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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 

садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 

друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012)  Пољопривредно акцинарско друштво '''Хајдучица'' , доноси 

годишњи извештај о пословању следећег садржаја: 

 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА ЗА 2016 ГОДИНУ 

3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

4. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016 ГОДИНУ 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о осталом резултату, 

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРАГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

7. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 
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 1.      ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

1.1.  Пословни име 

Пољопривредно акционарско друштво ''ХАЈДУЧИЦА'' Хајдучица 

1.2.  Седиште и адреса 

26370 Хајдучица, Валентова 1 

1.3.  Датум оснивања 

29.11.1987. 

1.4.  Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

БД. 45913/2005 од 01.07.2005. 

1.5.  ПИБ – порески идентификациони број 

100415973 

1.6.  Шифра делатности 

0111 

1.7. Телефон и факс 

013/864-125 

1.8.  Е-маил адреса 

adhajducica2@3dnet.rs 

1.9.  Текући рачуни и банке код којих се воде 

355-1028316-71 – Војвођанска банка 

160-115514-18 – Интеза банка 

205-12617-67 – Комерцијална банка 

250-1480000455030-63 – Еуробанк ЕФГ 

375-543-24 ВТБ Банка 

1.10. Име и презиме директора 

        Радица Томић, генерални директор 

   1.11.  Председник и чланови Одбора директора 

1. Синиша Секулић,  председник 

2. Небојша Ћорић, члан 

3. Јелена Ћорић, члан 

4. Радица Томић, члан 
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2.      ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ 

2.1.  Представљање Друштва                                                                                                                       

Пољопривредно акционарско друштво ''Хајдучица'' Хајдучица (у даљем тексту Друштво или                    

АД „Хајдучица“), основано је 29. новембра 1987. године Одлуком број 1431/1 о издвајању ООУР 

''Хајдучица'' из Хајдучице из састава РО ППК ''Агробанат'' Пландиште. Од тада послује као друштвено 

предузеће, све до продаје друштвеног капитала од стране Агенције за приватизацију 13.02.2009. године 

методом јавне аукције. Купац је био Немања Митровић из Београда, Косовска 13, који 18.02.2009. године 

потписује са Агенцијом за приватизацију Уговор о продаји 70% друштвеног капитала методом јавне 

аукције. Сходно Закону о приватизацији тада у примени, 3,41% од укупног износа друштвеног капитала 

субјекта приватизације пренето је без накнаде на запослене (од могућих 30%), а преосталих 26,59%, који 

нису продати нити су пренети на запослене, пренети су на Акционарски фонд. 

Дана 23.03.2009. године у V Општинском суду у Београду Немања Митровић из Београда и предузеће 

''КОР - ВЕТ'' ДОО из Београда закључују Уговор о уступању Уговора о продаји друштвеног капитала 

методом јавне аукције. Агенција за приватизацију је издала Решење и дала сагласност за спровођење 

наведеног уговора. Сходно структури капитала 27.04.2009. године Агенција за привредне регистре мења 

правну форму Друштва у отворено акционарско друштво и мења назив у Пољопривредно акционарско 

друштво ''Хајдучица'' Хајдучица (скраћени назив АД ''Хајдучица“ Хајдучица). 

Основна  делатност Друштва је ратарска производња и то производња пшенице, јечма, соје, сунцокрета, 

меркантилног и семенског кукуруза.  Обновљен је тов пилића – бројлера, обзиром да је Друштво раније 

издавало у закуп постојеће капацитете за производњу.  

 

Основни капитал Друштва износи 308.488.000,00 динара и подељен је на 308.488 обичних акција са 

правом гласа, чија је појединачна номинална вредност 1.000,00 динара. Акције носе ознаку CFI код 

ESVUFR  и ISIN број RSHAJDE41229 и укључене су на MTP Belex Београдске берзе АД Београд. Укупан 

број запослених у Друштву и њихова стручна спрема је:   

             

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2016. 11 6 23 9 2 2 

     

Акцијама Друштва није се трговало неколико обрачунских периода уназад и стање у Централном 

регистру је без промене. На дан састављања извештаја, а према подацима из Централног регистра, десет 

највећих акционара и њихов проценат учешћа у основном капиталу Друштва је следећи: 

