
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU 

DRUŠTVA „FORUM-PLASMAN“ AD  Novi Sad

U Novom Sadu, dana 27.04.2016. godine



S A D R Ž A J:

I. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SA IZVEŠTAJEM REVIZORA 

1. Finansijski izveštaj za 2015. godinu 

1.1.  Bilans stanja  

1.2.  Bilans uspeha  

1.3.  Izveštaj o ostalom rezultatu  

1.4.  Izveštaj o tokovima gotovine  

1.5.  Izveštaj o promenama na kapitalu  

1.6.  Napomene uz finansijske izveštaje  

2. Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu (u celini) 

II. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 

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

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

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

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima 

5. Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja  

III. PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA  

1. Razlozi sticanja sopstvenih akcija 

2. Broj i nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija 

3. Imena lica od kojih su akcije stečene  

4. Iznos koji je Društvo isplatilo po osnovu sticanja sopstvenih akcija ili naznaka da su akcije 
stečene bez naknade  

5. Broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje u trenutku izrade godišnjeg izveštaja  

IV. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA  

1. Obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvo primenjuje kao i mesto na
kojem je njegov tekst javno dostupan 

2. Sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno
one koje nisu izričito propisane zakonom 

3. Odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja ako takva odstupanja postoje i 
obrazloženje za ta odstupanja  

V. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

VI.  ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA (u celini)  

VII. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA (u celini) 



U skladu sa članom 50. i  51.  Zakona o tržištu  kapitala („Službeni  glasnik  RS“ broj  31/2011) i
članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih
izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012 i  5/2015) AD Forum-plasman, iz
Novog Sada, MB: 08136238 objavljuje: 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015.GODINU 

I.GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SA IZVEŠTAJEM REVIZORA

1. Finansijski izveštaj za 2015. godinu 

1.1.  Bilans stanja 

1.2.  Bilans uspeha 

1.3.  Izveštaj o ostalom rezultatu  

1.4.  Izveštaj o tokovima gotovine 

1.5.  Izveštaj o promenama na kapitalu 

1.6.  Napomene uz finansijske izveštaje  



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08136238 Шифра делатности 4719 ПИБ 100238612

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO FORUM-PLASMAN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Трг слободе 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 19653 20647 21647

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 15 15 15

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004 15 15 15

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 19638 20632 21632

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 18195 19094 19996

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 59 76 93

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 1384 1462 1543

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=f1b92cb4-7201-4332-b6b4-b043fcd4f4cd&hash=3DD5A42D3C8F86DA63C6B6E785A23D39F52CDD4B
24233
20839
23173
3
25
53
295
9
53
295
9
800
800
800
800
800
800
856
1120
809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3658
31848
29349
33007
31848
33007
33007
2499
2645
2499
0
2645
52726
52726
52726
52726
52726
52726
23377
19719
22364
24233
20839
23173
60
67
8
276
30
1285
2000
2000
15
15
15
15
15
15
21647
20647
19653
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 0 0 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 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 3520 192 2586

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 19 3 7

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

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

1543
1462
1384
93
76
59
19996
19094
18195
21632
20632
19638


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 19 3 7

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

0051 198 80 241

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 198 80 241

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 10 12 2

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 2000 0 2000

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 2000 2000

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 1285 30 276

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 8 67 60

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 23173 20839 24233

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 22364 19719 23377

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

0402 52726 52726 52726

300 1. Акцијски капитал 0403 52726 52726 52726

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА 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 2645 0 2499

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 2645 2499

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 33007 33007 31848

350 1. Губитак ранијих година 0422 33007 29349 31848

351 2. Губитак текуће године 0423 3658

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 809 1120 856

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

0443 800 800 800

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445 800 800 800

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

241
80
198
7
3
19
7
3
19
2586
192
3520




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08136238 Шифра делатности 4719 ПИБ 100238612

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO FORUM-PLASMAN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Трг слободе 2

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 2294 1893

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 0 0

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

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

1013

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

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 2294 1893

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=f1b92cb4-7201-4332-b6b4-b043fcd4f4cd&hash=3DD5A42D3C8F86DA63C6B6E785A23D39F52CDD4B
3658
2645
3658
2645
3658
2645
20
97
4462
53
20
30
2237
2
12
54
0
54
2
66
32
2303
0
0
32
2303
3712
4034
980
1061
0
0
1893
2294
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
6328 5605

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 20 56

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 1227 1093

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 2214 1886

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 812 590

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 994 1000

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 1061 980

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 4034 3712

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 2303 32

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

1033 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 2303 32

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 66 2

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 54 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

0
0


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 54

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 12 2

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 2237 30

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049

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 20 53

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 4462 97

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 20

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

1054 2645

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

1055 3658

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 2645

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 3658

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

5605
6328
1893
2294




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08136238 Шифра делатности 4719 ПИБ 100238612

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO FORUM-PLASMAN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Трг слободе 2

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

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 2645

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 3658

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=f1b92cb4-7201-4332-b6b4-b043fcd4f4cd&hash=3DD5A42D3C8F86DA63C6B6E785A23D39F52CDD4B
0
0
3658
2645
3658
2645
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08136238 Шифра делатности 4719 ПИБ 100238612

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO FORUM-PLASMAN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Трг слободе 2

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

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 9432 5238

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 2294 3196

2. Примљене камате из пословних активности 3003 2303 33

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 4835 2009

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 6177 5484

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 3146 2576

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 2214 1886

3. Плаћене камате 3008 13 2

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 804 1020

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3255

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 246

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

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 2000 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 2000

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 2000

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=f1b92cb4-7201-4332-b6b4-b043fcd4f4cd&hash=3DD5A42D3C8F86DA63C6B6E785A23D39F52CDD4B
30
1285
276
30
246
1255
5484
8177
5238
9432
0
0
0
0
2000
2000
2
13
1886
2214
2576
3146
5484
6177
2009
4835
33
2303
3196
2294
5238
9432
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08136238 Шифра делатности 4719 ПИБ 100238612

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO FORUM-PLASMAN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Трг слободе 2

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

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 52726 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 52726 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 52726 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 52726 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=f1b92cb4-7201-4332-b6b4-b043fcd4f4cd&hash=3DD5A42D3C8F86DA63C6B6E785A23D39F52CDD4B
22364
2645
19719
19719
3658
23377
23377
52726
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 52726 4036 4054

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 31848 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 2499

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 31848 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 2499

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 3658 4079 4097 2499

б) промет на потражној страни рачуна 4062 2499 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 33007 4081 4099

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

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 33007 4085 4103

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

52726
52726


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 2645

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 33007 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 2645

 

52726


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ 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.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

52726


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

2499
31848


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

33007
2499
2499
3658
2499
31848


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 23377 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 23377 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

3658 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 19719 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 19719 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

2645
33007
2645
33007




„FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
ZA 2015. GODINU

Novi Sad, april 2016. godine
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Forum plasman a.d. Novi Sad (u daljem tekstu „Društvo“) je osnovan 20. marta 1990. godine. 

Matični broj Društva je 08136238, a poreski indetifikacioni broj (PIB) je 100238612. 

Sedište Društva je u Novom Sadu, Trg slobode 2.

Osnovna  delatnost  Društva  je  klasifikovana  pod  šifrom  4719  -  Ostala  trgovina  na  malo  u
nespecijalizovanim prodavnicama.

Društvo je organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo i registrovano je kod Agencije za privredne
registre rešenjem br. BD 77176/2005. Akcijama društva se trguje na vanberzanskom tržištu Beogradske
berze. Dana 28. marta 2008. godine izvršena je prodaja 70% društvenog kapitala privrednom društvu
Municipium S d.о.о. Beograd.

Ugovor o prodaji društvenog kapitala raskinut je od strane Agencije za privatizaciju dana 12.04.2010.
godine.

Prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju svakog meseca je 0 zaposlenih (na dan 31.12.2014.
– 0 zaposlenih).

Za poslovanje Društva odgovoran je direktor Vladimir Vasin. 

Finansijski izveštaji za poslovnu 2015. godinu do dana objaljivanja finansijskih izveštaja nisu odobreni od
strane Odbora direktora.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika 

Osnova za prezentaciju

Finansijski izveštaji su pripremljeni na bazi principa istorijskog troška. Finansijski izveštaji prezentovani
su u Dinarima (RSD), koja predstavlja domicilnu valutu Društva, a sve iskazane numeričke vrednosti
prikazane su u hiljadama (000 RSD), osim ako je drugačije navedeno.

Usaglašenost sa računovodstvenim principima 

Finansijski izveštaji Društva pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije („Sl.
glasnik RS“ br.  62/2013),  Pravilnikom o sadržini  i  formi  obrazaca finansijskih  izveštaja za privredna
društva, zadruge, preduzetnike („Sl. glasnik RS“ br. 95/2014 i 144/2014),  Pravilnik o Kontnom okviru i
sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl.  glasnik RS“ br.
94/2014 ), Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnog standarda finansijskog
izveštavanja za mala i srednja pravna lica. 

2



 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika – nastavak 

MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške 

MRS  8  primenjuje  se  na  izbor  i  primenu  računovodstvenih  politika,  kao  i  na  računovodstveno
obuhvatanje promena računovodstvenih politika, promena računovodstvenih procena i korekcija grešaka
iz prethodnih perioda. Poreski efekti korekcija grešaka iz prethodnih perioda i retrospektivnih korigovanja
izvršenih  u  cilju  primene  promena  računovodstvenih  politika,  računovodstveno  se  evidentiraju  i
obelodanjuju u skladu sa MRS 12 Porez na dobitak.

MRS 16 Nekretnine, Postrojenja i Oprema

Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini
fakturna  vrednost  nabavljenih  sredstava  uvećana  za  sve  zavisne  troškove  nabavke  i  sve  troškove
dovođenja  u  stanje  funkcionalne  pripravnosti.  Cenu  koštanja  navedenih  sredstava  proizvedenih  u
sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje.

Nakon što se prizna kao sredstvo, nekretnina, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili
po ceni  koštanja umanjenoj  za ukupan iznos obračunate amortizacije i  ukupan iznos gubitaka zbog
obezvređenja.

Naknadni  izdatak  koji  se  odnosi  na  već  priznata  nematerijalna  ulaganja,  nekretninu,  postrojenja  i
opremu pripisuje se iskazanom iznosu tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih
koristi da bude veći od prvobitno procenjene stope prinosa tog sredstva. 

Naknadni izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako dolazi  do produženja korisnog veka trajanja,
uključujući i povećanje kapaciteta; ako se postiže značajno unapređenje kvaliteta izlaznih komponenti;
ako se usvajanjem novih proizvodnih procesa omogućava značajno smanjenje prethodno procenjenih
troškova poslovanja.

Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao.

