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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. 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 740282 695070 708653

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 5 739556 694344 707927

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 5 556824 556824 556690

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 5 96356 108429 99726

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 5 86376 29091 51511

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021
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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 726 726 726

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 726 726 726

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 2498 2498 2498

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

0043 3897 13105 41487

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 6 1904 445 22274

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 445 774

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 6 1809 21500

12 3. Готови производи 0047

51511
29091
86376
99726
108429
96356
556690
556824
556824
707927
694344
739556


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 6 95

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

0051 7 72 11722 16766

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 7 72 11722 16766

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 8 1668 730

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

0061 153

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 9 122 191 72

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 10 114 2205

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 11 17 17 17

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

0071 746677 710673 752638

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

726
726
726
726
726
726
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 12 590670 579330 564722

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

0402 12 363301 232148 209748

300 1. Акцијски капитал 0403 12 363301 232148 209748

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 12 122759

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 13 1550

330

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

0414 14 567155 567155 567155

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 14 134 134 134

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 14 940 940 940

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 1396 0 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 15 1396

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 14 219167 219167 211375

350 1. Губитак ранијих година 0422 14 219167 211375 185846

351 2. Губитак текуће године 0423 7792 25529

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 51422 51422 55250

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 15 39000 39000 42828

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 15 39000 39000 42828

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 16 12422 12422 12422

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433 16 12422 12422 12422

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 104585 79921 132666

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

0443 17 41354 71076 20353

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444 17 41354

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 71076 20353

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

16766
11722
72
95
21500
1809
774
445
22274
445
1904
41487
13105
3897
2498
2498
2498


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 5141

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

0451 18 56594 3481 70191

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452 18 51821

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 18 4732 3481 70191

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 18 41

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 18 1627 3673 33282

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 18 4545 1691

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 18 465 3699

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 746677 710673 752638

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
0
0
153
730
1668
16766
11722
72


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08053073 Шифра делатности 119 ПИБ 101454805

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG

Седиште Сириг , Међународни пут бб

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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 19 78126 45442

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 36134

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 36134

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 19 77506 9308

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 19 77506 9308

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 320

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 300

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7
7791
1396
465
7791
1861
7791
1861
18626
3464
106191
3758
10681
1982
20
752
11178
231
0
0
11198
983
7
34
2431
510
500
510
500
517
2965
84675
415
19480
8857
36134
0
45442
78126
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7#
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
20 78541 130117

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 20 3538 36081

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021 20 1809

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 20 13253 10768

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 20 194 3861

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 20 19110 40759

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 20 17161 5585

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 20 18237 13583

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 20 8857 19480

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 415 84675

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 2965 517

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

1033 500 510

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 21 500 510

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 21 2431

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

1039 34 7

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 983 11198

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 0

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

9308
77506
36134


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 231 11178

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

1047 752 20

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 1982

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 10681

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 22 3758 106191

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 24 3464 18626

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

1054 1861

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

1055 7791

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 25 1861

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 7791

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 25 465

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

1809
36081
3538
130117
78541
300
320
9308
77506


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 1396

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 7791

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

13583
18237
5585
17161
40759
19110
3861
194
10768
13253


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08053073 Шифра делатности 119 ПИБ 101454805

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG

Седиште Сириг , Међународни пут бб

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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 1396

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 7791

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=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7
0
0
7791
1396
7791
1396
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017

б) губици 2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

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

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 1396

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 7791

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08053073 Шифра делатности 119 ПИБ 101454805

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG

Седиште Сириг , Међународни пут бб

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 53508 0

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 47078

2. Примљене камате из пословних активности 3003 2431

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 3999

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 37570 75991

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 9736 40840

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 20308 30497

3. Плаћене камате 3008 231 233

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 7295 4421

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 15938

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 75991

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 735 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 735

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 15174 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 15057

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 117

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 14439

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7
191
122
72
191
69
119
75991
91707
76110
91638
1568
76110
38963
0
38963
510
37395
75600
76110
37395
14439
233
231
30497
20308
40840
9736
75991
37570
3999
2431
47078
0
53508
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 37395 76110

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

1. Увећање основног капитала 3026 75600

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 37395

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029 510

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 38963 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 38963

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 76110

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 1568

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 91638 76110

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 91707 75991

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 119

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 69

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 191 72

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 122 191

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

117
15057
0
15174
735
0
735
75991
15938
4421
7295


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08053073 Шифра делатности 119 ПИБ 101454805

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG

Седиште Сириг , Међународни пут бб

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 232148 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 232148 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 232148 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 232148 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7
134
590670
11340
134
579330
134
579330
134
579330
134
579330
940
940
940
940
940
567155
567155
567155
567155
232148
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7#
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 131153 4034 4052 1550

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 363301 4036 4054 1550

 

232148


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 219167 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

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 219167 4077 4095

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 219167 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 219167 4085 4103

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

232148


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 122759 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 1396

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 219167 4089 122759 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 1396

 

232148


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 567155 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 567155 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 567155 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 567155 4140 4158

219167
1550
363301
1550
131153


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 567155 4144 4162

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 940 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 940 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 940 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 940 4193 4211

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

219167
219167


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 940 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 579330 4244

б) потражни салдо рачуна 4218 134

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 579330 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222 134

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
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 579330 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 134

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 579330 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230 134

1396
122759
219167
1396
122759
219167


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 11340 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

4243 590670 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234 134

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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AD „7. JULI“ SIRIG: Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje

za 2016. godinu
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AD „7. JULI“ SIRIG: Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

1. Osnivanje i delatnost

Pun naziv: AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG
Sedište: Međunarodni put bb, Sirig, Temerin

Pravna forma: Akcionarsko društvo 

Matični broj: 08053073

PIB: 101454805

Zakonski zastupnik: Milorad Bjeljac

Predsednik Odbora Direkotra je Ljupko Kalaba, 

Članovi odobora Direktora su Milorad Bjeljac i Đorđe Čanak, 

Osnovna delatnost Društva je 0119 - Gajenje ostalih jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka. 

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 
62/2013) Društvo je razvrstano u malo pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca je  36 radnika.

Finansijski izveštaji za poslovnu 2016. godinu odobreni su od strane rukovodstva Društva 
dana 24.02.2017. godine.

2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja

Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici 
Srbiji  zasnovanim na Zakonu o  računovodstvu  (“Sl.  glasnik  RS”, br. 62/2013)  koji 
propisuje Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno  Međunarodne standarde 
finansijskog izveštavanja kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja, 
kao i relevantnim propisima izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije.

Prema Zakonu o računovodstvu, Međunarodni  standardi  finansijskog  izveštavanja su: 
Konceptualni  okvir  za  finansijsko  izveštavanje  (dalje:  Okvir),  Međunarodni 
računovodstveni  standardi  (dalje: IAS),  odnosno  Međunarodni  standardi  finansijskog 
izveštavanja (dalje: IFRS) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje 
računovodstvenih standarda (dalje: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i  sa njima 
povezana tumačenja, odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde 
(dalje: IASB), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija. 

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

Iznosi u priloženim finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara, osim ukoliko 
nije drugačije naznačeno. Dinar (RSD) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu. Sve 
transakcije u valutama koje nisu funkcionalna valuta, tretiraju se kao transakcije u stranim 
valutama.

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca, finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik 
RS", br. 95/2014 i144/2014) koji odstupa od prezentacije i naziva pojedinih finansijskih 
izveštaja opšte namene, kao i od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to 
predviđa revidirani IAS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja”, čija je primena obavezna za 
obračunske periode koji počinju na dan 1. januara 2009. godine. Odstupanja se ogledaju u 
sledećem:
 gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka pasive, koja po definiciji IFRS nema 

karakter obaveza. 
 vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po 

definiciji IFRS ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze. 

Shodno tome, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima IFRS  i ne 
mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa IFRS.

Društvo je u sastavljanju finansijskih izveštaja primenilo iste računovodstvene politike i 
procene koje su primenjene u sastavljanju finansijskih izveštaja prethodne godine.

Uporedne podatke čine finansijski  izveštaji  za 2014. godinu sastavljeni  u skladu sa 
računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

3. Opšta računovodstvena načela

Pozicije, koje se prikazuju u redovnim finansijskim izveštajima pravnih lica, treba da budu 
vrednovane u skladu sa opštim računovodstvenim načelima: 
 pretpostavke da privredno društvo posluje kontinuirano; 
metode vrednovanja primenjuju se dosledno iz godine u godinu; 
 vrednovanje se vrši uz primenu principa opreznosti, a posebno: 

• u Bilansu stanja prikazuju se obaveze nastale u toku tekuće ili prethodnih poslovnih 
godina, čak i ukoliko takve obaveze postanu evidentne samo između datuma Bilansa 
stanja i datuma njegovog sastavljanja;

• u obzir se uzimaju sva obezvređenja, bez obzira da li je rezultat poslovne godine 
dobitak ili gubitak; 

 u obzir se uzimaju svi prihodi i rashodi koji se odnose na poslovnu godinu bez obzira na 
datum njihove naplate odnosno isplate; 

 komponente imovine i obaveza vrednuju se posebno; 
 bilans otvaranja za svaku poslovnu godinu mora da bude jednak bilansu zatvaranja za 

prethodnu poslovnu godinu. 
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4. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina se početno odmerava po nabavnoj vrednosti. 

Nakon početnog priznavanja, nematerijalna imovina se knjiži po svojoj nabavnoj vrednosti 
(ceni  koštanja)  umanjenoj  za  eventualnu  akumuliranu  amortizaciju  i  eventualne 
akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti. 

Nematerijalna imovina sa određenim korisnim vekom upotrebe se amortizuju u toku 
korisnog veka trajanja i testira se na umanjenje vrednosti kada god se jave indikatori da 
nematerijalna imovina može da bude obezvređena.

Ako nije moguća pouzdana procena korisnog veka trajanja nematerijalne imovine, ona se 
amortizuje u periodu od deset godina.

Nematerijalna imovina sa neodređenim korisnim vekom upotrebe se ne amortizuju, već se 
testiraju pojedinačno na umanjenje vrednosti, najmanje jednom godišnje. Procena korisnog 
veka upotrebe se vrši godišnje sa ciljem da se proveri da li je pretpostavka o neodređenom 
korisnom veku upotrebe i dalje održiva. 

Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje nematerijalne imovine se priznaju 
u bilansu uspeha perioda kada je nematerijalna imovina rashodovano, odnosno prodato, i to 
u visini razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene vrednosti sredstva.

Nekretnine, postrojenja oprema 

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

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

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

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom prodaje ili rashodovanja nekretnina, postrojenja i 
opreme, priznaju se u korist ili na teret bilansa uspeha, u okviru ostalih poslovnih prihoda 
ili ostalih poslovnih rashoda.
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Korisni vek upotrebe sredstva se preispituje najmanje na kraju svake poslovne godine, i 
ako postoje promene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su 
sadržane u sredstvu, stopa amortizacije se menja kako bi se odrazila promenjena dinamika.

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

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme vrši se od narednog dana 
(meseca) od dana stavljanja u upotrebu sredstva.