Име/пословно име 10 највећих акционара Број  акција  % у акционарском капиталу 

КОР-ВЕТ ДОО БЕОГРАД 225.791 73,19% 

АКЦИОНАРСКИ ФОНД АД 73.291 23,76% 

ЗДИХАН  АНА 661 0,21% 

МИЛАНОВИЋ ЈЕЛИЦА 623 0,20% 

ТАСИЋ СТОЈАН 566 0,18% 

ЦЕПЕРА ГУСТАВ 491 0,16% 

ФОЛЋАН МАРТИН 491 0,16% 

ОРАВЕЦ МИЛКО 491 0,16% 

БИСЕРЧИЋ-РАКОВИЋ СЛАВИЈАНКА  396 0,12% 

СОЈАК ЈАНО 396 0,12% 
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2.2.      Резултати пословања у 2016. години 

Биланс успеха 

Структура прихода и расхода и оствареног резултата пословања у 2016. и 2015. години: 

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА 1.1.-31.12.2016. 1.1.-31.12.2015. 

Пословни приходи 527.651.000,00 576.896.000,00 

Пословни расходи 514.210.000,00 572.197.000,00 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/(ГУБИТАК) 13.441.000,00 4.699.000,00 

Финансијски приходи 111.000,00 210.000,00 

Финансијски расходи 4.608.000,00 8.058.000,00 

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (4.497.000,00) (7.848.000,00) 

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује 

по фер вредности 0,00 0,00 

Остали приходи 20.529.000,00 5.817.000,00 

Остали расходи 1.928.000,00 459.000,00 

ДОБИТАК  ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 27.545.000,00 2.209.000,00 

Порески расход периода  - - 

НЕТО ДОБИТАК 27.545.000,00 2.209.000,00 

 

Пословни приходи и пословни расходи у 2016. години су нешто мањи у односу на 2015. годину. 

Пословни добитак је значајно увећан. Финансијски расходи у 2016. години су знатно смањени услед 

смањења задужености код банака. Остали приходи (непословни) су повећани услед продаје застареле 

опреме. У осталим приходима је такође значајан део од наплаћених штета од осигуравајућих друштава. 

Производња бројлера (живина) је успешно настављена у 2016. години без обзира на промену сарадње са 

пословним партнерима. Током 2016. године смо први пут радили производњу са Перутнином-Птуј из 

Бачке Тополе. На крају године је нето добитак вишеструко увећан. 

Биланс стања 

У току 2016 године дошло је до већих промена у основним средствима. Извршене су веће набавке опреме 

за производњу чиме је замењена постојећа застарела опрема. Новонабављена опрема у 2016. години 

износи чак 105.000.000,00 динара. Других значајних промена у билансу стања није посебно било. Мања 

су потраживања али су истовремено мање и обавезе. 

Некретнине, без пољопривредног земљишта, на дан 31.12.2016. године 

Назив и врста Место где се налази 
Површина објекта 

(m2) 

Гаражерска радионица са магацинима Хајдучица 63 

Стара радионица Хајдучица 427 

Магацин резервних делова Хајдучица 346 

Главна радионица са канцеларијом Хајдучица 943 

Нови хангар Хајдучица 1.811 

Силос Хајдучица 309,56 

Зграда ваге и вага ос 50 тона Хајдучица 110 
 



(наставак на наредној страни) 
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Некретнине, без пољопривредног земљишта, на дан 31.12.2016. године 

  

(наставак са претходне стране) 