Nematerijalna  ulaganja  čine:  ulaganja  u  razvoj;  koncesije,  patenti,  licence  i  slična  prava;  goodwill;
negativni  goodwill;  ostala  nematerijalna  ulaganja;  nematerijalna  ulaganja  u  pripremi;  avansi  za
nematerijalna ulaganja.

Nematerijalna  ulaganja,  nekretnine,  postrojenja  i  oprema prestaju  da se iskazuju  u  bilansu  stanja,
nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne
očekuju nikakve buduće ekonomske koristi.

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih
neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika – nastavak

Primenjene stope amortizacije Društva su sledeće:

Amortizacija nekretnina i opreme se izračunava primenom proporcionalne metode u toku procenjenog
korisnog veka upotrebe sredstava, uz primenu sledećih stopa:

                                           Građevinski objekti                        2,5%
                                           Računarska oprema             30,0%
                                           Kancelarijska oprema                     10,0%
                                           Ostala oprema                      10,0%

Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo stavljeno u
upotrebu.  Amortizacione stope se revidiraju  svake godine  radi  obračuna amortizacije  koja  odražava
stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog korišćenja.

Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske
koristi  od upotrebe tog sredstva. Dobici  ili  gubici  po osnovu prodaje ili  otpisa sredstva (kao razlika
između  neto  prodajne  vrednosti  i  knjigovodstvene  vrednosti)  priznaju  se  u  bilansu  uspeha
odgovarajućeg perioda.

Investicione nekretnine

Investicione  nekretnine  obuhvataju  nekretnine  koje  Društvo  izdaje  u  zakup  ili  drži  radi  uvećanja
vrednosti kapitala.

Inicijalno priznavanje investicionih nekretnina vrši se po njihovoj nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.
Nabavnu  vrednost  čini  fakturna  vrednost  uvećana  za  sve  troškove  koji  se  mogu  direktno  pripisati
dovođenju ovih sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti. Nakon početnog priznavanja investicione
nekretnine se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti po osnovu
amortizacije  i  za  eventualne  kumulirane  gubitke  po  osnovu  umanjenja  vrednosti.  Amortizacija  za
investicione nekretnine obračunava se po stopi od 2,5%.

Umanjenje vrednosti imovine

Na dan svakog bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvenu vrednost svoje materijalne imovine
da bi utvrdila da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu umanjenja vrednosti imovine.
Ukoliko  takve  indikacije  postoje,  procenjuje  se  nadoknadivi  iznos  sredstva  da  bi  se  mogao  utvrditi
eventualni gubitak. Ako nije moguće proceniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procenjuje
nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiva vrednost je neto prodajna cena ili vrednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za
potrebe  procene  vrednosti  u  upotrebi,  procenjeni  budući  novčani  tokovi  diskontuju  se  do  sadašnje
vrednosti  primenom  diskontne  stope  pre  oporezivanja  koja  odražava  sadašnju  tržišnu  procenu
vremenske vrednosti novca za rizike specifične za to sredstvo. 

Ako je procenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od knjigovodstvene
vrednosti, onda se knjigovodstvena vrednost tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika - nastavak

Gubici od umanjenja vrednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo prethodno nije bilo
predmet revalorizacije. U tom slučaju deo gubitka, do iznosa revalorizacije, priznaje se u okviru promena
na kapitalu.

Finansijski instrumenti

Klasifikacija finansijskih instrumenata

Finansijska  sredstva uključuju gotovinu i  gotovinske ekvivalente i  potraživanja.  Rukovodstvo Društva
utvrđuje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja.

Finansijske obaveze ukljujučuju obaveze iz poslovanja. Društvo klasifikuje finansijske obaveze u ostale
finansijske obaveze.
 
Metod efektivne kamate

Metod  efektivne  kamate  je  metod  izračunavanja  amortizovane  vrednosti  finansijskog  sredstva  ili
finansijske obaveze i  raspodele prihoda od kamate i  rashoda od kamate tokom određenog perioda.
Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduće gotovinske isplate ili primanja
tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili gde je prikladno, tokom kraćeg perioda na
neto knjigovodstvenu vrednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze. 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se novac u blagajni i sredstva na tekućim
računima.

Krediti (zajmovi) i potraživanja

Potraživanja  od  kupaca  sa  fiksnim ili  odredivim plaćanjima  koja  se  ne  kotiraju na aktivnom tržištu
klasifikuju se kao krediti (zajmovi) i potraživanja. 

Potraživanja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamate, umanjenoj za
umanjenje vrednosti po osnovu obezvređenja. Prihod od kamate se priznaje primenom metoda efektivne
kamate,  osim  u  slučaju  kratkoročnih  potraživanja,  gde  priznavanje  prihoda  od  kamate  ne  bi  bilo
materijalno značajno.

Umanjenja vrednosti finansijskih sredstava

Na  dan  svakog  bilansa  stanja  Društvo  procenjuje  da  li  postoje  objektivni  dokazi  da  je  došlo  do
umanjenja  vrednosti  imovine  finansijskog  sredstva  ili  grupe  finansijskih  sredstava  (osim  sredstava
iskazanih po fer vrednosti kroz bilans uspeha). Obezvređenje finansijskih sredstava se vrši kada postoje
objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja
finansijskog sredstva, procenjeni budući novčani tokovi sredstava izmenjeni. 
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika - nastavak

Obezvređenje (ispravka vrednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospelih potraživanja koja
nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospeća za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost
naplate izvesna i dokumentovana. 

Promene na računu ispravke vrednosti potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspeha.
Naplata otpisanih potraživanja knjiži se u bilansu uspeha kao ostali prihod.

Ostale finansijske obaveze

Ostale  finansijske obaveze,  uključuju  obaveze iz  poslovanja  i  inicijalno  se priznaju  po fer  vrednosti
primljenih sredstava, umanjenoj za troškove transakcije.

Nakon  početnog  priznavanja,  ostale  finansijske  obaveze  se  vrednuju  po  amortizovanoj  vrednosti
korišćenjem  metoda  efektivne  kamate.  Trošak  po  osnovu  kamata  se  priznaje  u  bilansu  uspeha
obračunskog perioda.
 
Porez na dobitak 

Tekući porez

Porez na dobitak predstavlja iznos koji  se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju
Republike Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15%
na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom
bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspeha koji se koriguje za stalne razlike koje su
definisane propisima o oporezivanju Republike Srbije. 

Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za
povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti
za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 10 godina.

Odloženi porez

Odloženi  porez  na  dobitak  se  obračunava  korišćenjem metode  utvrđivanja  obaveza  prema  bilansu
stanja,  za  privremene  razlike  proizašle  između  knjigovodstvene  vrednosti  sredstva  i  obaveza  u
finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezivog
dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena
poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje
odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u periodu
kada se sredstvo realizuje ili  obaveza izmiruje.  Odloženi  porez se knjiži  na teret  ili  u korist  bilansa
uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom
slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika - nastavak

Primanja zaposlenih

Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća doprinose
državnim  fondovima  kojima  se  obezbeđuje  socijalna  sigurnost  zaposlenih.  Ove  obaveze  uključuju
doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim
zakonskim propisima. Društvo je, takođe, 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.

Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim osnovama.
 
Otpremnine

U skladu sa Zakonom o radu, Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u
penziju u iznosu tri prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska
u  penziju.  Društvo  nije  izvršilo  aktuarsku  procenu  sadašnje  vrednosti  ove  obaveze  i  nije  formiralo
rezervisanje po tom osnovu budući da Društvo u izveštajnom periodu nema zaposlenih. 

Prihodi i rashodi 

Prihodi od izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod uslovom da su svi rizici i koristi prešli na
kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u momentu izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj
vrednosti, umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost. 

Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

Kursne razlike

Funkcionalna i izveštajna valuta Društva je Dinar (RSD). Transakcije izražene u stranoj valuti inicijalno se
evidentiraju u funkcionalnoj valuti primenom važećeg kursa na dan transakcije. Monetarna sredstva i
obaveze izražene u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu primenom važećeg kursa na
dan bilansa stanja. Sve kusne razlike priznaju se u bilansu uspeha perioda. Nemonetarne stavke koje se
vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunati su po istorijskom kursu
važećem na dan inicijalne transakcije. Nemonetarne stavke koje su inicijalno priznate u visini procenjene
poštene  vrednosti  izražene  u  stranoj  valuti  (“pretpostavljena  istorijska  vrednost”),  preračunate  su
primenom istorijskog kursa važećeg na dan procene. Zvanični kursevi za najznačajnije strane valute na
dan bilansa stanja bili su sledeći:

(u RSD) 31.12.2014.
31.12.2013

.

EUR 121,6261 120,9583
USD 111,2468 99,4641
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

Troškovi pozajmljivanja 

Kamata  i  ostali  troškovi  pozajmljivanja  društva  obuhvataju  se  u  skladu  sa  MRS  23  Troškovi
pozajmljivanja, odnosno na teret rashoda perioda u kome su nastali, osim u meri u kojoj se kapitalizuju. 

Kapitalizacija kamate i drugih troškova pozajmljivanja vrši se u skladu sa MRS 23 Troškovi pozajmljivanja
kada se kamata i drugi troškovi pozajmljivanja neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili  izradi
sredstva koje se osposobljava za upotrebu, kada je verovatno da će ti troškovi doneti društvu buduće
ekonomske koristi i  kada mogu da se pouzdano izmere. Ukoliko svi navedeni uslovi za kapitalizaciju
kamate nisu ispunjeni kamata i troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.

3. Značajne računovodstvene procene 

Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva da vrši procene i donosi pretpostavke
koje  mogu  da  imaju  efekta  na  prezentovane  vrednosti  sredstava  i  obaveza  i  obelodanjivanje
potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u
toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i
očekivanim uslovima poslovanja i  ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih
izveštaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procenjenih iznosa. 

Najznačajnija  područja  koja  od  rukovodstva  zahtevaju  vršenje  procene  i  donošenje  pretpostavki
predstavljena su u daljem tekstu: 

Korisni vek nekretnina i opreme

Društvo procenjuje preostali korisni vek nekretnina i opreme na kraju svake poslovne godine. Procena
korisnog  veka  nekretnina,  postrojenja  i  opreme  je  zasnovana  na  istorijskom  iskustvu  sa  sličnim
sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procena razlikuje od prethodnih procena, promene u poslovnim knjigama Društva se
evidentiraju  u  skladu  sa  MRS  8  „Računovodstvene  politike,  promene  računovodstvenih  procena  i
greške“.  Ove  procene  mogu  da  imaju  materijalno  značajan  efekat  na  knjigovodstvenu  vrednost
nekretnina i opreme kao i na iznos amortizacije tekućeg obračunskog perioda.  