Stope amortizacije primenjene za 2015. godinu su sledeće:
Amortizacione grupe Stope
Oprema 15%
Gradjevinski objekti 2.5%

Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju

Društvo  klasifikuje stalna sredstva kao  sredstva namenjena prodaji  kada se njihova 
knjigovodstvena vrednost  može nadoknaditi  prevashodno  kroz  prodaju, a ne daljim 
korišćenjem. Stalna sredstva namenjena prodaji moraju da budu dostupna za momentalnu 
prodaju u svom trenutnom stanju isključivo pod uslovima koji su uobičajeni za prodaje 
takve vrste imovine i njihova prodaja mora biti vrlo verovatna.

Stalna sredstva namenjena prodaji se prikazuju u iznosu nižem od knjigovodstvene i fer 
vrednosti umanjene za troškove prodaje.

Društvo  ne amortizuje stalna sredstva dok  su  ona klasifikovana kao stalna sredstva 
namenjena prodaji.

Finansijski instrumenti

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

Finansijska sredstva

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

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

Finansijska sredstva Društva/Preduzeća uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, hartije 
od vrednosti kojima se trguje, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, 
date kredite i  pozajmice, kao i  učešća u kapitalu (osim učešća u kapitalu zavisnih i 
pridruženih društava i zajedničkih poduhvata).

Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi on njihove klasifikacije. Finansijska 
sredstva se klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se vrednuju po fer 
vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, zajmovi i 
potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka 
dospeća.  Klasifikacija  zavisi  od  svrhe  za  koju  su  finansijska  sredstva  pribavljena. 
Rukovodstvo  vrši  klasifikaciju  svojih  finansijskih  plasmana  u  momentu  inicijalnog 
priznavanja.

Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u 
bilansu uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se 
klasifikuje u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom 
roku. Derivati se takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže radi trgovanja, osim ako su 
određeni kao instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao 
kratkoročna sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti ove kategorije 
iskazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije "Ostali prihodi/(rashodi)" u periodu u kome 
su  nastali. U  bilansu stanja Društva/ Preduzeća ova kategorija finansijskih  sredstava 
obuhvata hartije od vrednosti evidentirane u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana.

Zajmovi  i  potraživanja  obuhvataju  potraživanja  od  kupaca  i  druga  potraživanja  iz 
poslovanja,  date  kratkoročne  pozajmice  pravnim  licima  evidentiranim  u  okviru 
kratkoročnih finansijskih plasmana i date stambene kredite zaposlenima evidentiranim u 
okviru dugoročnih finansijskih plasmana.

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti a na datum sačinjavanje 
finansijskih izveštaja se procenjuju po naplativosti. Ispravka vrednosti potraživanja od 
kupaca u zemlji se utvrđuje po isteku roka od 60 dana od dana njihovog dospeća i 90 dana 
od dana dospeća kod potraživanja od kupaca u inostranstvu. Otpis vrednosti potraživanja 
od  kupaca  i  drugih  potraživanja  se  vrši  onda  kada  postoji  objektivan  dokaz  da 
Društvo/Preduzeće neće biti u stanju da isto naplati. Odluku o obezvređenju potraživanja 
ili njihovom otpisu donosi Direktor Društva/ Preduzeća.
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Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i istorijskog 
iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna. 

Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu 
date  (matičnim,  zavisnim,  ostalim  povezanim,  trećim  -  prilagoditi)  licima,  kao  i 
beskamatna i kamatonosna potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih 
zajmova.  Stambeni  zajmovi  zaposlenima  se  vrednuju  po  amortizovanoj  vrednosti 
korišćenjem kamatne stope po kojoj bi Društvo/Preduzeće moglo da pribavi dugoročne 
pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi. Ispravka vrednosti potraživanja od 
zaposlenih se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo/Preduzeće neće biti u 
stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja.

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim 
ili utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru 
i mogućnost da drži do dospeća. Nakon inicijalnog priznavanja, finansijska sredstva koja 
se drže do dospeća se naknadno odmeravaju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem 
metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za obezvređenje. U bilansu stanja Društva ova 
kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti koje se drže do dospeća. 

Finansijske obaveze

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

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

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

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

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

Krediti su odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene 
kredite  razgraničavaju  se  na  proporcionalnoj  osnovi  tokom  perioda  trajanja 
kredita.Obaveza  je tekuća  ukoliko  se  očekuje da  bude izmirena  u  redovnom  toku 
poslovnog ciklusa Društva/ Preduzeća, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma 
izveštavanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.
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Prebijanje finansijskih instrumenata

Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se 
priznaje u bilansu stanja, ako, i samo ako, postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši 
prebijanje priznatih iznosa i postoji namera da se isplata izvrši po neto osnovu, ili da se 
istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u 
blagajni, kao i visoko likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili 
kraće, a koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od 
promene vrednosti.

Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih 
obaveza, u bilansu stanja.

Rezervisanja

Rezervisanja  se  priznaju  u  iznosima  koji  predstavljaju  najbolju  procenu  izdataka 
zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Trošak rezervisanja se 
priznaje u rashodima perioda.

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao 
rezultat prošlih događaja i  kada je verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se 
izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze. 

Rezervisanja za otpremnine i  jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti 
očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope. 

Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni 
rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire.

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

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Vanbilansna sredstva i obaveze

Vanbilansna sredstva/obaveze uključuju: imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u 
finansijski  lizing, robu u konsignaciji, materijal primljen na obradu i  doradu i  ostala 
sredstva koja nisu u vlasništvu Društva, kao i  potraživanja/obaveze po instrumentima 
obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi oblici jemstva.
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Prihodi i rashodi

Prihodi od prodaje i pružanja usluga

Prihodi se iskazuju po pravičnoj vrednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti 
i predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu/gotove proizvode i izvršene usluge u 
toku redovnog poslovanja, umanjene za date trgovačke popuste, rabate i porez na dodatu 
vrednost. Priznavanje prihoda se vrši istovremeno sa priznavanjem uvećanja imovine ili 
umanjenja obaveza. 

Prihodi od redovnih aktivnosti su prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, kamate, 
dividende, autorske naknade, zakupnine i dr. Prihodi od prodaje robe/proizvoda (i nabavna 
vrednost prodate robe) se priznaju u trenutku prodaje, kada se roba/proizvodi isporuči/e i 
kada su značajni rizici i koristi od vlasništva nad njom/njima preneti na kupca. Prihodi od 
vršenja usluga se evidentiraju po fakturnoj vrednosti uz isključenje poreza na dodatu 
vrednost. Prihodi po osnovu dividende priznaju se kada se utvrde prava akcionara da prime 
isplatu. 

Prihodi od aktiviranja učinaka

U  okviru prihoda od aktiviranja učinaka i robe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe 
robe, proizvoda i usluga za nematerijalnu imovinu, za osnovna sredstva, za materijal, za 
prirast osnovnog stada i za sopstveni transport nabavke materijala i robe.

Finansijski prihodi

Finansijski  prihodi  obuhvataju prihode od kamata, kursnih  razlika, dividendi  i  ostali 
finansijski  prihodi,  ostvareni  iz  odnosa  sa  matičnim, zavisnim  i  ostalim  povezanim 
pravnim licima. 

Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na 
koji se odnose.

Ostali prihodi

U  okviru ostalih prihoda iskazani su dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i 
opreme (osnovnih  sredstava)  i  nematerijalne  imovine,  dobici  od  prodaje  bioloških 
sredstava, dobici po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrednosti i učešća u kapitalu, 
dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškovi, prihodi po osnovu 
efekata ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja 
dugoročnih  rezervisanja, prihodi  od  usklađivanja vrednosti  imovine, pozitivni  efekti 
promene poštene (fer) vrednosti nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme, 
bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu 
vrednosnog usklađivanja i ukidanja ispravki vrednosti po osnovu vrednosnog usklađivanja 
u skladu sa računovodstvenom politikom Društva/ Preduzeća.
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Poslovni rashodi

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

Finansijski rashodi

Finansijski  rashodi  obuhvataju rashode po osnovu  kamata i  kursnih  razlika  i  ostale 
finansijske rashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatuobračunatu na primljene kredite, 
koja se evidentira u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom 
uzročnosti.

Ostali rashodi

U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, 
postrojenja i opreme i nematerijalne imovine, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje 
bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i  učešća u kapitalu 
pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene 
zaštite od rizika, rashodi  po osnovu direktnih otpisa potraživanja, rashodi  po osnovu 
obezvređenja imovine, negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalne imovine, 
nekretnina,  postrojenja,  opreme  i  bioloških  sredstava,  dugoročnih  i  kratkoročnih 
finansijskih  plasmana,  zaliha,  hartija  od  vrednosti  i  potraživanja  u  skladu  sa 
računovodstvenom politikom Društva/Preduzeća.

Materijalno značajna greška

Materijalno značajnom greškom, smatra se greška iz prethodnog perioda koja pojedinačno 
ili  zajedno  iznosi  više  od  3%  od  utvrđenog  dobitka,  odnosno  gubitka  privrednog 
društva/preduzeća pre oporezivanja iskazanog u bilansu uspeha. 

Preračunavanje  stranih  sredstava  plaćanja  i  računovodstveni  tretman  kursnih 
razlika i efekata po osnovu valutne klauzule

Transakcije obavljene u stranoj valuti preračunavaju se na dan poslovne promene u RSD 
po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom deviznom tržištu. Sredstva i obaveze 
iskazani u devizama na dan Bilansa stanja preračunavaju se i iskazuju u RSD po srednjem 
kursu utvrđenom na međubankarskom deviznom tržištu, a koji važi na dan sačinjavanja 
finansijskih izveštaja.

Realizovane  pozitivne  ili  negativne  kursne  razlike  koje  su  rezultat  preračunavanja 
poslovnih transakcija u stranoj valuti bilansirane su u korist ili na teret Bilansa uspeha kao 
prihodi i rashodi po osnovu kursnih razlika.
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Zvanični kursevi za najučestalije strane valute u primeni na dan sačinjavanja finansijskih 
izveštaja su sledeći:
Oznaka valute Važi za Srednji kurs: 31.12.2015. 31.12.2016
EUR 1 121,6261 123,4723
USD 1 111,2468 117,1353
CHF 1 112,5230 114,8473

Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 

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

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

Porezi i doprinosi

Tekući porez 

Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o 
porezu na dobit važećim u Republici Srbiji. Porez na dobitak u visini od 15%  se plaća na 
poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom 
bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspeha i  korekcije definisane 
poreskim propisima Republike Srbije. Poreski  propisi  Republike Srbije ne predviđaju 
mogućnost 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 
preneti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove 
imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na 
dan bilansa su korišćene za obračun iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze 
priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za 
odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i neiskorišćenih poreskih kredita iz 
prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući oporezivi dobici 
na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. Knjigovodstvena vrednost 
odloženih poreskih sredstava preispituje se na dan svakog bilansa stanja i umanjuje do 
mere do koje više nije izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan 
da se ukupna vrednost ili  deo vrednosti odloženih poreskih sredstava može iskoristiti. 
Odložena poreska sredstva koja nisu priznata procenjuju se na dan svakog bilansa stanja i 
priznaju do mere do koje je postalo izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih 
dobitaka dovoljan da se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
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Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i  rashodi i  uključeni su u neto dobit 
perioda.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge 
poreze i doprinose u skladu sa republičkim i opštinskim propisima.