Зграда магацина - бивша кудељара Хајдучица 571 

Бензинска пумпа са апаратима Хајдучица 20 

Сушара Хајдучица 180 

Велики каштел Хајдучица 1.132 

Хангар отворени Слобода Хајдучица 658 

Хангар затворени Слобода Хајдучица 658 

Објекти на фарми и управна зграда Хајдучица 13.387 

Помоћна зграда на фарми, трафо станица, 

плинска станица и хидрафор 
Хајдучица - 

Силос Хајдучица 422,60 

Шупе уз радионицу Хајдучица 740 

Бивша управна зграда Хајдучица 152 

Зграда феропера Хајдучица 9 

Претоварна рампа Хајдучица 93 

Хидрант Слобода Хајдучица 9 

Писта код каштела Хајдучица 700 

Високо напонска мрежа у кругу Хајдучица - 

Водоводна инсталација Хајдучица - 

Стамбена зграда у парку Хајдучица 217 

Базен Хајдучица 2.396 

Зграда на базену Хајдучица 67 

Штала "Овчарник" Хајдучица 662 

Магацин СОКО Хајдучица 338 

Стари свињац на фарми Хајдучица 649 

Зграда ПЛАНТЕКСА Хајдучица 313 

Мали каштел СЛОБОДА Хајдучица 213 

Трафо станица Хајдучица 23 

Радионица СЛОБОДА Хајдучица 815 

Шупе СЛОБОДА Хајдучица 6 

Портирница Хајдучица 20 

Зграда Гатера Хајдучица 122 

Противпожарна станица са цистерном Хајдучица 74 

Радионица кудељаре Хајдучица 44 

Бивша кланица Хајдучица 81 

Шупа са фиокама-Кудељара Хајдучица 233 

Зграда бившег млина са гаражом Хајдучица 164 

Зграда за сезонце Хајдучица 726 

Бунар на фарми са потапајућом пумпом Хајдучица - 

Пут до фарме Хајдучица - 

Пут - Жељезничка улица  Хајдучица 2.780 

Писта испред радионице Хајдучица 1.800 
 



Вредност некретнина на дан 31.12.2016. године износи _110.789.453,00_ динара. 
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Пољопривредно земљиште на дан 31.12.2016. године 

Назив и врста  Место где се налази Површина (ha) Вредност на дан 

31.12.2016. године  

Земљиште Хајдучица 13,54 411.693 

Земљиште Хајдучица 63,87 1.141.512 

Земљиште Хајдучица 45,25 13.053.644 

 

 

 

Значајни показатељи пословања и успешности за 2016. Годину 

  

Ликвидност I степена 
 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0068 

АОП 0442 

 

= 
0,00 

Ликвидност II степена 
 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0042-АОП 0044 

АОП 0442 

 

= 
0,35 

Рацио нето обртног 

фонда 
= 

обртна имовина - краткорочне 

обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП 0043-АОП 0442 

АОП 0043 
 

= 
-0,02 

Финансијска 

стабилност 
= 

сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 0401 

АОП 0464 

 

= 
0,61 

Рентабилитет укупног 

капитала 

након опорезивања 

= 

_____нето добитак_______ 

просечна пословна пасива 

2 

 

= 

АОП 1064  

АОП 0464 (прет.год) 

+ АОП 0464 (тек.год) 

2 

 

= 
0,04 

 

 

 

Нето добитак по акцији  

ПОКАЗАТЕЉИ 2016. 2015. 

Нето добитак (губитак) 27.545.000,00 2.209.000,00 

Просечан број акција током године 308.488 308.488 

Нето добитак по акцији у динарима 89,29 7,16 

 

АД ''ХАЈДУЧИЦА'' је током претходне 2016. године остварило пуну финансијску стабилност, редовно су 

измириване обавезе према повериоцима и нема доспелих, неплаћених обавеза. Такође, потраживања 

Друштва су релативно редовно наплаћивана. 

 























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD ''HAJDU�ICA'' HAJDU�ICA 
 

 NAPOMENE UZ POJEDINA�NE  
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2016. GODINU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajdu�ica, 20. februar 2017. 
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                     AD ''HAJDU�ICA'' HAJDU�ICA 
 

1 

 

 
 