Ispravka vrednosti potraživanja 

Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procenjenih gubitaka usled
nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze. Procena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi
potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promenama u postojećim
uslovima prodaje.  Ovo uključuje  i  pretpostavke o  budućem ponašanju kupaca i  očekivanoj  budućoj
naplati. Promene u uslovima poslovanja, delatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce mogu da
imaju  za  posledicu  korekciju  ispravke  vrednosti  sumnjivih  i  spornih  potraživanja  obelodanjene  u
priloženim finansijskim izveštajima.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

3. Značajne računovodstvene procene  - nastavak

Sudski sporovi 

Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim obavezama
koje  se  odnose  na  postojeće  sudske  sporove  rukovodstvo  Društva  donosi  određene  procene.  Ove
procene su neophodne za utvrđivanje verovatnoće nastanka negativnog ishoda i  određivanja iznosa
neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvesnosti u postupku procenjivanja,
stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka inicijalno utvrđenih procenom. Zbog toga se procene
koriguju  kada  Društvo  dođe  do  novih  informacija,  uglavnom uz  podršku  internih  stručnih  službi  ili
spoljnih savetnika. Izmene procena mogu da u značajnoj meri utiču na buduće poslovne rezultate.

Odložena poreska sredstva 

Odložena poreska sredstva priznata su na sve neiskorišćene poreske gubitke do mere do koje je izvesno
da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni poreski gubici  mogu
iskoristiti.  Značajna  procena  od  strane  rukovodstva  Društva  je  neophodna  da  bi  se  utvrdio  iznos
odloženih  poreskih  sredstava  koja  se  mogu  priznati,  na  osnovu  perioda  nastanka  i  visine  budućih
oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike. 
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Vrednost i struktura nekretnina, postrojenja i opreme na dan finansijskih izveštaja je sledeća:

31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Građevinski objekti 36.075 36.075 36.075
Ispravka vrednosti građevinski objekti (17.880) (16.981) (16.079)
Postrojenja i oprema 174 174 175
Ispravka vrednosti postrojenja i oprema (115) (98) (82)
Investicione nekretnine 3.249 3.249 3.249
Ispravka vrednosti investicione nekretnine (1.865) (1.787) (1.706)
Ukupno 19.638 20.632 21.632

Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2014. godini su sledeće:

(u 000 RSD)
Građevinski

objekti
Postrojenja i

oprema Ukupno
Nabavna vrednost
Stanje na 01.01.2014. 36.075 175 36.250

Stanje na 31.12.2014. 36.075 175 36.250

Ispravka vrednosti
Stanje na 01.01.2014. 16.080 82 16.162
Amortizacija 901 16 917

Stanje na 31.12.2014. 16.981 98 17.079
Sadašnja vrednost
31.12.2013. 19.995 93 20.088

31.12.2014. 19.094 77 19.171
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA - nastavak

Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2015. godini bile su sledeće:

(u 000 RSD)
Građevinski

objekti
Postrojenja i

oprema Ukupno
Nabavna vrednost
Stanje na 01.01.2015. 36.075 174 36.249

Stanje na 31.12.2015. 36.075 174 36.249

Ispravka vrednosti
Stanje na 01.01.2015. 16.981 98 17.079
Amortizacija 899 17 916

Stanje na 31.12.2015. 17.880 115 17.995
Sadašnja vrednost
31.12.2014. 19.094 76 19.170

31.12.2015. 18.195 59 18.254

Građevinski objekti odnose se na stambeni i poslovni prostor na više lokacija na području Vojvodine.
Društvo je uknjiženo u odgovarajućim katastrima kao vlasnik dela građevinskih objekata koje vodi u
knjigama na dan bilansa.

Oprema Društva odnosi se pre svega na kancelarijsku opremu.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

5.        INVESTICIONE NEKRETNINE

 Promene na investicionim nekretninama u 2014. godini su sledeće:

Po nabavnoj
vrednosti Ukupno

Nabavna vrednost
Stanje na 01.01.2014. 3.249 3.249

Stanje na 31.12.2014. 3.249 3.249

Ispravka vrednosti
Stanje na 01.01.2014. 1.706 1.706
Amortizacija 81 81

Stanje na 31.12.2014. 1.787 1.787
Sadašnja vrednost  
31.12.2013. 1.543 1.543

31.12.2014. 1.462 1.462

Promene na investicionim nekretninama u 2015. godini su sledeće:

Po nabavnoj
vrednosti Ukupno

Nabavna vrednost
Stanje na 01.01.2015. 3.249 3.249

Stanje na 31.12.2015. 3.249 3.249

Ispravka vrednosti
Stanje na 01.01.2015. 1.787 1.787
Amortizacija 78 78

Stanje na 31.12.2015. 1.865 1.865
Sadašnja vrednost  
31.12.2014. 1.462 1.462

31.12.2015. 1.384 1.384

Investicione nekretnine uključuju poslovni prostor na više lokacija na području Vojvodine koji je na dan
bilansa dat u zakup drugim pravnim licima.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

6. ZALIHE

31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji 1 3 7
Plaćeni avansi za usluge u zemlji 18 - -
Ukupno 19 3 7

7. POTRAŽIVANJA 

Stanje i struktura potraživanja je sledeća:
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Kupci u zemlji 218 4.359 4.556
Ispravka vrednosti kupci u zemlji (20) (4.279) (4.315)
Ukupno potraživanja po osnovu prodaje 198 80 241

Potraživanja od zaposlenih - 7 -
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 10 5 2
Ukupno druga potraživanja 10 12 2

Ukupno potraživanja 208 92 243

Rukovodstvo  Društva  izvršilo  je  procenu  naplativosti  potraživanja  od  kupaca  u  zemlji  i  formiralo
odgovarajuće rezervisanje za sva potraživanja za koja je procenjeno da neće biti naplativa u kratkom
roku.

8.        KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Ostali kratkoročni finansijski plasmani 2.000 - 2.000
Ukupno 2.000 - 2.000

Kratkoročni finansijski plasmani iskazani na dan 31. decembra 2015. godine u iznosu od 2.000 hiljade
RSD u potpunosti se odnose na sredstva oročena kod poslovne banke na kratak rok.

9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Tekući (poslovni) računi 1.285 30 276
Ukupno 1.285 30 276

13



 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

10. POREZ NA DODATU VREDNOST 
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost 8 67 60
Ukupno 8 67 60

11.         KAPITAL
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Akcijski kapital 52.726 52.726 52.726
Ukupno osnovni kapital 52.726 52.726 52.726

Neraspoređeni dobitak tekuće godine 2.645 - 2.499
Neraspoređeni dobitak 2.645 - 2.499

Gubitak ranijih godina (33.007) (29.349) (31.848)
Gubitak tekuće godine - (3.658) -
Gubitak (33.007) (33.007) (31.848)

Neto kapital 22.364 19.719 23.377

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2015. i 2014. godine u iznosu od 52.726 hiljada
RSD čini 105.446 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od  500 RSD. Stanje kapitala i broj
akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i kod Agencije za
privredne  registre.  Iznos  osnovnog  kapitala  iskazan  u  knjigama  Društva  nije  usaglašen  sa  javno
dostupnim podacima Agencije za privredne registre.

Struktura osnovnog kapitala Društva data je u narednom pregledu:

2015. 2014.

Broj akcija  % učešća Broj akcija  % učešća

Fizička lica 54.092 51,30% 54.092 51,30%

Agencija za privatizaciju 51.354 48,70% 51.354 48,70%

    
105.446 100,00% 105.446 100,00%

Promene na gubitku u posmatranom periodu su sledeće:
2015. 2014.

Stanje na dan 01. januara (33.007) (31.848)
Gubitak perioda - (3.658)
Pokriće gubitka iz neraspoređene dobiti prethodnog perioda                 - 2.499
Stanje na dan 31. decembra (33.007) (33.007)
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

11.         KAPITAL - nastavak

Promene na neraspoređenoj dobiti u posmatranom periodu su sledeće:

2015. 2014.

Stanje na dan 01. januara - 2.499
Rezultat perioda 2.645 -
Pokriće gubitka iz neraspoređene dobiti - (2.499)

Stanje na dan 31. decembra 2.645 -

12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih lica 800 800 800
Ukupno 800 800 800

Kratkoročni krediti i  zajmovi od ostalih povezanih pravnih lica odnose se na obaveze nastale po
Ugovoru o zajmu pre više od tri godine. Budući da je za ove obaveze protekao opšti rok zastarelosti
previđen odredbama Zakona o obligacionim odnosima, rukovodstvo Društva smatra da je verovatno
da Društvo neće biti u obavezi da istu izmiri u budućim periodima. Navedena obaveza se i dalje
evidentira u knjigama Društva u skladu sa načelom opreznosti.

13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Dobavljači u zemlji 9 295 53
9 295 53

Ukupno 9 295 53

14. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na 
teret troškova - 25 -
Ukupno - 25 -
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

BILANS USPEHA

15. POSLOVNI PRIHODI

01.01. -
31.12.2015.

01.01. -
31.12.2014.

Drugi poslovni prihodi
Prihodi od zakupnina 1.148 870
Ostali poslovni prihodi 1.146 1.023
Ukupno 2.294 1.893

16. TROŠKOVI ZALIHA
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Troškovi materijala
Troškovi materijala za izradu - 6
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 20 50

20 56

Troškovi goriva i energije 1.227 1.093

Ukupno 1.247 1.149

17. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

01.01. -
31.12.2015.

01.01. -
31.12.2014.

Troškovi naknada po ugovoru o delu 2.015 1.707
Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa 
upravljanja i nadzora 169 179
Ostali lični rashodi i naknade 30 -
Ukupno 2.214 1.886
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

 18.    TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Troškovi transportnih usluga 89 99
Troškovi usluga održavanja 529 282
Troškovi zakupnina 162 176
Troškovi ostalih usluga 32 33
Ukupno 812 590

19.        TROŠKOVI AMORTIZACIJE 
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Troškovi amortizacije 994 1.000
Ukupno 994 1.000

Troškovi amortizacije odnose se na godišnji otpis nekretnina, postrojenja i opreme kao i investicionih 
nekretnina (Napomena 4. i 5.)

20.     NEMATERIJALNI TROŠKOVI
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Troškovi neproizvodnih usluga 819 767
Troškovi reprezentacije 2 1
Troškovi premija osiguranja 35 -
Troškovi platnog prometa 37 36
Troškovi poreza 155 154
Ostali nematerijalni troškovi 13 22
Ukupno 1.061 980
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu
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21.             FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Finansijski prihodi
Prihodi od kamata (od trećih lica) 2.303 32
Ukupno finansijski prihodi 2.303 32

Finansijski rashodi
Ostali finansijski rashodi 54 -
Ukupno finansijski rashodi od povezanih lica i ostali 
finansijski rashodi 54 -

Rashodi kamata (prema trećim licima) 12 2
Ukupno finansijski rashodi 66 2

Dobitak (gubitak) iz finansiranja 2.237 30

22.   PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI I RASHODI

01.01. -
31.12.2015.