Primanja zaposlenih 

Porezi i doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih

U skladu sa propisima Republike Srbije, Društvo je u obavezi da obračuna i plati poreze i 
doprinose poreskim organima i  državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna 
sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju porez na zarade i doprinose za zaposlene na 
teret poslodavca i  na teret zaposlenih u obračunatim iznosima po stopama propisanim 
relevantnim zakonskim propisima. Ovi porezi i doprinosi čine rashod perioda na koji se 
odnose. 

Ključne računovodstvene procene

Društvo  pravi  procene  i  pretpostavke  koje  se  odnose  na  budućnost.  Rezultirajuće 
računovodstvene procene će, po definiciji, retko biti  jednake ostvarenim rezultatima. 
Rukovodstvo koristi sledeće procene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja. 

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova

Društvo/Preduzeće je ( u predhodnom periodu ) bilo uključeno u veći broj sudskih sporova 
koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja i odnose se na komercijalna pitanja, 
kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog 
poslovanja. Pravni sektor Društva/Preduzeća procenjuje verovatnoću negativnih ishoda 
ovih pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena gubitaka. Pitanja koja su ili 
potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim 
ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. 

Odložena poreska sredstva

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do 
koje je izvesno da je nivo  očekivanih  budućih  oporezivih  dobitaka dovoljan da se 
neiskorišćeni poreski krediti mogu iskoristiti. Značajna procena od strane rukovodstva 
Društva/Preduzeća 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.

Korisni vek upotrebe nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

12



AD „7. JULI“ SIRIG: Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

Nematerijalna imovina i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog 
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome 
će sredstvo  generisati  prihode. Procenu periodično vrši  Rukovodstvo  Društva i  vrši 
odgovarajuće izmene, ukoliko se za tim javi potreba. 

5. Nekretnine, postrojenja, oprema 

Stanje i promene nekretnina, postrojenja i opreme mogu se predstaviti narednom tabelom:
  u RSD 000 
Nekretnine, postrojenjaioprema 2015. 2016.
Poljoprivredno i ostalo zemljište 556.824 556.824
Građevinsko zemljište 0 0
Građevinski objekti 108.429 108.429
Postrojenja i oprema 72.481 135.930
Investicione nekretnine 0 0
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 0 0
Nekretnine, postrojenjaioprema u pripremi                               0 0
Ulaganjanatuđimnekretninama, postrojenjimaiopremi                               0                                0 
Avansizanekretnine, postrojenjaiopremu 0 0
Ukupno:                    737.734 801.183
Ispravkavrednostipoljoprivrednogiostalogzemljišta  
Ispravkavrednostigrađevinskogzemljišta  
Ispravkavrednostigrađevinskihobjekata                       - 9.363 -12.073
Ispravkavrednostipostrojenjaiopreme
Ispravkavrednostiinvesticionihnekretnina                     -34.027 -49.554
Ispravkavrednostiostalihnekretnina, postrojenjaiopreme  
Ispravkavrednostinekretnina, postrojenjaiopreme u pripremi  
Ispravkavrednostiulaganjanatuđimnekretninama, postrojenjimaiopremi
Ispravkavrednostiavansazanekretnine, postrojenjaiopremu  
Ukupno: 43.390 61.627
   

6. Zalihe

Na poziciji AOP 0044 evidentirana je nedovršena proizvodnja ( zasejana pšenica i ječam)  i u 
vrednosti od 1.809.257,50 RSD i dati avansi u iznosu od 95.177,50 RSD. 

7. Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja od kupaca iznose 5.577.616,18 RSD s tim što potrazivanja starija od 60 dana 
iznose 5.505.616,18 RSD, tako da je u bilansu stanja na AOP-u 0056 iskazano stanje 
72.000,00 RSD.

8. Druga potraživanja
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Druga potraživanja iznose se sastoje od datih depozita Opštini u iznosu od 381.434,35 RSD  i 

potraživanja od Mlinostepa u iznosu od 3.111.035,56 koja su umanjena za ispravku vrednosti 

potraživanja od 1.824.978,26 RSD.

9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Celokupni iznos  od 121.392, 89 RSD  odnosi se na sredstva na tekućim računima na dan 
31.12.2016.godine.

10. Porez na dodatu vrednost

Na poziciji AOP  0069 Porez na dodatu vrednost evidentirano je potraživanje po osnovu 
poreskog kredita u iznosu od 114.216,57 RSD  i razgraničenogpdv-a u iznosu od 11.258,29 
RSD.

11. Aktivna vremenska razgraničenja

Na AOP-u 0070 evidentirana su aktivna vremenska razgraničenja od 17 hiljada dinara po 
početnom stanju.

12. Kapital

Kapital društva čini akcijski kapital 240.543.190,00 RSD.

13. Rezerve

Na AOP-u 0413 evidentirane su rezerve po početnom stanju u iznosu od 1.550 hiljada 
RSD.

14. Revalorizacione rezerve

- Revalorizacione rezerve u iznosu od 567.154.733,27 RSD

- Nerealizovani dobici i gubici po osovu HOV iz predhodne godine i iznosu od:

- Dobici su 134.00,00 RSD

- Gubici 940.018,00 RSD

- Ukupni gubitak iz ranijih godina iznosi  219.166.906,83 sastoji se od : 

Neraspoređena dobit  tekuće godine je 1.395.746,52 RSD. 
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15. Dugoročna rezervisanja

   Dugoročna rezervisanja se u celosti sastoje od rezervisanja za naknade i druge benificije 
zaposlenih u iznosu od 39 miliona  dinara koja su evidentirana u poslovnim knjigama pre 
potpisivanja ugovora o privatizaciji i  za koje nedostaje dokumentacija. Obzirom na odredbe 
ugovora po kojima se ne smeju raskidati ugori o radu sa zaposlenima, ova rezervisanja će biti 
predmet preispitivanja u narednom periodu.

16. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze se sastoje od obaveza koje se mogu konvertovati u kapital u iznosu od 
12.422 hiljada RSD. Obzirom da je ova pozicija evidentirana u knjigovodstvu privrednog 
društva pre zaključivanja ugovora o privatizaciji, a da je istim ugovorom određena zabrana 
promena na kapitalu, eventualna konverzija u kapital moguća je tek u narednom periodu.

17. Kratkoročne  obaveze

Kratkoročne obaveze u iznosu od 41.353.624,12 su pozajmice od GP “ Graditelj NS“ d.o.o. 
Novi Sad, koji je postao većinski vlasnik „ 7. Juli“ AD  iz Siriga, po osnovu zaključenog 
Ugovora sa Agencijom za privatizaciju. Pozajmice su imale za cilj da se obezbedi likvidnost u 
poslovanju. 

18. Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja imaju sledeću strukturu:

- Obaveze za bruto zarade za decembar 2015. godine u iznosu od 3.673.640,24 
RSD

- Obaveze prema matičnom pravnom licu su 51.821 hiljada RSD,

- Obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 4.732 hiljada RSD,

- Ostale obaveze iz poslovanja iznose 41 hiljada RSD, 

- Ostale kratkoročne obaveze su 1.627 hiljada RSD,

- Obaveze po osnovu poreza PDV su 4.545 hiljada RSD, 

- Obaveze za porez na dobit su 465 hiljada RSD.
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19. Poslovni prihodi

Struktura poslovnih prihoda u posmatranom periodu je sledeća:

Poslovni prihodi 2015 2016 

Prihodi od prodaje robe 36.133 0 
Prihodi od prodaje proizvoda i 
usluga 9.308 77,506 
Prihodi od premija, subvencija, 
dotacija, donacijai sl. 0 320 

Drugi poslovni prihodi 0 300 

Ukupno: 45.442 78,126 

20. Poslovni rashodi

Struktura poslovnih rashoda u posmatranom periodu je sledeća: u hiljadama RSD
Poslovni rashodi 2015 2016
Nabavna vrednost prodate robe 36.081 3,538
Prihodi od aktiviranjaučinakai robe 0 0
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih gotovih 
proizvoda 0 -1,809
Troškovi materijala 10.768 13,447
Troškovi goriva i energije 3.861 0
Troškovizarada, naknada zarada ostali lični rashodi 40.759 19,110
Troškovi proizvodnih usluga 5.585 17,161
Troškovi amortizacije 13.583 18,237
Troškovi dugoročnih rezervisanja 0 0
Nematerijalni troškovi 19.48 8,857
Ukupno: 130.117 78,541

21. Finansijski prihodi

U posmatranom periodu nastali su sledeći finansijski prihodi:                u 000 RSD
Finansijski prihodi 2015 2016
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali 
finansijski prihodi 510  
Prihodi od kamata 0 2431
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne 
klauzule 7 34
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Ostali finansijski prihodi  500
Ukupno: 517 2965

22. Finansijski rashodi

Struktura finansijskih rashoda u posmatranom periodu je sledeća:         u 000 RSD
Finansijski rashodi 2015 2016
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim 
licima i ostali finansijski rashodi 0  
Rashodi kamata 11.178 231

Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne 
klauzule 20 752
Ukupno: 11.198 983

23. Ostali prihodi

Ostali prihodi se odnose na: U 000 RSD
Ostali prihodi 2015 2016
Prihodi od smanjenja obaveza 102.363 0
Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih 
rezervisanja 3.828 0
Ostali prihodi  3,758
Ukupno: 106.191 3,758

24. Ostali rashodi

Struktura ostalih rashoda je sledeća:

  u 000 RSD 

Ostali rashodi 2015 2016
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 18.514 0

Ostali rashodi 112 3,464

Obezvređenje ostale imovine 330 0

Ukupno: 18.626 3,464

25. Dobit

Oporeziva dobit za 2016.  godinu je 1.861 RSD a porez na dobit  prema poreskom bilansu je 465 
hiljada RSD. 

Dobit nakon oporezivanja je 1.396 hiljade dinara.   
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26. Transakcije sa povezanim licima

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Društvo obavlja i transakcije sa svojim zavisnim, matičnim 
i povezanim licem. Bliži opis dat je u izveštaju o transfernim cenama. 

27. Upravljanje finansijskim rizicima

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim 
rizicima i to: tržišnom riziku (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od 
promene kamatnih stopa i rizik od promene cena), riziku likvidnosti i kreditnom riziku.

Upravljanje rizika u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na 
finansijsku  poziciju  i  poslovanje  Društva  u  situaciji  nepredvidivosti  finansijskih  tržišta. 
Upravljanje  rizicima  definisano  je  računovodstvenim  i  finansijskim  politikama  Društva, 
usvojenim od  strane Rukovodstva. U  toku  2015. godine nije bilo  promena u  politikama 
upravljanja rizicima. 