1.      OSNIVANJE, PRIVATIZACIJA I DELATNOST 
 
Preduze�e AD ''Hajdu�ica'', sa sedištem u Hajdu�ici, Valentova 1 (u daljem tekstu 
Preduze�e), osnovano je 29. novembra 1987. godine Odlukom broj 1431/1 o izdvajanju 
OOUR ''Hajdu�ica'' iz Hajdu�ice iz sastava RO PPK ''Agro Banat'' Plandište. Od tada do 
privatizacije je poslovalo kao društveno preduze�e, a privatizovano je 13. februara 2009. 
godine, kada je Agencija za privatizaciju metodom javne aukcije prodala 70% njegovog 
društvenog kapitala kupcu Nemanji Mitrovi�u iz Beograda. Saglasno tadašnjem Zakonu o 
privatizaciji na snazi, ostatak od 30% društvenog kapitala Preduze�a, kao subjekta 
privatizacije, prenet je bez naknade na zaposlene (3,41%) i na Akcionarski fond (26,59%). 
Ugovor o prodaji društvenog kapitala izme�u kupca i Agencije za privatizaciju potpisan je  
18. februara 2009. godine. Shodno vlasni�koj transformaciji i promeni normativnih akta 
Preduze�a 27. aprila 2009. godine u Registar privrednih subjekata Agencija za privredne 
registre izvršen je upis promena pravne forme Preduze�a u otvoreno akcionarsko društvo i             
njegovog poslovnog imena, koje od tada glasi Poljoprivredno akcionarsko društvo 
''Hajdu�ica'' Hajdu�ica (skra�eno poslovno ime AD ''Hajdu�ica'' Hajdu�ica).   
 
Kupac 70% društvenog kapitala Preduze�a je 23. marta 2009. godine u V Opštinskom sudu 
u Beogradu, zaklju�ivanjem Ugovora o ustupanju ugovora o prodaji društvenog kapitala, 
preneo svoj celokupan kapital, kupljen od Agencije za privatizaciju, na preduze�e                  
''KOR - VET'' d.o.o.  iz Beograda, koje od tada do danas poseduje 70% kapitala Preduze�a i 
njegovo je mati�no društvo. Agencija za privatizaciju izdala je rešenje kojim je dala 
saglasnost za sprovo�enje navedenog Ugovora o ustupanju ugovora o prodaji društvenog 
kapitala.  
 
Vlasnici preduze�a ’’KOR – VET’’ d.o.o.,  �ije je sedište iz Beograda preseljeno u Hajdu�icu, 
su do 22. septembra 2015. godine bili DOO ’’Kapetanovo’’ iz Hajdu�ice i Radanovi� Branko 
iz Pan�eva, sa jednakim delovima u�eš�a u osnovnom kapitalu od po 50%. Od navedenog 
datuma jedini vlasnik preduze�a „KOR –VET“ d.o.o. iz Hajdu�ice je Poljoprivredno društvo sa 
ograni�enom odgovornoš�u „Grani�ar“ Konak. Direktni, 100% vlasnik Poljoprivrednog 
društva sa ograni�enom odgovornoš�u „Grani�ar“ Konak je „�ORI� AGRAR“ d.o.o. Bašaid, 
�iji je jedini, 100% vlasnik Krsta �ori�. „�ORI� AGRAR“ d.o.o. Bašaid �e, kao mati�no 
društvo, sa�initi konsolidovane finansijske izveštaje Grupe, u kojima �e biti konsolidovani 
finansijski izveštaji svih navedenih zavisnih društava, uklju�uju�i i AD „Hajdu�icu“ i njenih 5 
zavisnih društava. 
 
Registrovana šifra delatnosti Preduze�a je 0111 – Gajenje žita (osim pirin�a), leguminoza                
i uljarica. Osnovna  delatnost Preduze�a je ratarska proizvodnja i to proizvodnja pšenice, 
je�ma, soje, suncokreta, merkantilnog i semenskog kukuruza. Obnovljen je i tov pili�a 
brojlera  u postoje�im kapacitetima, koji su prethodno davani u zakup tre�im licima.  
 
Na dan 31. decembra 2016. godine Preduze�e ima 54 stalno zaposlena lica (2015. – 54). 
Registrovani mati�ni broj (MB) Preduze�a je 08121893, a poreski identifikacioni broj (PIB)               
je 100415973. 
 
2.       OSNOV ZA SASTAVLJANJE POJEDINA�NIH 
          FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UPOREDNI  PODACI 
�

Preduze�e je sastavilo svoje pojedina�ne, nekonsolidovane finansijske izveštaje za 2016. 
godinu (dalje u tekstu finansijski izveštaji) u skladu sa:  
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a) ra�unovodstvenim propisima i standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji i  
b) konceptom/na�elom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da �e Preduze�e 

nastaviti poslovanje u doglednoj budu�nosti.  
 