01.01. -
31.12.2014.

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 20 53
20 53

Ostali prihodi
Naplaćena otpisana potraživanja 4.211 88
Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja - 9
Ostali nepomenuti prihodi 251 -

4.462 97

Ostali rashodi
Ostali nepomenuti rashodi - 20

- 20

Neto 4.442 24
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu
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23. ZARADA PO AKCIJI
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Neto dobitak (gubitak) u RSD 2.645 (3.658)
Prosečan ponderisani broj akcija u toku godine 105.446 105.446

Dobitak (gubitak) po akciji 25 (35)

Društvo nema obaveze ili izdate opcije po kojima bi mogle da budu emitovane nove akcije. Usled toga
umanjena (razvodnjena) zarada po akciji je ista kao i osnovna zarada po akciji.

24. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit obračunat je po stopi od 15,0% propisanom Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl.
Glasnik RS“ br. 25/01 , 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13,
68/14 - dr. zakon, 142/14). Poreska osnovica može biti korigovana za određene prihode i rashode i
umanjena za ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj režiji ili u delatnost drugog obveznika, za iznos
rezervisanja, za kupovinu akcija ili udela u pravnom licu ili za kupovinu obveznica javnog zajma i za
novozaposlene radnike. 

25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Društvo je u svom poslovanju u različitom obimu izloženo finansijskim rizicima, i to:
- Tržinom riziku;
- Kreditnom riziku;
- Riziku likvidnosti.

Upravljanje  rizicima  u  Društvu  je  usmereno  na  minimiziranje  potencijalnih  negativnih  uticaja  na
finansijski položaj i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.

Osnovni  finansijski  instrumenti  Društva su gotovina i  gotovinski  ekvivalenti,  potraživanja, kratkoročni
finansijski plasmani koji nastaju direktno iz poslovanja Društva, kao i kratkoročne obaveze po kreditima i
obaveze  prema  dobavljačima  čija  je  osnovna  namena  finansiranje  tekućeg  poslovanja  Društva.  U
normalnim uslovima poslovanja Društvo je izloženo niže navedenim rizicima.

25.1. Tržišni rizik

U svom poslovanju  Društvo nije  izloženo  finansijskim rizicima  od promena  kurseva  stranih  valuta  i
promena kamatnih stopa budući da ne poseduje potraživanja i obaveze izražene u stranoj valuti. Takođe
ne  poseduje  kamatonosna  potraživanja  niti  kamatonosne  obaveze.  Nije  bilo  značajnijih  promena  u
izloženosti Društva tržišnom riziku, niti u načinu na koji Društvo prepoznaje ili meri taj rizik.
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25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak)

25.2. Kreditni rizik

a) Upravljanje potraživanjima od kupaca 

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili  druge
ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni  rizik se prvenstveno vezuje za izloženost
Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama,
potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. 
 
Društvo je izloženo kreditnom riziku i obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem
određenih mera i aktivnosti na nivou Društva. U slučaju neblagovremenog izmirivanja obaveza kupaca
prema  Društvu,  istima  se  prekida  isporuka  proizvoda.  Međutim  pored  toga,  Društvo  ima  značajnu
koncentraciju  kreditnog  rizika  u  vezi  sa  potraživanjima,  jer  ima  mali  broj  međusobno  nepovezanih
kupaca sa pojedinačno velikim iznosima dugovanja. Pored prekida isporuka proizvoda, koriste se sledeći
mehanizmi  naplate:  reprogramiranje  duga,  kompenzacije  sa  pravnim  licima,  utuženja,  vansudska
poravnanja i ostalo. 

Dospela, ispravljena potraživanja od kupaca

Društvo je u prethodnim periodima obezvredilo potraživanja od kupaca za dospela potraživanja u iznosu
od 20 hiljada RSD (2014. godine: 4.280 hiljada RSD), za koja je Društvo utvrdilo da je došlo do promene
u kreditnoj sposobnosti komitenata i da potraživanja u navedenim iznosima neće biti naplaćena.

b) Upravljanje obavezama prema dobavljačima 

Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembar 2015. godine iskazane su u iznosu od 9 hiljada RSD
(31. decembra 2014. godine: 295 hiljada RSD). Dobavljači uglavnom ne zaračunavaju zateznu kamatu
na  dospele  obaveze,  pri  čemu  Društvo  dospele  obaveze  prema  dobavljačima,  saglasno  politici
upravljanja finansijskim rizicima, izmiruje u ugovorenom roku. 

25.3. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim 
izvorima finansiranja  sa  stanovišta  rokova  i  stopa i  rizik  nemogućnosti  da  se  sredstvo  realizuje  po
razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru. 
 
Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje
obaveza u trenutku njihovog dospeća. Društvo neprekidno procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i
praćenjem promena  u  izvorima  finansiranja  potrebnim za  ispunjenje  poslovnih  ciljeva  Društva,  a  u
skladu sa poslovnom strategijom Društva. 
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25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak)

25.3. Rizik likvidnosti (nastavak)

Društvo  nema  pristup  raznolikim  izvorima  finansiranja.  Sledeća  tabela  predstavlja  ročnost  dospeća
sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća, na dan 31. decembra 2015. godine: 

(u 000 RSD) do 6 meseci
od 6 meseci
do 1 godine

1 do 5
godina

preko 5
godina Ukupno

Dospeća finansijskih sredstava:
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.285 1.285
Potraživanja 198 - - - 198
Kratkoročni finansijski plasmani 2.000 - - 2.000
Ostala potraživanja

3.483 - - - 3.483

Dospeća finansijskih obaveza:
Dugoročne obaveze - - - - -
Kratkoročne finansijske obaveze 800 - - - 800
Obaveze iz poslovanja 9 - - - 9
Ostale obaveze - - - - -

809 - - - 809

Neto efekat dospeća 2.674 - - - 2.674

25.4. Fer vrednost 

Poslovna  politika  Društva  je  da  obelodani  informacije  o  pravičnoj  vrednosti  aktive  i  pasive  za  koju
postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene
vrednosti.  U Republici  Srbiji  ne postoji  dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti  i  likvidnosti  kod
kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije
nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu
aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po
kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. 
 
Društvo  smatra  da  iskazana  knjigovodstvena  vrednost  potraživanja,  nakon  umanjenja  za  ispravku
vrednosti po osnovu obezvređenja, kao i nominalna vrednost obaveza iz poslovanja, približno odražava
njihovu tržišnu  vrednost.  Fer  vrednost  obaveza po kreditima  procenjuje  se  diskontovanjem budućih
ugovorenih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za
potrebe  sličnih  finansijskih  instrumenata.  Ovako  utvrđena  fer  vredonsti  ne  odstupa  značajnije  od
vrednosti  po  kojoj  su  iskazane  obaveze  po  kreditima  u  poslovnim  knjigama  Društva.  Rukovodstvo
Društva smatra da iznosi  u  priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost  koja je u datim
okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja. 
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                 DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONSALTING,  RAČUNOVODSTVENE POSLOVE  I PORESKO SAVETOVANJE Beograd, Nehruova  156/31 Tel/Fax: 011/6157-409 E-mail: office@sigmarevizija.co.rs                                                                                     IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA AKCIONARIMA “FORUM PLASMAN “ AD NOVI SAD  Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja „FORUM PLASMAN“ a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2015. godine, odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završila na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.  Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje  Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja, u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne i pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.  Odgovornost revizora  Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne informacije i iskaze.  Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanja datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zasnovan je na revizorskom prosuđivanju, uključujući i procenu rizika materijalno značajnih i pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena, izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.  Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za naše revizijsko mišljenje. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA – nastavak  Osnov za mišljenje sa rezervom  Kao što je navedeno u Napomenama 4. i 5. uz finansijske izveštaje, Društvo na dan bilansa iskazuje vrednost nekretnina, postrojenja i opreme u ukupnom iznosu od RSD 19.638 hiljada. Uvidom u izvode iz katastra navedenih nepokretnosti utvrdili smo da navedene pozicije uključuju nepokretnosti koje nisu u vlasništvu Društva. Budući da je vlasništvo nad delom nepokretnosti pitanje ishoda spora i pravnog sledbeništva, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekat navedenog pitanja na poziciju nekretnina, postrojenja i opreme i kapital Društva.  Mišljenje  Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje ima pitanje izneto u Osnovu za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji „FORUM PLASMAN“ a.d. Novi Sad za godinu koja se završava dana 31.12.2015. godine su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.  Skretanje pažnje  Bez kvalifikovanja mišljenja, skrećemo Vam pažnju na Napomenu 11. uz finansijske izveštaje u kojoj je navedeno da osnovni kapital iskazan u knjigama Društva na dan 31. decembra 2015. iznosi RSD 52.726 hiljada i da navedeni iznos osnovnog kapitala nije usaglašen sa javno dostupnim podacima Agencije za privredne registre.  Bez kvalifikovanja mišljenja skrećemo pažnju i na Napomenu 12. uz finansijske izveštaje u kojoj je navedeno da kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih pravnih lica iznose RSD 800 hiljada i da se odnose na obaveze nastale po Ugovoru o zajmu pre više od tri godine. Budući da je za ove obaveze protekao opšti rok zastarelosti previđen odredbama Zakona o obligacionim odnosima, rukovodstvo Društva smatra da je verovatno da Društvo neće biti u obavezi da istu izmiri u budućim periodima. Navedena obaveza se i dalje evidentira u knjigama Društva u skladu sa načelom opreznosti.  Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima  Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa  zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 62/2013 i 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godine.  Beograd, 28.04.2016. godine    Stevka Subotić 
     Ovlašćeni revizor 
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БИЛАНС СТАЊА
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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 19653 20647 21647

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 15 15 15

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004 15 15 15

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 19638 20632 21632

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 18195 19094 19996

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 59 76 93

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 1384 1462 1543

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=e3a5e39c-2b90-453c-b68e-48406d9eac0d&hash=6D0F20B9BA089BD2C0D21AC79DC6ADC958E089F3
24233
20839
23173
3
25
53
295
9
53
295
9
800
800
800
800
800
800
856
1120
809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3658
31848
29349
33007
31848
33007
33007
2499
2645
2499
0
2645
52726
52726
52726
52726
52726
52726
23377
19719
22364
24233
20839
23173
60
67
8
276
30
1285
2000
2000
15
15
15
15
15
15
21647
20647
19653
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 0 0 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 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 3520 192 2586