Tržišni rizik

Rizik od promene kursa stranih valuta

Društvo je izloženo riziku od promena kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i 
inostranstvu, a koji  proističe iz  poslovanja sa različitim valutama. Devizni  rizik  nastaje u 
slučajevima  neusklađenosti  finansijskih  sredstava i  obaveza  izraženih  u  stranoj  valuti  sa 
valutnom klauzulom.

Izloženost promeni kurseva stranih valuta predstavljana je narednom tabelom:

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. Konačna odgovornost za upravljanje 
rizikom  likvidnosti  je  na  rukovodstvu  Društva  koji  su  uspostavili  odgovarajući  sistem 
upravljanja za potrebe kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog finansiranja kao i upravljanjem 
likvidnošću. Društvo/Preduzeće upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane 
rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog  i  stvarnog  novčanog  toka, kao i  održavanjem 
adekvatnog odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza.
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AD „7. JULI“ SIRIG: Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

28. Događaji posle datuma bilansa stanja

Do  dana predaje finansijskih izveštaja za 2016. godinu nije nastao nikakav događaj koji bi 
mogao uticati na realnost finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu. 

29. Poreski rizici

Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i često se menjaju. Tumačenja važećih 
poreskih propisa od strane poreskih vlasti na ime nekih transakcija i aktivnosti u Društvu mogu 
se razlikovati od tumačenja odgovornog osoblja u Društvu. Usled toga neke transakcije mogu 
biti osporene od strane poreskih vlasti tako da Društvu može biti određen dodatni iznos poreza i 
kamata koji može biti i materijalno značajan. Period zastarelosti poreske obaveze je pet godina to 
jest poreski organ ima pravo da odredi plaćanja neizmirenih obaveza u roku od pet godina od 
kada je obaveza nastala.

U Novi Sad, 25.03.2017.         

Zakonski zastupnik
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08053073 Шифра делатности 119 ПИБ 101454805

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG

Седиште Сириг , Међународни пут бб

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. 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 740282 695070 708653

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 5 739556 694344 707927

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 5 556824 556824 556690

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 5 96356 108429 99726

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 5 86376 29091 51511

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7
752638
710673
746677
3699
465
1691
4545
33282
3673
1627
41
70191
3481
4732
51821
70191
3481
56594
5141
20353
71076
41354
20353
71076
41354
132666
79921
104585
12422
12422
12422
12422
12422
12422
42828
39000
39000
42828
39000
39000
55250
51422
51422
25529
7792
185846
211375
219167
211375
219167
219167
1396
0
0
1396
940
940
940
134
134
134
567155
567155
567155
1550
122759
209748
232148
363301
209748
232148
363301
564722
579330
590670
752638
710673
746677
17
17
17
2205
114
72
191
122
0
0
0
708653
695070
740282
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&Naziv=Bilans%20stanja&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7#
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 726 726 726

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 726 726 726

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 2498 2498 2498

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

0043 3897 13105 41487

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 6 1904 445 22274

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 445 774

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 6 1809 21500

12 3. Готови производи 0047

51511
29091
86376
99726
108429
96356
556690
556824
556824
707927
694344
739556


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 6 95

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

0051 7 72 11722 16766

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 7 72 11722 16766

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 8 1668 730

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

0061 153

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 9 122 191 72

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 10 114 2205

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 11 17 17 17

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

0071 746677 710673 752638

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

726
726
726
726
726
726
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 12 590670 579330 564722

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

0402 12 363301 232148 209748

300 1. Акцијски капитал 0403 12 363301 232148 209748

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 12 122759

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 13 1550

330

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

0414 14 567155 567155 567155

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 14 134 134 134

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 14 940 940 940

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 1396 0 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 15 1396

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 14 219167 219167 211375

350 1. Губитак ранијих година 0422 14 219167 211375 185846

351 2. Губитак текуће године 0423 7792 25529

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 51422 51422 55250

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 15 39000 39000 42828

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 15 39000 39000 42828

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 16 12422 12422 12422

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433 16 12422 12422 12422

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 104585 79921 132666

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

0443 17 41354 71076 20353

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444 17 41354

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 71076 20353

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

16766
11722
72
95
21500
1809
774
445
22274
445
1904
41487
13105
3897
2498
2498
2498


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 5141

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

0451 18 56594 3481 70191

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452 18 51821

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 18 4732 3481 70191

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 18 41

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 18 1627 3673 33282

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 18 4545 1691

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 18 465 3699

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 746677 710673 752638

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
0
0
153
730
1668
16766
11722
72


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08053073 Шифра делатности 119 ПИБ 101454805

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG

Седиште Сириг , Међународни пут бб

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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 19 78126 45442

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 36134

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 36134

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 19 77506 9308

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 19 77506 9308

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 320

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 300

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7
7791
1396
465
7791
1861
7791
1861
18626
3464
106191
3758
10681
1982
20
752
11178
231
0
0
11198
983
7
34
2431
510
500
510
500
517
2965
84675
415
19480
8857
36134
0
45442
78126
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7#
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
20 78541 130117

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 20 3538 36081

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021 20 1809

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 20 13253 10768

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 20 194 3861

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 20 19110 40759

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 20 17161 5585

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 20 18237 13583

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 20 8857 19480

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 415 84675

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 2965 517

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

1033 500 510

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 21 500 510

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 21 2431

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

1039 34 7

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 983 11198

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 0

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

9308
77506
36134


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 231 11178

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

1047 752 20

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 1982

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 10681

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 22 3758 106191

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 24 3464 18626

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

1054 1861

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

1055 7791

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 25 1861

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 7791

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 25 465

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

1809
36081
3538
130117
78541
300
320
9308
77506


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 1396

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 7791

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

13583
18237
5585
17161
40759
19110
3861
194
10768
13253


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08053073 Шифра делатности 119 ПИБ 101454805

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG

Седиште Сириг , Међународни пут бб

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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 1396

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 7791

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=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7
0
0
7791
1396
7791
1396
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017

б) губици 2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

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

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 1396

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 7791

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08053073 Шифра делатности 119 ПИБ 101454805

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG

Седиште Сириг , Међународни пут бб

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 53508 0

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 47078

2. Примљене камате из пословних активности 3003 2431

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 3999

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 37570 75991

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 9736 40840

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 20308 30497

3. Плаћене камате 3008 231 233

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 7295 4421

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 15938

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 75991

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 735 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 735

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 15174 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 15057

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 117

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 14439

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7
191
122
72
191
69
119
75991
91707
76110
91638
1568
76110
38963
0
38963
510
37395
75600
76110
37395
14439
233
231
30497
20308
40840
9736
75991
37570
3999
2431
47078
0
53508
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 37395 76110

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

1. Увећање основног капитала 3026 75600

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 37395

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029 510

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 38963 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 38963

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 76110

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 1568

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 91638 76110

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 91707 75991

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 119

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 69

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 191 72

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 122 191

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

117
15057
0
15174
735
0
735
75991
15938
4421
7295


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08053073 Шифра делатности 119 ПИБ 101454805

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG

Седиште Сириг , Међународни пут бб

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 232148 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 232148 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 232148 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 232148 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7
134
590670
11340
134
579330
134
579330
134
579330
134
579330
940
940
940
940
940
567155
567155
567155
567155
232148
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8f88f49c-3b16-475b-8a0f-207ebad9afef&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=7267989EEAD67FEB0D861DF56592DAAD594678E7#
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 131153 4034 4052 1550

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 363301 4036 4054 1550

 

232148


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 219167 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

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 219167 4077 4095

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 219167 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 219167 4085 4103

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

232148


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 122759 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 1396

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 219167 4089 122759 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 1396

 

232148


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 567155 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 567155 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 567155 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 567155 4140 4158

219167
1550
363301
1550
131153


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 567155 4144 4162

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 940 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 940 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 940 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 940 4193 4211

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

219167
219167


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 940 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 579330 4244

б) потражни салдо рачуна 4218 134

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 579330 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222 134

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
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 579330 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 134

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 579330 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230 134

1396
122759
219167
1396
122759
219167


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 11340 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

4243 590670 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234 134

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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AD „7. JULI“ SIRIG: Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje

za 2016. godinu

1



AD „7. JULI“ SIRIG: Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

1. Osnivanje i delatnost

Pun naziv: AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI SIRIG
Sedište: Međunarodni put bb, Sirig, Temerin

Pravna forma: Akcionarsko društvo 

Matični broj: 08053073

PIB: 101454805

Zakonski zastupnik: Milorad Bjeljac

Predsednik Odbora Direkotra je Ljupko Kalaba, 

Članovi odobora Direktora su Milorad Bjeljac i Đorđe Čanak, 

Osnovna delatnost Društva je 0119 - Gajenje ostalih jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka. 

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 
62/2013) Društvo je razvrstano u malo pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca je  36 radnika.

Finansijski izveštaji za poslovnu 2016. godinu odobreni su od strane rukovodstva Društva 
dana 24.02.2017. godine.

2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja

Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici 
Srbiji  zasnovanim na Zakonu o  računovodstvu  (“Sl.  glasnik  RS”, br. 62/2013)  koji 
propisuje Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno  Međunarodne standarde 
finansijskog izveštavanja kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja, 
kao i relevantnim propisima izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije.

Prema Zakonu o računovodstvu, Međunarodni  standardi  finansijskog  izveštavanja su: 
Konceptualni  okvir  za  finansijsko  izveštavanje  (dalje:  Okvir),  Međunarodni 
računovodstveni  standardi  (dalje: IAS),  odnosno  Međunarodni  standardi  finansijskog 
izveštavanja (dalje: IFRS) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje 
računovodstvenih standarda (dalje: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i  sa njima 
povezana tumačenja, odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde 
(dalje: IASB), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija. 

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

Iznosi u priloženim finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara, osim ukoliko 
nije drugačije naznačeno. Dinar (RSD) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu. Sve 
transakcije u valutama koje nisu funkcionalna valuta, tretiraju se kao transakcije u stranim 
valutama.

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca, finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik 
RS", br. 95/2014 i144/2014) koji odstupa od prezentacije i naziva pojedinih finansijskih 
izveštaja opšte namene, kao i od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to 
predviđa revidirani IAS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja”, čija je primena obavezna za 
obračunske periode koji počinju na dan 1. januara 2009. godine. Odstupanja se ogledaju u 
sledećem:
 gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka pasive, koja po definiciji IFRS nema 

karakter obaveza. 
 vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po 

definiciji IFRS ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze. 

Shodno tome, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima IFRS  i ne 
mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa IFRS.

Društvo je u sastavljanju finansijskih izveštaja primenilo iste računovodstvene politike i 
procene koje su primenjene u sastavljanju finansijskih izveštaja prethodne godine.

