnji finansijski izvestaj

sastavljen uz primenu odgovaraju6ih meatunarodnih standarda finansijskog izvegtavanja i

da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom polozaju i

poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog

drugtva, ukljudujuCi i njegova drustva koja su ukljudena u konsolidovane izvestaje.

NAPOMENA:

Odluka o usva.ianju godisnjih finansijskih izvestaja, odtuka o usvajanju godisnjeg izvegtaja,

odluka o usvajanju revizorskog izvestaja i odluka o raspodeli dobiti/pokrieu gubitka nisu

usvojene, jer do dana objavljivanja ovog lzveitaja nije odrZana redovna godisnja

Skupstina akcionara, na kojoj se te odluke donose. Sve navedene odluke 6e biti u cellni

objavljene nakon njihovog usvajania.

U Zrenjaninu, 10.04.2016 god.