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 19 3 7

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

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

1543
1462
1384
93
76
59
19996
19094
18195
21632
20632
19638


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 19 3 7

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

0051 198 80 241

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 198 80 241

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 10 12 2

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 2000 0 2000

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 2000 2000

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 1285 30 276

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 8 67 60

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 23173 20839 24233

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 22364 19719 23377

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

0402 52726 52726 52726

300 1. Акцијски капитал 0403 52726 52726 52726

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА 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 2645 0 2499

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 2645 2499

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 33007 33007 31848

350 1. Губитак ранијих година 0422 33007 29349 31848

351 2. Губитак текуће године 0423 3658

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 809 1120 856

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

0443 800 800 800

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445 800 800 800

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

241
80
198
7
3
19
7
3
19
2586
192
3520




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08136238 Шифра делатности 4719 ПИБ 100238612

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO FORUM-PLASMAN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Трг слободе 2

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 2294 1893

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 0 0

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

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

1013

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

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 2294 1893

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=e3a5e39c-2b90-453c-b68e-48406d9eac0d&hash=6D0F20B9BA089BD2C0D21AC79DC6ADC958E089F3
3658
2645
3658
2645
3658
2645
20
97
4462
53
20
30
2237
2
12
54
0
54
2
66
32
2303
0
0
32
2303
3712
4034
980
1061
0
0
1893
2294
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
6328 5605

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 20 56

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 1227 1093

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 2214 1886

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 812 590

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 994 1000

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 1061 980

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 4034 3712

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 2303 32

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

1033 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 2303 32

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 66 2

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 54 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

0
0


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 54

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 12 2

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 2237 30

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049

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 20 53

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 4462 97

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 20

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

1054 2645

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

1055 3658

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 2645

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 3658

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

5605
6328
1893
2294




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08136238 Шифра делатности 4719 ПИБ 100238612

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO FORUM-PLASMAN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Трг слободе 2

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

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 52726 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 52726 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 52726 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 52726 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=f1b92cb4-7201-4332-b6b4-b043fcd4f4cd&hash=3DD5A42D3C8F86DA63C6B6E785A23D39F52CDD4B
22364
2645
19719
19719
3658
23377
23377
52726
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 52726 4036 4054

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 31848 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 2499

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 31848 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 2499

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 3658 4079 4097 2499

б) промет на потражној страни рачуна 4062 2499 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 33007 4081 4099

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

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 33007 4085 4103

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

52726
52726


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 2645

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 33007 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 2645

 

52726


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ 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.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

52726


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

2499
31848


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

33007
2499
2499
3658
2499
31848


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 23377 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 23377 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

3658 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 19719 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 19719 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

2645
33007
2645
33007




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08136238 Шифра делатности 4719 ПИБ 100238612

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO FORUM-PLASMAN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Трг слободе 2

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

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 9432 5238

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 2294 3196

2. Примљене камате из пословних активности 3003 2303 33

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 4835 2009

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 6177 5484

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 3146 2576

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 2214 1886

3. Плаћене камате 3008 13 2

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 804 1020

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3255

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 246

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

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 2000 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 2000

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 2000

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=f1b92cb4-7201-4332-b6b4-b043fcd4f4cd&hash=3DD5A42D3C8F86DA63C6B6E785A23D39F52CDD4B
30
1285
276
30
246
1255
5484
8177
5238
9432
0
0
0
0
2000
2000
2
13
1886
2214
2576
3146
5484
6177
2009
4835
33
2303
3196
2294
5238
9432
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08136238 Шифра делатности 4719 ПИБ 100238612

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO FORUM-PLASMAN ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Трг слободе 2

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

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 2645

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 3658

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=f1b92cb4-7201-4332-b6b4-b043fcd4f4cd&hash=3DD5A42D3C8F86DA63C6B6E785A23D39F52CDD4B
0
0
3658
2645
3658
2645
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




„FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
ZA 2015. GODINU

Novi Sad, april 2016. godine
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Forum plasman a.d. Novi Sad (u daljem tekstu „Društvo“) je osnovan 20. marta 1990. godine. 

Matični broj Društva je 08136238, a poreski indetifikacioni broj (PIB) je 100238612. 

Sedište Društva je u Novom Sadu, Trg slobode 2.

Osnovna  delatnost  Društva  je  klasifikovana  pod  šifrom  4719  -  Ostala  trgovina  na  malo  u
nespecijalizovanim prodavnicama.

Društvo je organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo i registrovano je kod Agencije za privredne
registre rešenjem br. BD 77176/2005. Akcijama društva se trguje na vanberzanskom tržištu Beogradske
berze. Dana 28. marta 2008. godine izvršena je prodaja 70% društvenog kapitala privrednom društvu
Municipium S d.о.о. Beograd.

Ugovor o prodaji društvenog kapitala raskinut je od strane Agencije za privatizaciju dana 12.04.2010.
godine.

Prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju svakog meseca je 0 zaposlenih (na dan 31.12.2014.
– 0 zaposlenih).

Za poslovanje Društva odgovoran je direktor Vladimir Vasin. 

Finansijski izveštaji za poslovnu 2015. godinu do dana objaljivanja finansijskih izveštaja nisu odobreni od
strane Odbora direktora.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika 

Osnova za prezentaciju

Finansijski izveštaji su pripremljeni na bazi principa istorijskog troška. Finansijski izveštaji prezentovani
su u Dinarima (RSD), koja predstavlja domicilnu valutu Društva, a sve iskazane numeričke vrednosti
prikazane su u hiljadama (000 RSD), osim ako je drugačije navedeno.

Usaglašenost sa računovodstvenim principima 

Finansijski izveštaji Društva pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije („Sl.
glasnik RS“ br.  62/2013),  Pravilnikom o sadržini  i  formi  obrazaca finansijskih  izveštaja za privredna
društva, zadruge, preduzetnike („Sl. glasnik RS“ br. 95/2014 i 144/2014),  Pravilnik o Kontnom okviru i
sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl.  glasnik RS“ br.
94/2014 ), Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnog standarda finansijskog
izveštavanja za mala i srednja pravna lica. 
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika – nastavak 

MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške 

MRS  8  primenjuje  se  na  izbor  i  primenu  računovodstvenih  politika,  kao  i  na  računovodstveno
obuhvatanje promena računovodstvenih politika, promena računovodstvenih procena i korekcija grešaka
iz prethodnih perioda. Poreski efekti korekcija grešaka iz prethodnih perioda i retrospektivnih korigovanja
izvršenih  u  cilju  primene  promena  računovodstvenih  politika,  računovodstveno  se  evidentiraju  i
obelodanjuju u skladu sa MRS 12 Porez na dobitak.

MRS 16 Nekretnine, Postrojenja i Oprema

Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini
fakturna  vrednost  nabavljenih  sredstava  uvećana  za  sve  zavisne  troškove  nabavke  i  sve  troškove
dovođenja  u  stanje  funkcionalne  pripravnosti.  Cenu  koštanja  navedenih  sredstava  proizvedenih  u
sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje.

Nakon što se prizna kao sredstvo, nekretnina, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili
po ceni  koštanja umanjenoj  za ukupan iznos obračunate amortizacije i  ukupan iznos gubitaka zbog
obezvređenja.

Naknadni  izdatak  koji  se  odnosi  na  već  priznata  nematerijalna  ulaganja,  nekretninu,  postrojenja  i
opremu pripisuje se iskazanom iznosu tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih
koristi da bude veći od prvobitno procenjene stope prinosa tog sredstva. 

Naknadni izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako dolazi  do produženja korisnog veka trajanja,
uključujući i povećanje kapaciteta; ako se postiže značajno unapređenje kvaliteta izlaznih komponenti;
ako se usvajanjem novih proizvodnih procesa omogućava značajno smanjenje prethodno procenjenih
troškova poslovanja.

Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao.

Nematerijalna  ulaganja  čine:  ulaganja  u  razvoj;  koncesije,  patenti,  licence  i  slična  prava;  goodwill;
negativni  goodwill;  ostala  nematerijalna  ulaganja;  nematerijalna  ulaganja  u  pripremi;  avansi  za
nematerijalna ulaganja.

Nematerijalna  ulaganja,  nekretnine,  postrojenja  i  oprema prestaju  da se iskazuju  u  bilansu  stanja,
nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne
očekuju nikakve buduće ekonomske koristi.

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih
neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika – nastavak

Primenjene stope amortizacije Društva su sledeće:

Amortizacija nekretnina i opreme se izračunava primenom proporcionalne metode u toku procenjenog
korisnog veka upotrebe sredstava, uz primenu sledećih stopa:

                                           Građevinski objekti                        2,5%
                                           Računarska oprema             30,0%
                                           Kancelarijska oprema                     10,0%
                                           Ostala oprema                      10,0%

Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo stavljeno u
upotrebu.  Amortizacione stope se revidiraju  svake godine  radi  obračuna amortizacije  koja  odražava
stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog korišćenja.

Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske
koristi  od upotrebe tog sredstva. Dobici  ili  gubici  po osnovu prodaje ili  otpisa sredstva (kao razlika
između  neto  prodajne  vrednosti  i  knjigovodstvene  vrednosti)  priznaju  se  u  bilansu  uspeha
odgovarajućeg perioda.

Investicione nekretnine

Investicione  nekretnine  obuhvataju  nekretnine  koje  Društvo  izdaje  u  zakup  ili  drži  radi  uvećanja
vrednosti kapitala.

Inicijalno priznavanje investicionih nekretnina vrši se po njihovoj nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.
Nabavnu  vrednost  čini  fakturna  vrednost  uvećana  za  sve  troškove  koji  se  mogu  direktno  pripisati
dovođenju ovih sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti. Nakon početnog priznavanja investicione
nekretnine se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti po osnovu
amortizacije  i  za  eventualne  kumulirane  gubitke  po  osnovu  umanjenja  vrednosti.  Amortizacija  za
investicione nekretnine obračunava se po stopi od 2,5%.

Umanjenje vrednosti imovine

Na dan svakog bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvenu vrednost svoje materijalne imovine
da bi utvrdila da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu umanjenja vrednosti imovine.
Ukoliko  takve  indikacije  postoje,  procenjuje  se  nadoknadivi  iznos  sredstva  da  bi  se  mogao  utvrditi
eventualni gubitak. Ako nije moguće proceniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procenjuje
nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiva vrednost je neto prodajna cena ili vrednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za
potrebe  procene  vrednosti  u  upotrebi,  procenjeni  budući  novčani  tokovi  diskontuju  se  do  sadašnje
vrednosti  primenom  diskontne  stope  pre  oporezivanja  koja  odražava  sadašnju  tržišnu  procenu
vremenske vrednosti novca za rizike specifične za to sredstvo. 