Uporedne podatke čine finansijski  izveštaji  za 2014. godinu sastavljeni  u skladu sa 
računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

3. Opšta računovodstvena načela

Pozicije, koje se prikazuju u redovnim finansijskim izveštajima pravnih lica, treba da budu 
vrednovane u skladu sa opštim računovodstvenim načelima: 
 pretpostavke da privredno društvo posluje kontinuirano; 
metode vrednovanja primenjuju se dosledno iz godine u godinu; 
 vrednovanje se vrši uz primenu principa opreznosti, a posebno: 

• u Bilansu stanja prikazuju se obaveze nastale u toku tekuće ili prethodnih poslovnih 
godina, čak i ukoliko takve obaveze postanu evidentne samo između datuma Bilansa 
stanja i datuma njegovog sastavljanja;

• u obzir se uzimaju sva obezvređenja, bez obzira da li je rezultat poslovne godine 
dobitak ili gubitak; 

 u obzir se uzimaju svi prihodi i rashodi koji se odnose na poslovnu godinu bez obzira na 
datum njihove naplate odnosno isplate; 

 komponente imovine i obaveza vrednuju se posebno; 
 bilans otvaranja za svaku poslovnu godinu mora da bude jednak bilansu zatvaranja za 

prethodnu poslovnu godinu. 
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4. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina se početno odmerava po nabavnoj vrednosti. 

Nakon početnog priznavanja, nematerijalna imovina se knjiži po svojoj nabavnoj vrednosti 
(ceni  koštanja)  umanjenoj  za  eventualnu  akumuliranu  amortizaciju  i  eventualne 
akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti. 

Nematerijalna imovina sa određenim korisnim vekom upotrebe se amortizuju u toku 
korisnog veka trajanja i testira se na umanjenje vrednosti kada god se jave indikatori da 
nematerijalna imovina može da bude obezvređena.

Ako nije moguća pouzdana procena korisnog veka trajanja nematerijalne imovine, ona se 
amortizuje u periodu od deset godina.

Nematerijalna imovina sa neodređenim korisnim vekom upotrebe se ne amortizuju, već se 
testiraju pojedinačno na umanjenje vrednosti, najmanje jednom godišnje. Procena korisnog 
veka upotrebe se vrši godišnje sa ciljem da se proveri da li je pretpostavka o neodređenom 
korisnom veku upotrebe i dalje održiva. 

Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje nematerijalne imovine se priznaju 
u bilansu uspeha perioda kada je nematerijalna imovina rashodovano, odnosno prodato, i to 
u visini razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene vrednosti sredstva.

Nekretnine, postrojenja oprema 

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

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

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

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom prodaje ili rashodovanja nekretnina, postrojenja i 
opreme, priznaju se u korist ili na teret bilansa uspeha, u okviru ostalih poslovnih prihoda 
ili ostalih poslovnih rashoda.
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Korisni vek upotrebe sredstva se preispituje najmanje na kraju svake poslovne godine, i 
ako postoje promene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su 
sadržane u sredstvu, stopa amortizacije se menja kako bi se odrazila promenjena dinamika.

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

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme vrši se od narednog dana 
(meseca) od dana stavljanja u upotrebu sredstva.

Stope amortizacije primenjene za 2015. godinu su sledeće:
Amortizacione grupe Stope
Oprema 15%
Gradjevinski objekti 2.5%

Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju

Društvo  klasifikuje stalna sredstva kao  sredstva namenjena prodaji  kada se njihova 
knjigovodstvena vrednost  može nadoknaditi  prevashodno  kroz  prodaju, a ne daljim 
korišćenjem. Stalna sredstva namenjena prodaji moraju da budu dostupna za momentalnu 
prodaju u svom trenutnom stanju isključivo pod uslovima koji su uobičajeni za prodaje 
takve vrste imovine i njihova prodaja mora biti vrlo verovatna.

Stalna sredstva namenjena prodaji se prikazuju u iznosu nižem od knjigovodstvene i fer 
vrednosti umanjene za troškove prodaje.

Društvo  ne amortizuje stalna sredstva dok  su  ona klasifikovana kao stalna sredstva 
namenjena prodaji.

Finansijski instrumenti

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

Finansijska sredstva

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

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

Finansijska sredstva Društva/Preduzeća uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, hartije 
od vrednosti kojima se trguje, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, 
date kredite i  pozajmice, kao i  učešća u kapitalu (osim učešća u kapitalu zavisnih i 
pridruženih društava i zajedničkih poduhvata).

Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi on njihove klasifikacije. Finansijska 
sredstva se klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se vrednuju po fer 
vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, zajmovi i 
potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka 
dospeća.  Klasifikacija  zavisi  od  svrhe  za  koju  su  finansijska  sredstva  pribavljena. 
Rukovodstvo  vrši  klasifikaciju  svojih  finansijskih  plasmana  u  momentu  inicijalnog 
priznavanja.

Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u 
bilansu uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se 
klasifikuje u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom 
roku. Derivati se takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže radi trgovanja, osim ako su 
određeni kao instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao 
kratkoročna sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti ove kategorije 
iskazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije "Ostali prihodi/(rashodi)" u periodu u kome 
su  nastali. U  bilansu stanja Društva/ Preduzeća ova kategorija finansijskih  sredstava 
obuhvata hartije od vrednosti evidentirane u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana.

Zajmovi  i  potraživanja  obuhvataju  potraživanja  od  kupaca  i  druga  potraživanja  iz 
poslovanja,  date  kratkoročne  pozajmice  pravnim  licima  evidentiranim  u  okviru 
kratkoročnih finansijskih plasmana i date stambene kredite zaposlenima evidentiranim u 
okviru dugoročnih finansijskih plasmana.

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti a na datum sačinjavanje 
finansijskih izveštaja se procenjuju po naplativosti. Ispravka vrednosti potraživanja od 
kupaca u zemlji se utvrđuje po isteku roka od 60 dana od dana njihovog dospeća i 90 dana 
od dana dospeća kod potraživanja od kupaca u inostranstvu. Otpis vrednosti potraživanja 
od  kupaca  i  drugih  potraživanja  se  vrši  onda  kada  postoji  objektivan  dokaz  da 
Društvo/Preduzeće neće biti u stanju da isto naplati. Odluku o obezvređenju potraživanja 
ili njihovom otpisu donosi Direktor Društva/ Preduzeća.

6



AD „7. JULI“ SIRIG: Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

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

Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu 
date  (matičnim,  zavisnim,  ostalim  povezanim,  trećim  -  prilagoditi)  licima,  kao  i 
beskamatna i kamatonosna potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih 
zajmova.  Stambeni  zajmovi  zaposlenima  se  vrednuju  po  amortizovanoj  vrednosti 
korišćenjem kamatne stope po kojoj bi Društvo/Preduzeće moglo da pribavi dugoročne 
pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi. Ispravka vrednosti potraživanja od 
zaposlenih se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo/Preduzeće neće biti u 
stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja.

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim 
ili utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru 
i mogućnost da drži do dospeća. Nakon inicijalnog priznavanja, finansijska sredstva koja 
se drže do dospeća se naknadno odmeravaju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem 
metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za obezvređenje. U bilansu stanja Društva ova 
kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti koje se drže do dospeća. 

Finansijske obaveze

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

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

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

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

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

Krediti su odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene 
kredite  razgraničavaju  se  na  proporcionalnoj  osnovi  tokom  perioda  trajanja 
kredita.Obaveza  je tekuća  ukoliko  se  očekuje da  bude izmirena  u  redovnom  toku 
poslovnog ciklusa Društva/ Preduzeća, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma 
izveštavanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.
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Prebijanje finansijskih instrumenata

Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se 
priznaje u bilansu stanja, ako, i samo ako, postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši 
prebijanje priznatih iznosa i postoji namera da se isplata izvrši po neto osnovu, ili da se 
istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u 
blagajni, kao i visoko likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili 
kraće, a koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od 
promene vrednosti.

Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih 
obaveza, u bilansu stanja.

Rezervisanja

Rezervisanja  se  priznaju  u  iznosima  koji  predstavljaju  najbolju  procenu  izdataka 
zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Trošak rezervisanja se 
priznaje u rashodima perioda.

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao 
rezultat prošlih događaja i  kada je verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se 
izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze. 

Rezervisanja za otpremnine i  jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti 
očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope. 

Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni 
rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire.

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

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Vanbilansna sredstva i obaveze

Vanbilansna sredstva/obaveze uključuju: imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u 
finansijski  lizing, robu u konsignaciji, materijal primljen na obradu i  doradu i  ostala 
sredstva koja nisu u vlasništvu Društva, kao i  potraživanja/obaveze po instrumentima 
obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi oblici jemstva.
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Prihodi i rashodi

Prihodi od prodaje i pružanja usluga

Prihodi se iskazuju po pravičnoj vrednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti 
i predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu/gotove proizvode i izvršene usluge u 
toku redovnog poslovanja, umanjene za date trgovačke popuste, rabate i porez na dodatu 
vrednost. Priznavanje prihoda se vrši istovremeno sa priznavanjem uvećanja imovine ili 
umanjenja obaveza. 

Prihodi od redovnih aktivnosti su prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, kamate, 
dividende, autorske naknade, zakupnine i dr. Prihodi od prodaje robe/proizvoda (i nabavna 
vrednost prodate robe) se priznaju u trenutku prodaje, kada se roba/proizvodi isporuči/e i 
kada su značajni rizici i koristi od vlasništva nad njom/njima preneti na kupca. Prihodi od 
vršenja usluga se evidentiraju po fakturnoj vrednosti uz isključenje poreza na dodatu 
vrednost. Prihodi po osnovu dividende priznaju se kada se utvrde prava akcionara da prime 
isplatu. 

Prihodi od aktiviranja učinaka

U  okviru prihoda od aktiviranja učinaka i robe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe 
robe, proizvoda i usluga za nematerijalnu imovinu, za osnovna sredstva, za materijal, za 
prirast osnovnog stada i za sopstveni transport nabavke materijala i robe.

Finansijski prihodi

Finansijski  prihodi  obuhvataju prihode od kamata, kursnih  razlika, dividendi  i  ostali 
finansijski  prihodi,  ostvareni  iz  odnosa  sa  matičnim, zavisnim  i  ostalim  povezanim 
pravnim licima. 

Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na 
koji se odnose.

Ostali prihodi

U  okviru ostalih prihoda iskazani su dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i 
opreme (osnovnih  sredstava)  i  nematerijalne  imovine,  dobici  od  prodaje  bioloških 
sredstava, dobici po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrednosti i učešća u kapitalu, 
dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškovi, prihodi po osnovu 
efekata ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja 
dugoročnih  rezervisanja, prihodi  od  usklađivanja vrednosti  imovine, pozitivni  efekti 
promene poštene (fer) vrednosti nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme, 
bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu 
vrednosnog usklađivanja i ukidanja ispravki vrednosti po osnovu vrednosnog usklađivanja 
u skladu sa računovodstvenom politikom Društva/ Preduzeća.
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Poslovni rashodi

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

Finansijski rashodi

Finansijski  rashodi  obuhvataju rashode po osnovu  kamata i  kursnih  razlika  i  ostale 
finansijske rashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatuobračunatu na primljene kredite, 
koja se evidentira u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom 
uzročnosti.