Ako je procenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od knjigovodstvene
vrednosti, onda se knjigovodstvena vrednost tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika - nastavak

Gubici od umanjenja vrednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo prethodno nije bilo
predmet revalorizacije. U tom slučaju deo gubitka, do iznosa revalorizacije, priznaje se u okviru promena
na kapitalu.

Finansijski instrumenti

Klasifikacija finansijskih instrumenata

Finansijska  sredstva uključuju gotovinu i  gotovinske ekvivalente i  potraživanja.  Rukovodstvo Društva
utvrđuje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja.

Finansijske obaveze ukljujučuju obaveze iz poslovanja. Društvo klasifikuje finansijske obaveze u ostale
finansijske obaveze.
 
Metod efektivne kamate

Metod  efektivne  kamate  je  metod  izračunavanja  amortizovane  vrednosti  finansijskog  sredstva  ili
finansijske obaveze i  raspodele prihoda od kamate i  rashoda od kamate tokom određenog perioda.
Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduće gotovinske isplate ili primanja
tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili gde je prikladno, tokom kraćeg perioda na
neto knjigovodstvenu vrednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze. 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se novac u blagajni i sredstva na tekućim
računima.

Krediti (zajmovi) i potraživanja

Potraživanja  od  kupaca  sa  fiksnim ili  odredivim plaćanjima  koja  se  ne  kotiraju na aktivnom tržištu
klasifikuju se kao krediti (zajmovi) i potraživanja. 

Potraživanja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamate, umanjenoj za
umanjenje vrednosti po osnovu obezvređenja. Prihod od kamate se priznaje primenom metoda efektivne
kamate,  osim  u  slučaju  kratkoročnih  potraživanja,  gde  priznavanje  prihoda  od  kamate  ne  bi  bilo
materijalno značajno.

Umanjenja vrednosti finansijskih sredstava

Na  dan  svakog  bilansa  stanja  Društvo  procenjuje  da  li  postoje  objektivni  dokazi  da  je  došlo  do
umanjenja  vrednosti  imovine  finansijskog  sredstva  ili  grupe  finansijskih  sredstava  (osim  sredstava
iskazanih po fer vrednosti kroz bilans uspeha). Obezvređenje finansijskih sredstava se vrši kada postoje
objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja
finansijskog sredstva, procenjeni budući novčani tokovi sredstava izmenjeni. 
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Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu
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2. Pregled značajnih računovodstvenih politika - nastavak

Obezvređenje (ispravka vrednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospelih potraživanja koja
nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospeća za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost
naplate izvesna i dokumentovana. 

Promene na računu ispravke vrednosti potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspeha.
Naplata otpisanih potraživanja knjiži se u bilansu uspeha kao ostali prihod.

Ostale finansijske obaveze

Ostale  finansijske obaveze,  uključuju  obaveze iz  poslovanja  i  inicijalno  se priznaju  po fer  vrednosti
primljenih sredstava, umanjenoj za troškove transakcije.

Nakon  početnog  priznavanja,  ostale  finansijske  obaveze  se  vrednuju  po  amortizovanoj  vrednosti
korišćenjem  metoda  efektivne  kamate.  Trošak  po  osnovu  kamata  se  priznaje  u  bilansu  uspeha
obračunskog perioda.
 
Porez na dobitak 

Tekući porez

Porez na dobitak predstavlja iznos koji  se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju
Republike Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15%
na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom
bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspeha koji se koriguje za stalne razlike koje su
definisane propisima o oporezivanju Republike Srbije. 

Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za
povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti
za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 10 godina.

Odloženi porez

Odloženi  porez  na  dobitak  se  obračunava  korišćenjem metode  utvrđivanja  obaveza  prema  bilansu
stanja,  za  privremene  razlike  proizašle  između  knjigovodstvene  vrednosti  sredstva  i  obaveza  u
finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezivog
dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena
poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje
odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u periodu
kada se sredstvo realizuje ili  obaveza izmiruje.  Odloženi  porez se knjiži  na teret  ili  u korist  bilansa
uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom
slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.
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2. Pregled značajnih računovodstvenih politika - nastavak

Primanja zaposlenih

Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća doprinose
državnim  fondovima  kojima  se  obezbeđuje  socijalna  sigurnost  zaposlenih.  Ove  obaveze  uključuju
doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim
zakonskim propisima. Društvo je, takođe, 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.

Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim osnovama.
 
Otpremnine

U skladu sa Zakonom o radu, Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u
penziju u iznosu tri prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska
u  penziju.  Društvo  nije  izvršilo  aktuarsku  procenu  sadašnje  vrednosti  ove  obaveze  i  nije  formiralo
rezervisanje po tom osnovu budući da Društvo u izveštajnom periodu nema zaposlenih. 

Prihodi i rashodi 

Prihodi od izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod uslovom da su svi rizici i koristi prešli na
kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u momentu izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj
vrednosti, umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost. 

Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

Kursne razlike

Funkcionalna i izveštajna valuta Društva je Dinar (RSD). Transakcije izražene u stranoj valuti inicijalno se
evidentiraju u funkcionalnoj valuti primenom važećeg kursa na dan transakcije. Monetarna sredstva i
obaveze izražene u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu primenom važećeg kursa na
dan bilansa stanja. Sve kusne razlike priznaju se u bilansu uspeha perioda. Nemonetarne stavke koje se
vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunati su po istorijskom kursu
važećem na dan inicijalne transakcije. Nemonetarne stavke koje su inicijalno priznate u visini procenjene
poštene  vrednosti  izražene  u  stranoj  valuti  (“pretpostavljena  istorijska  vrednost”),  preračunate  su
primenom istorijskog kursa važećeg na dan procene. Zvanični kursevi za najznačajnije strane valute na
dan bilansa stanja bili su sledeći:

(u RSD) 31.12.2014.
31.12.2013

.

EUR 121,6261 120,9583
USD 111,2468 99,4641
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

Troškovi pozajmljivanja 

Kamata  i  ostali  troškovi  pozajmljivanja  društva  obuhvataju  se  u  skladu  sa  MRS  23  Troškovi
pozajmljivanja, odnosno na teret rashoda perioda u kome su nastali, osim u meri u kojoj se kapitalizuju. 

Kapitalizacija kamate i drugih troškova pozajmljivanja vrši se u skladu sa MRS 23 Troškovi pozajmljivanja
kada se kamata i drugi troškovi pozajmljivanja neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili  izradi
sredstva koje se osposobljava za upotrebu, kada je verovatno da će ti troškovi doneti društvu buduće
ekonomske koristi i  kada mogu da se pouzdano izmere. Ukoliko svi navedeni uslovi za kapitalizaciju
kamate nisu ispunjeni kamata i troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.

3. Značajne računovodstvene procene 

Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva da vrši procene i donosi pretpostavke
koje  mogu  da  imaju  efekta  na  prezentovane  vrednosti  sredstava  i  obaveza  i  obelodanjivanje
potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u
toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i
očekivanim uslovima poslovanja i  ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih
izveštaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procenjenih iznosa. 

Najznačajnija  područja  koja  od  rukovodstva  zahtevaju  vršenje  procene  i  donošenje  pretpostavki
predstavljena su u daljem tekstu: 

Korisni vek nekretnina i opreme

Društvo procenjuje preostali korisni vek nekretnina i opreme na kraju svake poslovne godine. Procena
korisnog  veka  nekretnina,  postrojenja  i  opreme  je  zasnovana  na  istorijskom  iskustvu  sa  sličnim
sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procena razlikuje od prethodnih procena, promene u poslovnim knjigama Društva se
evidentiraju  u  skladu  sa  MRS  8  „Računovodstvene  politike,  promene  računovodstvenih  procena  i
greške“.  Ove  procene  mogu  da  imaju  materijalno  značajan  efekat  na  knjigovodstvenu  vrednost
nekretnina i opreme kao i na iznos amortizacije tekućeg obračunskog perioda.  

Ispravka vrednosti potraživanja 

Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procenjenih gubitaka usled
nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze. Procena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi
potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promenama u postojećim
uslovima prodaje.  Ovo uključuje  i  pretpostavke o  budućem ponašanju kupaca i  očekivanoj  budućoj
naplati. Promene u uslovima poslovanja, delatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce mogu da
imaju  za  posledicu  korekciju  ispravke  vrednosti  sumnjivih  i  spornih  potraživanja  obelodanjene  u
priloženim finansijskim izveštajima.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

3. Značajne računovodstvene procene  - nastavak

Sudski sporovi 

Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim obavezama
koje  se  odnose  na  postojeće  sudske  sporove  rukovodstvo  Društva  donosi  određene  procene.  Ove
procene su neophodne za utvrđivanje verovatnoće nastanka negativnog ishoda i  određivanja iznosa
neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvesnosti u postupku procenjivanja,
stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka inicijalno utvrđenih procenom. Zbog toga se procene
koriguju  kada  Društvo  dođe  do  novih  informacija,  uglavnom uz  podršku  internih  stručnih  službi  ili
spoljnih savetnika. Izmene procena mogu da u značajnoj meri utiču na buduće poslovne rezultate.

Odložena poreska sredstva 

Odložena poreska sredstva priznata su na sve neiskorišćene poreske gubitke do mere do koje je izvesno
da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni poreski gubici  mogu
iskoristiti.  Značajna  procena  od  strane  rukovodstva  Društva  je  neophodna  da  bi  se  utvrdio  iznos
odloženih  poreskih  sredstava  koja  se  mogu  priznati,  na  osnovu  perioda  nastanka  i  visine  budućih
oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike. 
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Vrednost i struktura nekretnina, postrojenja i opreme na dan finansijskih izveštaja je sledeća:

31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Građevinski objekti 36.075 36.075 36.075
Ispravka vrednosti građevinski objekti (17.880) (16.981) (16.079)
Postrojenja i oprema 174 174 175
Ispravka vrednosti postrojenja i oprema (115) (98) (82)
Investicione nekretnine 3.249 3.249 3.249
Ispravka vrednosti investicione nekretnine (1.865) (1.787) (1.706)
Ukupno 19.638 20.632 21.632

Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2014. godini su sledeće:

(u 000 RSD)
Građevinski

objekti
Postrojenja i

oprema Ukupno
Nabavna vrednost
Stanje na 01.01.2014. 36.075 175 36.250

Stanje na 31.12.2014. 36.075 175 36.250

Ispravka vrednosti
Stanje na 01.01.2014. 16.080 82 16.162
Amortizacija 901 16 917

Stanje na 31.12.2014. 16.981 98 17.079
Sadašnja vrednost
31.12.2013. 19.995 93 20.088

31.12.2014. 19.094 77 19.171
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA - nastavak

Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2015. godini bile su sledeće:

(u 000 RSD)
Građevinski

objekti
Postrojenja i

oprema Ukupno
Nabavna vrednost
Stanje na 01.01.2015. 36.075 174 36.249

Stanje na 31.12.2015. 36.075 174 36.249

Ispravka vrednosti
Stanje na 01.01.2015. 16.981 98 17.079
Amortizacija 899 17 916

Stanje na 31.12.2015. 17.880 115 17.995
Sadašnja vrednost
31.12.2014. 19.094 76 19.170

31.12.2015. 18.195 59 18.254

Građevinski objekti odnose se na stambeni i poslovni prostor na više lokacija na području Vojvodine.
Društvo je uknjiženo u odgovarajućim katastrima kao vlasnik dela građevinskih objekata koje vodi u
knjigama na dan bilansa.

Oprema Društva odnosi se pre svega na kancelarijsku opremu.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

5.        INVESTICIONE NEKRETNINE

 Promene na investicionim nekretninama u 2014. godini su sledeće:

Po nabavnoj
vrednosti Ukupno

Nabavna vrednost
Stanje na 01.01.2014. 3.249 3.249

Stanje na 31.12.2014. 3.249 3.249

Ispravka vrednosti
Stanje na 01.01.2014. 1.706 1.706
Amortizacija 81 81

Stanje na 31.12.2014. 1.787 1.787
Sadašnja vrednost  
31.12.2013. 1.543 1.543

31.12.2014. 1.462 1.462

Promene na investicionim nekretninama u 2015. godini su sledeće:

Po nabavnoj
vrednosti Ukupno

Nabavna vrednost
Stanje na 01.01.2015. 3.249 3.249

Stanje na 31.12.2015. 3.249 3.249

Ispravka vrednosti
Stanje na 01.01.2015. 1.787 1.787
Amortizacija 78 78

Stanje na 31.12.2015. 1.865 1.865
Sadašnja vrednost  
31.12.2014. 1.462 1.462

31.12.2015. 1.384 1.384

Investicione nekretnine uključuju poslovni prostor na više lokacija na području Vojvodine koji je na dan
bilansa dat u zakup drugim pravnim licima.
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

6. ZALIHE

31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji 1 3 7
Plaćeni avansi za usluge u zemlji 18 - -
Ukupno 19 3 7

7. POTRAŽIVANJA 

Stanje i struktura potraživanja je sledeća:
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Kupci u zemlji 218 4.359 4.556
Ispravka vrednosti kupci u zemlji (20) (4.279) (4.315)
Ukupno potraživanja po osnovu prodaje 198 80 241

Potraživanja od zaposlenih - 7 -
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 10 5 2
Ukupno druga potraživanja 10 12 2

Ukupno potraživanja 208 92 243

Rukovodstvo  Društva  izvršilo  je  procenu  naplativosti  potraživanja  od  kupaca  u  zemlji  i  formiralo
odgovarajuće rezervisanje za sva potraživanja za koja je procenjeno da neće biti naplativa u kratkom
roku.

8.        KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Ostali kratkoročni finansijski plasmani 2.000 - 2.000
Ukupno 2.000 - 2.000

Kratkoročni finansijski plasmani iskazani na dan 31. decembra 2015. godine u iznosu od 2.000 hiljade
RSD u potpunosti se odnose na sredstva oročena kod poslovne banke na kratak rok.

9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Tekući (poslovni) računi 1.285 30 276
Ukupno 1.285 30 276
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Svi iznosi su u 000 RSD, osim ukoliko je drugačije navedeno

10. POREZ NA DODATU VREDNOST 
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost 8 67 60
Ukupno 8 67 60

11.         KAPITAL
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Akcijski kapital 52.726 52.726 52.726
Ukupno osnovni kapital 52.726 52.726 52.726

Neraspoređeni dobitak tekuće godine 2.645 - 2.499
Neraspoređeni dobitak 2.645 - 2.499

Gubitak ranijih godina (33.007) (29.349) (31.848)
Gubitak tekuće godine - (3.658) -
Gubitak (33.007) (33.007) (31.848)

Neto kapital 22.364 19.719 23.377

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2015. i 2014. godine u iznosu od 52.726 hiljada
RSD čini 105.446 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od  500 RSD. Stanje kapitala i broj
akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i kod Agencije za
privredne  registre.  Iznos  osnovnog  kapitala  iskazan  u  knjigama  Društva  nije  usaglašen  sa  javno
dostupnim podacima Agencije za privredne registre.

Struktura osnovnog kapitala Društva data je u narednom pregledu:

2015. 2014.

Broj akcija  % učešća Broj akcija  % učešća

Fizička lica 54.092 51,30% 54.092 51,30%

Agencija za privatizaciju 51.354 48,70% 51.354 48,70%

    
105.446 100,00% 105.446 100,00%

Promene na gubitku u posmatranom periodu su sledeće:
2015. 2014.

Stanje na dan 01. januara (33.007) (31.848)
Gubitak perioda - (3.658)
Pokriće gubitka iz neraspoređene dobiti prethodnog perioda                 - 2.499
Stanje na dan 31. decembra (33.007) (33.007)
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu
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11.         KAPITAL - nastavak

Promene na neraspoređenoj dobiti u posmatranom periodu su sledeće:

2015. 2014.

Stanje na dan 01. januara - 2.499
Rezultat perioda 2.645 -
Pokriće gubitka iz neraspoređene dobiti - (2.499)

Stanje na dan 31. decembra 2.645 -

12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih lica 800 800 800
Ukupno 800 800 800

Kratkoročni krediti i  zajmovi od ostalih povezanih pravnih lica odnose se na obaveze nastale po
Ugovoru o zajmu pre više od tri godine. Budući da je za ove obaveze protekao opšti rok zastarelosti
previđen odredbama Zakona o obligacionim odnosima, rukovodstvo Društva smatra da je verovatno
da Društvo neće biti u obavezi da istu izmiri u budućim periodima. Navedena obaveza se i dalje
evidentira u knjigama Društva u skladu sa načelom opreznosti.

13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Dobavljači u zemlji 9 295 53
9 295 53

Ukupno 9 295 53

14. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

31.12.2015. 31.12.2014. 31.12.2013.

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na 
teret troškova - 25 -
Ukupno - 25 -
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 „FORUM PLASMAN“ AD NOVI SAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu
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BILANS USPEHA

15. POSLOVNI PRIHODI

01.01. -
31.12.2015.

01.01. -
31.12.2014.

Drugi poslovni prihodi
Prihodi od zakupnina 1.148 870
Ostali poslovni prihodi 1.146 1.023
Ukupno 2.294 1.893

16. TROŠKOVI ZALIHA
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Troškovi materijala
Troškovi materijala za izradu - 6
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 20 50

20 56

Troškovi goriva i energije 1.227 1.093

Ukupno 1.247 1.149

17. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

01.01. -
31.12.2015.

01.01. -
31.12.2014.

Troškovi naknada po ugovoru o delu 2.015 1.707
Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa 
upravljanja i nadzora 169 179
Ostali lični rashodi i naknade 30 -
Ukupno 2.214 1.886
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 18.    TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Troškovi transportnih usluga 89 99
Troškovi usluga održavanja 529 282
Troškovi zakupnina 162 176
Troškovi ostalih usluga 32 33
Ukupno 812 590

19.        TROŠKOVI AMORTIZACIJE 
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Troškovi amortizacije 994 1.000
Ukupno 994 1.000

Troškovi amortizacije odnose se na godišnji otpis nekretnina, postrojenja i opreme kao i investicionih 
nekretnina (Napomena 4. i 5.)

20.     NEMATERIJALNI TROŠKOVI
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Troškovi neproizvodnih usluga 819 767
Troškovi reprezentacije 2 1
Troškovi premija osiguranja 35 -
Troškovi platnog prometa 37 36
Troškovi poreza 155 154
Ostali nematerijalni troškovi 13 22
Ukupno 1.061 980
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21.             FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Finansijski prihodi
Prihodi od kamata (od trećih lica) 2.303 32
Ukupno finansijski prihodi 2.303 32

Finansijski rashodi
Ostali finansijski rashodi 54 -
Ukupno finansijski rashodi od povezanih lica i ostali 
finansijski rashodi 54 -

Rashodi kamata (prema trećim licima) 12 2
Ukupno finansijski rashodi 66 2

Dobitak (gubitak) iz finansiranja 2.237 30

22.   PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI I RASHODI

01.01. -
31.12.2015.

01.01. -
31.12.2014.

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 20 53
20 53

Ostali prihodi
Naplaćena otpisana potraživanja 4.211 88
Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja - 9
Ostali nepomenuti prihodi 251 -

4.462 97

Ostali rashodi
Ostali nepomenuti rashodi - 20

- 20

Neto 4.442 24
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23. ZARADA PO AKCIJI
01.01. -

31.12.2015.
01.01. -

31.12.2014.

Neto dobitak (gubitak) u RSD 2.645 (3.658)
Prosečan ponderisani broj akcija u toku godine 105.446 105.446

Dobitak (gubitak) po akciji 25 (35)

Društvo nema obaveze ili izdate opcije po kojima bi mogle da budu emitovane nove akcije. Usled toga
umanjena (razvodnjena) zarada po akciji je ista kao i osnovna zarada po akciji.

24. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit obračunat je po stopi od 15,0% propisanom Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl.
Glasnik RS“ br. 25/01 , 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13,
68/14 - dr. zakon, 142/14). Poreska osnovica može biti korigovana za određene prihode i rashode i
umanjena za ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj režiji ili u delatnost drugog obveznika, za iznos
rezervisanja, za kupovinu akcija ili udela u pravnom licu ili za kupovinu obveznica javnog zajma i za
novozaposlene radnike. 

25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Društvo je u svom poslovanju u različitom obimu izloženo finansijskim rizicima, i to:
- Tržinom riziku;
- Kreditnom riziku;
- Riziku likvidnosti.

Upravljanje  rizicima  u  Društvu  je  usmereno  na  minimiziranje  potencijalnih  negativnih  uticaja  na
finansijski položaj i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.

Osnovni  finansijski  instrumenti  Društva su gotovina i  gotovinski  ekvivalenti,  potraživanja, kratkoročni
finansijski plasmani koji nastaju direktno iz poslovanja Društva, kao i kratkoročne obaveze po kreditima i
obaveze  prema  dobavljačima  čija  je  osnovna  namena  finansiranje  tekućeg  poslovanja  Društva.  U
normalnim uslovima poslovanja Društvo je izloženo niže navedenim rizicima.

25.1. Tržišni rizik

U svom poslovanju  Društvo nije  izloženo  finansijskim rizicima  od promena  kurseva  stranih  valuta  i
promena kamatnih stopa budući da ne poseduje potraživanja i obaveze izražene u stranoj valuti. Takođe
ne  poseduje  kamatonosna  potraživanja  niti  kamatonosne  obaveze.  Nije  bilo  značajnijih  promena  u
izloženosti Društva tržišnom riziku, niti u načinu na koji Društvo prepoznaje ili meri taj rizik.
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25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak)

25.2. Kreditni rizik

a) Upravljanje potraživanjima od kupaca 

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili  druge
ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni  rizik se prvenstveno vezuje za izloženost
Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama,
potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. 
 