Ostali rashodi

U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, 
postrojenja i opreme i nematerijalne imovine, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje 
bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i  učešća u kapitalu 
pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene 
zaštite od rizika, rashodi  po osnovu direktnih otpisa potraživanja, rashodi  po osnovu 
obezvređenja imovine, negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalne imovine, 
nekretnina,  postrojenja,  opreme  i  bioloških  sredstava,  dugoročnih  i  kratkoročnih 
finansijskih  plasmana,  zaliha,  hartija  od  vrednosti  i  potraživanja  u  skladu  sa 
računovodstvenom politikom Društva/Preduzeća.

Materijalno značajna greška

Materijalno značajnom greškom, smatra se greška iz prethodnog perioda koja pojedinačno 
ili  zajedno  iznosi  više  od  3%  od  utvrđenog  dobitka,  odnosno  gubitka  privrednog 
društva/preduzeća pre oporezivanja iskazanog u bilansu uspeha. 

Preračunavanje  stranih  sredstava  plaćanja  i  računovodstveni  tretman  kursnih 
razlika i efekata po osnovu valutne klauzule

Transakcije obavljene u stranoj valuti preračunavaju se na dan poslovne promene u RSD 
po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom deviznom tržištu. Sredstva i obaveze 
iskazani u devizama na dan Bilansa stanja preračunavaju se i iskazuju u RSD po srednjem 
kursu utvrđenom na međubankarskom deviznom tržištu, a koji važi na dan sačinjavanja 
finansijskih izveštaja.

Realizovane  pozitivne  ili  negativne  kursne  razlike  koje  su  rezultat  preračunavanja 
poslovnih transakcija u stranoj valuti bilansirane su u korist ili na teret Bilansa uspeha kao 
prihodi i rashodi po osnovu kursnih razlika.
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Zvanični kursevi za najučestalije strane valute u primeni na dan sačinjavanja finansijskih 
izveštaja su sledeći:
Oznaka valute Važi za Srednji kurs: 31.12.2015. 31.12.2016
EUR 1 121,6261 123,4723
USD 1 111,2468 117,1353
CHF 1 112,5230 114,8473

Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 

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

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

Porezi i doprinosi

Tekući porez 

Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o 
porezu na dobit važećim u Republici Srbiji. Porez na dobitak u visini od 15%  se plaća na 
poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom 
bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspeha i  korekcije definisane 
poreskim propisima Republike Srbije. Poreski  propisi  Republike Srbije ne predviđaju 
mogućnost 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 
preneti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove 
imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na 
dan bilansa su korišćene za obračun iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze 
priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za 
odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i neiskorišćenih poreskih kredita iz 
prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući oporezivi dobici 
na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. Knjigovodstvena vrednost 
odloženih poreskih sredstava preispituje se na dan svakog bilansa stanja i umanjuje do 
mere do koje više nije izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan 
da se ukupna vrednost ili  deo vrednosti odloženih poreskih sredstava može iskoristiti. 
Odložena poreska sredstva koja nisu priznata procenjuju se na dan svakog bilansa stanja i 
priznaju do mere do koje je postalo izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih 
dobitaka dovoljan da se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
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Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i  rashodi i  uključeni su u neto dobit 
perioda.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge 
poreze i doprinose u skladu sa republičkim i opštinskim propisima.

Primanja zaposlenih 

Porezi i doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih

U skladu sa propisima Republike Srbije, Društvo je u obavezi da obračuna i plati poreze i 
doprinose poreskim organima i  državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna 
sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju porez na zarade i doprinose za zaposlene na 
teret poslodavca i  na teret zaposlenih u obračunatim iznosima po stopama propisanim 
relevantnim zakonskim propisima. Ovi porezi i doprinosi čine rashod perioda na koji se 
odnose. 

Ključne računovodstvene procene

Društvo  pravi  procene  i  pretpostavke  koje  se  odnose  na  budućnost.  Rezultirajuće 
računovodstvene procene će, po definiciji, retko biti  jednake ostvarenim rezultatima. 
Rukovodstvo koristi sledeće procene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja. 

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova

Društvo/Preduzeće je ( u predhodnom periodu ) bilo uključeno u veći broj sudskih sporova 
koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja i odnose se na komercijalna pitanja, 
kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog 
poslovanja. Pravni sektor Društva/Preduzeća procenjuje verovatnoću negativnih ishoda 
ovih pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena gubitaka. Pitanja koja su ili 
potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim 
ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. 

Odložena poreska sredstva

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do 
koje je izvesno da je nivo  očekivanih  budućih  oporezivih  dobitaka dovoljan da se 
neiskorišćeni poreski krediti mogu iskoristiti. Značajna procena od strane rukovodstva 
Društva/Preduzeća 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.

Korisni vek upotrebe nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
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Nematerijalna imovina i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog 
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome 
će sredstvo  generisati  prihode. Procenu periodično vrši  Rukovodstvo  Društva i  vrši 
odgovarajuće izmene, ukoliko se za tim javi potreba. 

5. Nekretnine, postrojenja, oprema 

Stanje i promene nekretnina, postrojenja i opreme mogu se predstaviti narednom tabelom:
  u RSD 000 
Nekretnine, postrojenjaioprema 2015. 2016.
Poljoprivredno i ostalo zemljište 556.824 556.824
Građevinsko zemljište 0 0
Građevinski objekti 108.429 108.429
Postrojenja i oprema 72.481 135.930
Investicione nekretnine 0 0
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 0 0
Nekretnine, postrojenjaioprema u pripremi                               0 0
Ulaganjanatuđimnekretninama, postrojenjimaiopremi                               0                                0 
Avansizanekretnine, postrojenjaiopremu 0 0
Ukupno:                    737.734 801.183
Ispravkavrednostipoljoprivrednogiostalogzemljišta  
Ispravkavrednostigrađevinskogzemljišta  
Ispravkavrednostigrađevinskihobjekata                       - 9.363 -12.073
Ispravkavrednostipostrojenjaiopreme
Ispravkavrednostiinvesticionihnekretnina                     -34.027 -49.554
Ispravkavrednostiostalihnekretnina, postrojenjaiopreme  
Ispravkavrednostinekretnina, postrojenjaiopreme u pripremi  
Ispravkavrednostiulaganjanatuđimnekretninama, postrojenjimaiopremi
Ispravkavrednostiavansazanekretnine, postrojenjaiopremu  
Ukupno: 43.390 61.627
   

6. Zalihe

Na poziciji AOP 0044 evidentirana je nedovršena proizvodnja ( zasejana pšenica i ječam)  i u 
vrednosti od 1.809.257,50 RSD i dati avansi u iznosu od 95.177,50 RSD. 

7. Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja od kupaca iznose 5.577.616,18 RSD s tim što potrazivanja starija od 60 dana 
iznose 5.505.616,18 RSD, tako da je u bilansu stanja na AOP-u 0056 iskazano stanje 
72.000,00 RSD.

8. Druga potraživanja
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Druga potraživanja iznose se sastoje od datih depozita Opštini u iznosu od 381.434,35 RSD  i 

potraživanja od Mlinostepa u iznosu od 3.111.035,56 koja su umanjena za ispravku vrednosti 

potraživanja od 1.824.978,26 RSD.

9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Celokupni iznos  od 121.392, 89 RSD  odnosi se na sredstva na tekućim računima na dan 
31.12.2016.godine.

10. Porez na dodatu vrednost

Na poziciji AOP  0069 Porez na dodatu vrednost evidentirano je potraživanje po osnovu 
poreskog kredita u iznosu od 114.216,57 RSD  i razgraničenogpdv-a u iznosu od 11.258,29 
RSD.

11. Aktivna vremenska razgraničenja

Na AOP-u 0070 evidentirana su aktivna vremenska razgraničenja od 17 hiljada dinara po 
početnom stanju.

12. Kapital

Kapital društva čini akcijski kapital 240.543.190,00 RSD.

13. Rezerve

Na AOP-u 0413 evidentirane su rezerve po početnom stanju u iznosu od 1.550 hiljada 
RSD.

14. Revalorizacione rezerve

- Revalorizacione rezerve u iznosu od 567.154.733,27 RSD

- Nerealizovani dobici i gubici po osovu HOV iz predhodne godine i iznosu od:

- Dobici su 134.00,00 RSD

- Gubici 940.018,00 RSD

- Ukupni gubitak iz ranijih godina iznosi  219.166.906,83 sastoji se od : 

Neraspoređena dobit  tekuće godine je 1.395.746,52 RSD. 
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15. Dugoročna rezervisanja

   Dugoročna rezervisanja se u celosti sastoje od rezervisanja za naknade i druge benificije 
zaposlenih u iznosu od 39 miliona  dinara koja su evidentirana u poslovnim knjigama pre 
potpisivanja ugovora o privatizaciji i  za koje nedostaje dokumentacija. Obzirom na odredbe 
ugovora po kojima se ne smeju raskidati ugori o radu sa zaposlenima, ova rezervisanja će biti 
predmet preispitivanja u narednom periodu.

16. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze se sastoje od obaveza koje se mogu konvertovati u kapital u iznosu od 
12.422 hiljada RSD. Obzirom da je ova pozicija evidentirana u knjigovodstvu privrednog 
društva pre zaključivanja ugovora o privatizaciji, a da je istim ugovorom određena zabrana 
promena na kapitalu, eventualna konverzija u kapital moguća je tek u narednom periodu.

17. Kratkoročne  obaveze

Kratkoročne obaveze u iznosu od 41.353.624,12 su pozajmice od GP “ Graditelj NS“ d.o.o. 
Novi Sad, koji je postao većinski vlasnik „ 7. Juli“ AD  iz Siriga, po osnovu zaključenog 
Ugovora sa Agencijom za privatizaciju. Pozajmice su imale za cilj da se obezbedi likvidnost u 
poslovanju. 

18. Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja imaju sledeću strukturu:

- Obaveze za bruto zarade za decembar 2015. godine u iznosu od 3.673.640,24 
RSD

- Obaveze prema matičnom pravnom licu su 51.821 hiljada RSD,

- Obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 4.732 hiljada RSD,

- Ostale obaveze iz poslovanja iznose 41 hiljada RSD, 

- Ostale kratkoročne obaveze su 1.627 hiljada RSD,

- Obaveze po osnovu poreza PDV su 4.545 hiljada RSD, 

- Obaveze za porez na dobit su 465 hiljada RSD.
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19. Poslovni prihodi

Struktura poslovnih prihoda u posmatranom periodu je sledeća:

Poslovni prihodi 2015 2016 

Prihodi od prodaje robe 36.133 0 
Prihodi od prodaje proizvoda i 
usluga 9.308 77,506 
Prihodi od premija, subvencija, 
dotacija, donacijai sl. 0 320 

Drugi poslovni prihodi 0 300 

Ukupno: 45.442 78,126 

20. Poslovni rashodi

Struktura poslovnih rashoda u posmatranom periodu je sledeća: u hiljadama RSD
Poslovni rashodi 2015 2016
Nabavna vrednost prodate robe 36.081 3,538
Prihodi od aktiviranjaučinakai robe 0 0
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih gotovih 
proizvoda 0 -1,809
Troškovi materijala 10.768 13,447
Troškovi goriva i energije 3.861 0
Troškovizarada, naknada zarada ostali lični rashodi 40.759 19,110
Troškovi proizvodnih usluga 5.585 17,161
Troškovi amortizacije 13.583 18,237
Troškovi dugoročnih rezervisanja 0 0
Nematerijalni troškovi 19.48 8,857
Ukupno: 130.117 78,541

21. Finansijski prihodi

U posmatranom periodu nastali su sledeći finansijski prihodi:                u 000 RSD
Finansijski prihodi 2015 2016
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali 
finansijski prihodi 510  
Prihodi od kamata 0 2431
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne 
klauzule 7 34
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Ostali finansijski prihodi  500
Ukupno: 517 2965

22. Finansijski rashodi

Struktura finansijskih rashoda u posmatranom periodu je sledeća:         u 000 RSD
Finansijski rashodi 2015 2016
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim 
licima i ostali finansijski rashodi 0  
Rashodi kamata 11.178 231

Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne 
klauzule 20 752
Ukupno: 11.198 983

23. Ostali prihodi

Ostali prihodi se odnose na: U 000 RSD
Ostali prihodi 2015 2016
Prihodi od smanjenja obaveza 102.363 0
Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih 
rezervisanja 3.828 0
Ostali prihodi  3,758
Ukupno: 106.191 3,758

24. Ostali rashodi

Struktura ostalih rashoda je sledeća:

  u 000 RSD 

Ostali rashodi 2015 2016
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 18.514 0

Ostali rashodi 112 3,464

Obezvređenje ostale imovine 330 0

Ukupno: 18.626 3,464

25. Dobit

Oporeziva dobit za 2016.  godinu je 1.861 RSD a porez na dobit  prema poreskom bilansu je 465 
hiljada RSD. 

Dobit nakon oporezivanja je 1.396 hiljade dinara.   
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26. Transakcije sa povezanim licima

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Društvo obavlja i transakcije sa svojim zavisnim, matičnim 
i povezanim licem. Bliži opis dat je u izveštaju o transfernim cenama. 

27. Upravljanje finansijskim rizicima

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim 
rizicima i to: tržišnom riziku (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od 
promene kamatnih stopa i rizik od promene cena), riziku likvidnosti i kreditnom riziku.

Upravljanje rizika u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na 
finansijsku  poziciju  i  poslovanje  Društva  u  situaciji  nepredvidivosti  finansijskih  tržišta. 
Upravljanje  rizicima  definisano  je  računovodstvenim  i  finansijskim  politikama  Društva, 
usvojenim od  strane Rukovodstva. U  toku  2015. godine nije bilo  promena u  politikama 
upravljanja rizicima. 

Tržišni rizik

Rizik od promene kursa stranih valuta

Društvo je izloženo riziku od promena kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i 
inostranstvu, a koji  proističe iz  poslovanja sa različitim valutama. Devizni  rizik  nastaje u 
slučajevima  neusklađenosti  finansijskih  sredstava i  obaveza  izraženih  u  stranoj  valuti  sa 
valutnom klauzulom.

Izloženost promeni kurseva stranih valuta predstavljana je narednom tabelom:

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. Konačna odgovornost za upravljanje 
rizikom  likvidnosti  je  na  rukovodstvu  Društva  koji  su  uspostavili  odgovarajući  sistem 
upravljanja za potrebe kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog finansiranja kao i upravljanjem 
likvidnošću. Društvo/Preduzeće upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane 
rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog  i  stvarnog  novčanog  toka, kao i  održavanjem 
adekvatnog odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza.
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28. Događaji posle datuma bilansa stanja

Do  dana predaje finansijskih izveštaja za 2016. godinu nije nastao nikakav događaj koji bi 
mogao uticati na realnost finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu. 

29. Poreski rizici

Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i često se menjaju. Tumačenja važećih 
poreskih propisa od strane poreskih vlasti na ime nekih transakcija i aktivnosti u Društvu mogu 
se razlikovati od tumačenja odgovornog osoblja u Društvu. Usled toga neke transakcije mogu 
biti osporene od strane poreskih vlasti tako da Društvu može biti određen dodatni iznos poreza i 
kamata koji može biti i materijalno značajan. Period zastarelosti poreske obaveze je pet godina to 
jest poreski organ ima pravo da odredi plaćanja neizmirenih obaveza u roku od pet godina od 
kada je obaveza nastala.

U Novi Sad, 25.03.2017.         

Zakonski zastupnik
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1. УВОД И ИСТОРИЈАТ ПРИВРЕДНОГ  ДРУШТВА    

Овај извештај представља  саставни део  годишњег извештаја акционарског друштва  „7. 
ЈУЛИ“ из Сирига, а сачињен је на бази података који су прописани чланом 50. Став  3 и 
чланом  29. Закона о рачуноводству.  

Правни претходник АД „7. ЈУЛИ“ из Сирига је ДП „7. ЈУЛИ“  из Сирига које као самостални 
правни субјект егзистира од 01.01.1990. године. Ранији правни претходници  АД „7. ЈУЛИ“ 
датирају из 1946. године када је формирана   сељачка радна  задруга која је као таква 
пословала  до 1975. године када је ушла  у састав  Пољопривредног добра  „ Нови Сад“. 
Годину дана касније, од 22.06.1976. године послује као ООУР  „ 7. Јули“ до 1983. године 
када улази  у састав  „Agrocоop“ Нови  Сад. Реорганизaцијом  система  „Аgrocoop“ ,  „7. 
Јули“ наставља пословање под називом  ДТД АИК „ Нови Сад“ ООУР  „7. ЈУЛИ“ Сириг.  Од  
31.12.1989. правни субјект послује самостално   као друштвено  предузеће. У  јуну 2008. 
године  закључен  је  уговор  о  продаји  друштвеног  капитала   између  Агенције  за 
приватизацију  Р. Србије и Конзорцијума физичких лица на челу са Лончар Анком да би 
14.12.2009. године Одлуком агенције за  приватизацију, уговор о  продаји капитала  био 
раскинут услед неиспуњења  обавеза од стране купца. 

Дана   08.10.2015. године закључен  је нови  Уговор  о  продаји капитала  АД  „7.јули“ из 
Сирига између Агенције за приватизацију и предузећа  ГП „Градитељ НС“ из Новог Сада.У 
складу са  поменутим Уговором Оснивач  је стекао права  власништва  по основу  акција 
сразмерно уплаћеном износу. 

Дана  25.  марта  2016.  године  на  сајту   Београдске  берзе  а.д. Београд  објављено  је 
обавештење  о  намери  преузимања  Акционарског друштва  „7. Јули“ Сириг  од  стране 
понуђача  ГП  „Градитељ  НС“.  Решењем   Комисије за  хартије од вредности Републике 
Србије  број  4/0-32-635/4-16  од  8.  Априла  2016.  године  одобрено  је  понуђачу   ГП 
„Градитељ НС“ д.о.о. објављивање понуде за преузимање акција од циљног друштва АД 
„7. ЈУЛИ“ Сириг.  Дана  6. маја 2016. године  ГП  Градитељ  НС  је извршио  плаћање  у 
износу од 122.758.258,92 РСД чиме је преузимање АД 7. јули у целости и завршено.   

Претежна/основна   делатност  друштва  је  01119  -  гајење  осталих  једногодишњих  и 
двогодишњих биљака. 

На дан 31.12.2016. године друштво је имало 31 запосленог.    
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2. ОПШТИ  ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ  ДРУШТВУ 

2.1. Подаци уписани у Регистар привредних друштава дати су у следећој табели:

Пословно име АКЦИОНАРСКО  ДРУШТВО  7. ЈУЛИ СИРИГ

Назив АД " 7. ЈУЛИ" СИРИГ

Датум регистрације 13.12.1989.

Матичини број 8053073

Порески идентификациони број 101454805

Регистровано седиште Међународнипутбб, Сириг

Облик организовања Акциоанарскодруштво
Регистрована шифра 
делатности 0119-Гајење осталихједногодишњих и двогодишњихбиљака

Регистровани капитал 209.748.000,00 РСД

Тип капитала  Акције
Број решења уписа у судски 
регистар  ОПИ  -3592/89 од 31.12.1989. године 

Датум оснивања  У АПР  13.12.1989. ГОДИНЕ

Број акционара  Jедан

CIF KOD.  ESVUFR

ISIN BROJ:  RSJUSIE20359

Укупно емитовано акција.  240.543

Укупно отплаћено акција
Номинална вредност по jедној 
акцији:  1.000,00 РСД 

Брoј гласова  по акцији  1 акција  је 1 глас

Структура власништва акција Број акција
%  од укупне 
емисије

Акције у власништву физичких 
лица
Акције у власништву правних 
лица  240.543  100%

Укупно:  240.543  100%
Број запослених  ( просечан број у 2015. години ): 36 радника
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2.2. Подаци о ревизорској кући  

Последњи  финансијски извштај, који је усвојен, односи  се  на  пословну  2015. годину. 
Ревизију   је  извршила  ревизорска  кућа  „ Финодит“ Београд.  Ревизију  финансијског 
извештаја за 2016. Годину извршила је ревизорска кућа „Пан ревизија“ из Новог Сада. 

2.3. П  ословно име организованог тржишта на које су укључене акције  

Акције се котирају на Београдској берзи. 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА  СТРУКТУРА: 

АД „7. Јули“ из Сирига је привредно друштво  које се бави узгајањем једногодишњих и 
двогодишњих биљака. 

Органи друштва су: 

- Скупштина коју чине сви акционара, 

- Одбор директора

- Извршни директор

Скупштину  чине сви акционари  Друштва. Акционарем  друштва  сматрају се  Акционари 
који су у регистру акционара који води Централни регистар уписани као акционари. То је 
ГП „Градитељ НС“ д.о.о.  са 209.748 акција и исто толико гласова, 

Одбор Директора чине: 

- Председник одбора Директора: Калаба Љупко, 

- Члан одбора Директора: Милорад Бјељац, 

- Члан одбора Директора: Ђорђе Чанак

Извршни директор је: 

- Милорад Бјељац

На дан 31.12.2016. године, друштво је запошљавало 31 радника. 

Сва  послована активност друштва одвија се у седишту друштва. Привредно друштво АД 
„7. ЈУЛИ“Сириг, нема профине центре, одељења и огранке. 
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4. А  НАЛИЗА  ПРИХОДА И РАСХОДА  И РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА  

Привредно  друштво  се  бави  пољопривредном  производњом,  пре  свега  узгајањем 
житарица. 