Društvo je izloženo kreditnom riziku i obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem
određenih mera i aktivnosti na nivou Društva. U slučaju neblagovremenog izmirivanja obaveza kupaca
prema  Društvu,  istima  se  prekida  isporuka  proizvoda.  Međutim  pored  toga,  Društvo  ima  značajnu
koncentraciju  kreditnog  rizika  u  vezi  sa  potraživanjima,  jer  ima  mali  broj  međusobno  nepovezanih
kupaca sa pojedinačno velikim iznosima dugovanja. Pored prekida isporuka proizvoda, koriste se sledeći
mehanizmi  naplate:  reprogramiranje  duga,  kompenzacije  sa  pravnim  licima,  utuženja,  vansudska
poravnanja i ostalo. 

Dospela, ispravljena potraživanja od kupaca

Društvo je u prethodnim periodima obezvredilo potraživanja od kupaca za dospela potraživanja u iznosu
od 20 hiljada RSD (2014. godine: 4.280 hiljada RSD), za koja je Društvo utvrdilo da je došlo do promene
u kreditnoj sposobnosti komitenata i da potraživanja u navedenim iznosima neće biti naplaćena.

b) Upravljanje obavezama prema dobavljačima 

Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembar 2015. godine iskazane su u iznosu od 9 hiljada RSD
(31. decembra 2014. godine: 295 hiljada RSD). Dobavljači uglavnom ne zaračunavaju zateznu kamatu
na  dospele  obaveze,  pri  čemu  Društvo  dospele  obaveze  prema  dobavljačima,  saglasno  politici
upravljanja finansijskim rizicima, izmiruje u ugovorenom roku. 

25.3. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim 
izvorima finansiranja  sa  stanovišta  rokova  i  stopa i  rizik  nemogućnosti  da  se  sredstvo  realizuje  po
razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru. 
 
Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje
obaveza u trenutku njihovog dospeća. Društvo neprekidno procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i
praćenjem promena  u  izvorima  finansiranja  potrebnim za  ispunjenje  poslovnih  ciljeva  Društva,  a  u
skladu sa poslovnom strategijom Društva. 
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25. FINANSIJSKI INSTRUMENTI I CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak)

25.3. Rizik likvidnosti (nastavak)

Društvo  nema  pristup  raznolikim  izvorima  finansiranja.  Sledeća  tabela  predstavlja  ročnost  dospeća
sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća, na dan 31. decembra 2015. godine: 

(u 000 RSD) do 6 meseci
od 6 meseci
do 1 godine

1 do 5
godina

preko 5
godina Ukupno

Dospeća finansijskih sredstava:
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.285 1.285
Potraživanja 198 - - - 198
Kratkoročni finansijski plasmani 2.000 - - 2.000
Ostala potraživanja

3.483 - - - 3.483

Dospeća finansijskih obaveza:
Dugoročne obaveze - - - - -
Kratkoročne finansijske obaveze 800 - - - 800
Obaveze iz poslovanja 9 - - - 9
Ostale obaveze - - - - -

809 - - - 809

Neto efekat dospeća 2.674 - - - 2.674

25.4. Fer vrednost 

Poslovna  politika  Društva  je  da  obelodani  informacije  o  pravičnoj  vrednosti  aktive  i  pasive  za  koju
postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene
vrednosti.  U Republici  Srbiji  ne postoji  dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti  i  likvidnosti  kod
kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije
nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu
aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po
kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. 
 
Društvo  smatra  da  iskazana  knjigovodstvena  vrednost  potraživanja,  nakon  umanjenja  za  ispravku
vrednosti po osnovu obezvređenja, kao i nominalna vrednost obaveza iz poslovanja, približno odražava
njihovu tržišnu  vrednost.  Fer  vrednost  obaveza po kreditima  procenjuje  se  diskontovanjem budućih
ugovorenih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za
potrebe  sličnih  finansijskih  instrumenata.  Ovako  utvrđena  fer  vredonsti  ne  odstupa  značajnije  od
vrednosti  po  kojoj  su  iskazane  obaveze  po  kreditima  u  poslovnim  knjigama  Društva.  Rukovodstvo
Društva smatra da iznosi  u  priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost  koja je u datim
okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja. 
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GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU 

DRUŠTVA „FORUM-PLASMAN“ AD  Novi Sad

U Novom Sadu, dana 27.04.2016. godine



S A D R Ž A J:

I. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SA IZVEŠTAJEM REVIZORA 

1. Finansijski izveštaj za 2015. godinu 

1.1.  Bilans stanja  

1.2.  Bilans uspeha  

1.3.  Izveštaj o ostalom rezultatu  

1.4.  Izveštaj o tokovima gotovine  

1.5.  Izveštaj o promenama na kapitalu  

1.6.  Napomene uz finansijske izveštaje  

2. Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu (u celini) 

II. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 

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

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

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

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima 

5. Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja  

III. PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA  

1. Razlozi sticanja sopstvenih akcija 

2. Broj i nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija 

3. Imena lica od kojih su akcije stečene  

4. Iznos koji je Društvo isplatilo po osnovu sticanja sopstvenih akcija ili naznaka da su akcije 
stečene bez naknade  

5. Broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje u trenutku izrade godišnjeg izveštaja  

IV. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA  

1. Obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvo primenjuje kao i mesto na
kojem je njegov tekst javno dostupan 

2. Sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno
one koje nisu izričito propisane zakonom 

3. Odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja ako takva odstupanja postoje i 
obrazloženje za ta odstupanja  

V. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

VI.  ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA (u celini)  

VII. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA (u celini) 



U skladu sa članom 50. i  51.  Zakona o tržištu  kapitala („Službeni  glasnik  RS“ broj  31/2011) i
članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih
izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012 i  5/2015) AD Forum-plasman, iz
Novog Sada, MB: 08136238 objavljuje: 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015.GODINU 

I.GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SA IZVEŠTAJEM REVIZORA

1. Finansijski izveštaj za 2015. godinu 

1.1.  Bilans stanja 

1.2.  Bilans uspeha 

1.3.  Izveštaj o ostalom rezultatu  

1.4.  Izveštaj o tokovima gotovine 

1.5.  Izveštaj o promenama na kapitalu 

1.6.  Napomene uz finansijske izveštaje  



VI.  ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

Društvo će usvojiti godišnji izveštaj na redovnoj godišnjoj Skupštini društva koja će se održati u 
važećim zakonskim rokovima, te će donete odluke biti objavljene u celosti naknadno .



VII. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA 

Društvo će doneti odluku o raspodeli dobiti na redovnoj godišnjoj Skupštini društva. Nakon 
donesene odluke ista će biti objavljena u celosti naknadno..



II. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

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

AD“Forum-plasman“Novi Sad je zaključio poslovnu 2015. godinu sa pozitivnim rezultatom. 
Prihode ostvaruje izdavanjem poslovnog prostora, koji nisu dovoljni za redovno poslovanje. 
Ostvareni ostali poslovni prihodi u 2015. godini su po osnovu okončanog sudskog spora koji se 
vodio za naplatu potraživanja po osnovu zakupa poslovnog prostora iz ranijih godina sa 
„Štampa sistem“doo Novi Beograd. 
Iskazana dobit na kraju godine, će biti iskorišćena za pokriće gubitaka iz ranijih godina. 

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

Društvo nema stalno zaposlene radnike i ne obavlja redovnu poslovnu delatnost. Znatan deo 
imovine koji se vodi u poslovnim knjigama (nije izvršen deobni bilans) je u stvarnom posedu 
„Magyar szo“doo Novi Sad, a na nekima je i katastarski upisan pre 2010. godine. Ukoliko bi se 
prihvatilo faktičko stanje došlo bi do znatnog umanjenja imovine.

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

Nema poslovnih događaja koji su bitni, a da su nastupili nakon proteka poslovne godine.

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima

Društvo nema povezana pravna lica.

5. Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja

AD“Forum-plasman“Novi Sad je akcionarsko društvo u kome Agencija za privatizaciju 
Republike Srbije poseduje 48,70 % akcija, a mali akcionari (bivši radnici) 51,30 % akcija. 
Objektivni sagledavanjem tržišnih uslova u delatnosti za koju je društvo registrovano sa 
sigurnošću se može tvrditi da bi bilo nemoguće ponovo pokrenuti delatnost za koju je društvo 
registrovano, jer bila bi potrebna velika ulaganja za koja trenutno nema zainteresovanih 
poslovnih partnera. 
Vršeni su pokušaji (aktivnost Agencije za privatizaciju) da društvo nastavi delatnost prodajom 
akcija nekom od pravnih lica koja se već bave predmetnom delatnošću, ali do sada bez uspeha.
Ukoliko ne bude zainteresovanih za kupovinu akcija, za očekivanje je da će se u toku 2016. 
pokrenuti postupak redovne likvidacije.



III. PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA

1.Razlozi sticanja sopstvenih akcija

Društvo ne poseduje sopstvene akcije.

2. Broj i nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija

3. Imena lica od kojih su akcije stečene 

4. Iznos koji je Društvo isplatilo po osnovu sticanja sopstvenih akcija ili naznaka da su akcije 
stečene bez naknade 

5. Broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje u trenutku izrade godišnjeg izveštaja 



IV. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1.Obaveštenje  o kodeksu korporativnog upravljanja koji  društvo primenjuje  kao i  mesto  na
kojem je njegov tekst javno dostupan
Kodeks korporativnog upravljanja AD Forum-plasman Novi Sad se primenjuje od 28.05.2013.
godine i tekst je dostupan u sedištu privrednog društva svakog radnog dana od 8-16 sati.

2.Sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno
one koje nisu izričito propisane zakonom
AD Forum-plasman Novi Sad u svom radu primenjuje važeće zakone i podzakonska akta, opšte
akte privrednog društva, odluke skupštine i odbora direktora.

3.  Odstupanja  od pravila  kodeksa korporativnog upravljanja ako takva odstupanja  postoje  i
obrazloženje za ta odstupanja
Nisu registrovana odstupanja od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja.





VI.  ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

Društvo će usvojiti godišnji izveštaj na redovnoj godišnjoj Skupštini društva koja će se održati u 
važećim zakonskim rokovima, te će donete odluke biti objavljene u celosti naknadno .



VII. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA 

Društvo će doneti odluku o raspodeli dobiti na redovnoj godišnjoj Skupštini društva. Nakon 
donesene odluke ista će biti objavljena u celosti naknadno..
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