4.1.1. Биланс успеха и биланс стања

Опис/Пословна година 2015 2016

Пословни приходи 45,442 78.126

Пословни расходи 130,117 78.541

Пословни губитак 84,675 415

Финансијски приходи      517 2.965

Финансијски расходи      11,198       983

Добитак/(губитак) из финансирања (10.681)  1.982

Остали приходи 106,191 3.758

Остали расходи 18,626   3.464

Добитак/(губитак) пре опорезивања 1.861

Порески расход периода -

Нето добитак/(губитак) (7,791) 1.396

Пословна имовина 710,673 746.677

Основни капитал 232,148 240.543

Ревалоризационе резерве 567,155 567.155

Акумулирани губитак 219,167 219.167

Акумулирани добитак  -  1.396

Просечан број запослених 36 35

4.1.2. Показатељи структуре прихода и расхода

Показатељи структуре прихода и расхода

Учешће пословних прихода  у  укупном приходу 91%

Учешће финансијс. прихода у  укуп. приходу 3%

Учешће пословних расхода у ук. расходима 93%

Учешће финанс. расхода у ук. расходима 1%
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Учешће осталих прихода у  укупном приходу 3%

Учешће осталих расхода у укупном расходу 4%

4.2.3. Показатељи економичности пословања
Показатељи економичности пословања

Однос укупних прихода према укупним расходима 102%
Однос пословних прихода према пословним расходима 101%
Однос  финанс. прихода према фин. расходима 302%

4.2.4. Показатељи финансијске стабилности
Показатељи финансијске стабилности

Покриће основних средстава капиталом 80%
Покриће основних средстава основним капиталом 49%

4.2.5. Индикатори опште ликвидности

Индикатори опште ликвидности
Обртна имовина према обавезама 4%
Обртна мовина без залиха према обавезама 2%
Покриће обавеза према добављачима са потр. од купаца 0.07%

5. ПРИКАЗ РАЗВОЈА  ПОСЛОВАЊА  ДРУШТВА 

Финансијско стање у коме се привредно друштво налази се променило након 08.10.2015. 
године  односно  после  приватизације  од  стране   ГП  „Градитељ  НС“ д.о.о.  Наиме  у 
моменту приватизације АД „7. ЈУЛИ“ Сириг је био у вишемесечној блокади текућег рачуна 
у милионским износима. Нерашчишћени имовинско правни односи у погледу поседа над 
земљиштем, нерентабилно пословање, неадекватна  структура запослених, многобројни 
судски  спорови  са  финансијским  оптерећењима  изнад  могућности  овог  привредног 
друштва, не само  да  су блокирали све пословне  активности, већ  у целости  угрозили 
опстанак овог привредног субјекта. 

Након закључивања уговора између Агенције за приватизацију и ГП „Градитељ НС“ д.о.о. 
нови власник је на текући рачун АД „7. ЈУЛИ „ Сириг уплатио цца 1.000.000,00 Еура ради:

-отклањања блокаде текућег рачуна ради наставка нормалног пословања, 

- исплате свих заосталих зарада запослених,

-измирења обавеза по судским споровима, 

-измирења обавеза које су постигнуте у вансудским поравнањима, 

-измирења текућих обавеза, 
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-куповине неопходног репроматеријала за сетву и отпочињања процеса пољопривредне 
производње. 

Тиме су створени елементарни услови да привредно друштво може да настави са радом. 

Процене су руководства да  предузеће и даље  није у ситуацији да рентабилно послује у 
данашњим  привредним  условима  у  овом  сектору  производње  уз  постојећим  бројем 
запослених и уз чињеницу да му се оспорава  коришћење више од 100 ха земљишта. У 
том смислу ће се чинити даља  настојања  у правцу  подизања  пословних активности и 
унапређењу свих аспеката пословања. 

Основни проблем је задуженост привредног друштва. 

СТЕПЕН  ЗАДУЖЕНОСТИ  = 
(AOP0424+AOP0441+AOP0442)/AOP0464 2014 2015 2016

краткорочне обавезе+дугорочне обавезе/посл. пасива 
24,96

%
18,48

% 16%

 I СТЕПЕН  ЛИКВИДНОСТИ = АОП 0068/АОП0442 2014 2015 2016
готовина и гот. еквиваленти /кратк. обавезе 0,05% 0,23% 0.09%

II  СТЕПЕН  ЛИКВИДНОСТИ = (АОП 0043-
АОП044)/AOP0442 2014 2015 2016

обртна имовина - залихе/краткорочне обавезе
14,48

%
15,84

% 19,08%

НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ = AOP0043-AOP0442 2014 2015 2016

обртна имовина-краткорочне обавезе( у 000 РСД)
-

91.179
-

66.816

-
100.55

1
Подаци о релевантним подацима  за процену стања имовине друштва: 

СТАЛНА ИМОВИНА  
( у 000 RSD)  2016. 2015. Индекс 2016/2015

Нематеријална имовина
Непокретности, постројења и опрема 739.556  694.344 0,95
Биолошка средства
Дугогодишњи финансијски пласмани 726 726 1,00
Дугорочна потраживања 
УКУПНА СТАЛНА ИМОВИНА  740.282 695.070 0,95

ПОСЛОВНА  ИМОВИНА  
( у 000 RSD)  2016. 2015. Индекс 2016/2015

Стална имовина 740.282 695.070 106,5
Обртна имовина 3.897 13.105 0.29
1) Залихе 1.904 445 430
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2) потраживања по основу продаје 72 11.722 0,61
3) потраживања из специфичних
послова 
4) друга потраживања 1.668 730  228,49

5) фин. сред. која се вреднују по фер
вредности кроз биланс успеха 
6) краткорочни финансијски пласмани
7) готовина и готовински еквиваленти 122 191 63,80
8) порез на додату вредност 114 114
9) акитвна временска разграничења 17 17 1

Одложена пореска средства 2.498 1

УКУПНА ПОСЛОВНА  ИМОВИНА  746.677 710.673 105,06

КАПИТАЛ 

( у 000 RSD)  2016. 2015.
Индекс 

2016/2015
Основни капитал 240.543 232.148 103,62
Уписани а неуплаћени капитал 
Откупљене сопствене акције
Резерве 1.549
Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне 
имовине, некретнина, постројења и 
опреме 567.155 567.155 1,00
Нереализовани добици по основу 
хартија од вредности  и других 
компоненти  осталог  свобухватног 
резултата 134 134 1,00

Нереализиовани добици  по 
основухартија од вредности и других 
компоненти свеобухватног резултата -940 -940 1,00
Нераспоређена добит 1.396  1.534
Учешће без права контроле
Губитак -219.167 -219.167 1

УКУПНИ КАПИТАЛ 590.670 579.330 1,02
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6. О  ПИС  ОЧЕКИВАНОГ  РАЗВОЈА  ДРУШТВА,  ПРОМЕНА  У  ПОСЛОВНИМ  
ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА  И ГЛАВНИХ РИЗИКА И ПРЕТЊИ У ПОСЛОВАЊУ

У  оквиру очекиваног развоја друштва у наредној  години на првом месту се налази
потреба  поштовања  одредби  уговора  закљученог  са  Агенцијом  за  приватизацију.
Уговором је  преузет следеће:

- Забрана располагања имовином,

- Забрана располагања капиталом,

- Обавеза инвестирања  и то:

90.000,00 ЕУРА  најкасније у року од 12 месеци од дана закључења уговора и

161.000,00 ЕУРА  најкасније у року од 24 месеца од дана закључења уговора. 

- Обавеза   пословања, што се доказује одржањем или увећањем  нивоа годишњег 
пословног прихода

- Обавеза да се  одржава  број запослених који су у радном односу, 

- Обавеза да се редовно исплаћује зарада,

- Обавеза да се  упути понуда за преузимање осталих акција 

- Обавезу да кроз достављање ревизорских извештаја омогући редовну сукцесивну 

контролу  извршења  преузетих  уговорних  обавеза.  Све  наведене  обавезе  из 
Уговора се у целости испуњавају или су већ испуњене.

Стратегија управљања  ризицима обухвата: прегледе и дефиниције свих ризика којима је 
Друштво  изложено или може бити изложено; дугорочне циљеве  утвржђене пословном 
политиком и стратегијом Друштва, као и склоност ка ризицима одређену у складу са тим 
циљевима. 

Друштво  периодично разматра  стратегију за  управљање  ризицима  и по потреби мења 
стратегије. При томе се нарочито мисли на следеће: 

- начин организовања процеса управљања ризицима друштва, 

-јасно разграничавањеа одговорности запослених у свим фазама процеса, 

-мере за ублажавање појединих врста ризика  и правила за примену тих мера, 

-начин праћења и контроле појединачних врста ризика и успостављање система лимита 
друштва, - начин одлучивања  о пословним трансакцијама које доводе до прекорачења 
успоставњених лимита као и дефинисање изузетних околности у којима је одобравње тог 
прекорачења могуће у законским оквирима, 
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- принципе функционисања унутрашњих конторола. 

7. ОПИС  ПРОМЕНА  У ПОСЛОВНИМ  ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА 

У  односу   на  преузете  обавезе  уговором  нема  простора  за  значајне  промене  у 
пословним политикама привредног друштва АД „7. ЈУЛИ“ Сириг. 

8. ОПИС  ГЛАВНИХ  РИЗИКА  И  ПРЕТЊИ  КОЈИМА  ЈЕ  ПОСЛОВАЊЕ  ДРУШТВА  
ИЗЛОЖЕНО

Главни ризици и претње којима је пословање друштва изложено односе се на:

- Нерашчишћене имовинске односе на делу имовине,

- Велики број запослених,

- Задуженост,

- Потребу за инвестирањем,

- Сви остали ризици који прате ову врсту делатности.

У  допиуни  извештаја  ревизора  од  21.  Децембра  2016.  Године,  констатовано  је  да 
земљиште  уписано  у  лист  непокретности  745  К.О.  Змајево,  представља  државно 
земљиште које је Субјект приватизације користио током ранијих година. На основу изјаве 
Директора Акционарског друшгва 7. Јули из Сирига, утврђено је да је након закључивања 
Уговора о продаји капитала Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда 
са  јавним  надметањем  број  1-534/15-52/03, потписаног  дана  8.октобра  2015.  Године, 
Субјекту  приватизације  није  омогућено  право  пречег  коришћења  пољопривредног 
земљишта  укупне  површшине  127,3766  ха, од  стране  Министарства  пољопривреде  и 
заштите животне средине. Током октобра 2016. године Субјект приватизације је поднео 
Захтев за признавање права пречег закупа пољоприведног земљишта у државној својини 
по основу власнитва на инфраструктури, на територији општине Врбас  за 2017. Годину. 
Изјавом директора Субјекта привтизације наведено је до дана 20. Фебруара 2017. Године 
није примљен одговор на поднети Захтев . 

9. ВАЖНИЈИ  ПОСЛОВНИ  ДОГАЂАЈИ  КОЈИ  СУ  НАСТУПИЛИ  НАКОН  ПРОТЕКА  
ПОСЛОВНЕ  ГОДИНЕ ЗА КОЈУ СЕ  ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМА

Није  било  важнијих пословних  догађаја  који се  односе  на  2016.  Годину  а  који су
наступили након саставњања извештаја о пословању.

10. ЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ СА  ПОВЕЗАНИМ  ЛИЦИМА:  

Друштво није стицало сопствене акције од подношења годишњег извештаја. Пословна
сарадња са повезаним лицем ГП „Градитељ НС“ доо током 2016. године је била у оба
смера:

- Фактурисано ГП Градитељ НС  као купцу: 85.133.662,33 РСД,

- Улазни рачуни од ГП „Градитељ НС  „ као добављача: 51.820.328,69 РСД,

11





Scanned by CamScanner


	Amortizacione grupe
	Amortizacione grupe