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara, osim ako druga�ije nije naglašeno.               
Dinar (RSD) je zvani�no sredstvo pla�anja i izveštajna valuta u Republici Srbiji. Preduze�e  
je na dan 31. decembra 2016. godine, saglasno kriterijumima iz �lana 6. Zakona o 
ra�unovodstvu u primeni na finansijske izveštaje za 2016. godinu, razvrstano u srednja 
pravna lica (2015. – isto). Iako nema zakonsku obavezu, Preduze�e �e, kao mati�no             
društvo koje ima u 100% vlasništvu 5 zavisnih društava (Napomena 5), sastaviti za svoje 
potrebe nestatutarne konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu, u skladu sa                          
MSFI 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji. 
 
Uporedni podaci, prikazani u finansijskim izveštajima za 2016. godinu predstavljaju stavke 
iskazane u finansijskim izveštajima za 2015. godinu. Finansijski izveštaji za 2015. godinu bili 
su predmet obavljene revizije. O finansijskim izveštajima za 2015. godinu ovlaš�eni revizor je 
izrazio poyitivno mišljenje (mišljenje bez rezerve). 
 
a)    Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu je zasnovano na regulativi koja 
ure�uje oblast ra�unovodstva, pre svega na slede�im propisima:  

 
 

� Zakon o ra�unovodstvu i Zakon o reviziji (“Službeni glasnik RS” broj 62/2013); 
� Pravilnik o kontnom okviru i sadržini ra�una u kontnom okviru za privredna 

društva, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” 95/2014, dalje u tekstu 
Pravilnik o kontnom okviru) i 

� Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 
zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” broj 95/2014 i 144/2014, dalje u 
tekstu Pravilnik o finansijskim izveštajima); 

� Pravilnik o na�inu i rokovima vršenja popisa i uskla�ivanja knjigovodstvenog 
stanja sa stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS” broj 118/2013 i 137/2014); 
 

Saglasno propisima u primeni, Preduze�e primenjuje Me�unarodne standarde finansijskog 
izveštavanja i Me�unarodne ra�unovodstvene standarde sa tuma�enjima (dalje u tekstu 
MSFI i MRS ili MSFI/MRS), �iji su prevodi regulisani Rešenjem ministra finansija Republike 
Srbije o utvr�ivanju Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova 
MRS, odnosno MSFI (broj 401-00-896/2014-16 od 13. marta 2015. godine).  
 
Treba naglasiti da se uz paralelnu primenu MSFI/MRS sa njihovim tuma�enjima, vrši i 
njihovo stalno inoviranje na na�in da se odre�eni, postoje�i MRS inovira i/ili zamenjuje 
novom verzijom pod nazivom MSFI, što obavlja, odobrava i usvaja Odbor za Me�unarodne 
ra�unovodstvene standarde iz Londona (IASB), u saradnji sa Komitetom za tuma�enje 
me�unarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC).  
 
Tako�e, ra�unovodstveni okvir i ra�unovodstvene politike, saglasno prethodno navedenom 
Pravilniku o kontnom okviru i Pravilniku o finansijskim izveštajima, mogu se razlikovati u 
odre�enim segmentima prezentacije od MSFI/MRS koje je usvojio Odbor za Me�unarodne 
ra�unovodstvene standarde. Rukovodstvo Preduze�a je procenilo mogu�e uticaje postoje�ih 
razlika MSFI/MRS i njihovih tuma�enja na finansijske izveštaje i procenilo je da promene ili 
nisu primenljive na poslovanje Preduze�a ili ne proizvode materijalno zna�ajne efekte na 
finansijske izveštaje, odnosno da se odražavaju samo na na�in njihove prezentacije u 
finansijskim izveštajima (kao na primer prikazivanje stavki vanbilansne aktive i pasive u 
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Bilansu stanja). Shodno navedenom, a imaju�i u vidu u ovom slu�aju nematerijalno zna�ajne 
efekte koje odstupanja ra�unovodstvenih propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu 
imati na istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja Preduze�a, priloženi finansijski izveštaji 
se mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa doma�im propisima koji 
regulišu ovu oblast i svim bitnim MSFI/MRS u primeni. 
 
b) Finansijski izveštaji Preduze�a sastavljeni su uz pretpostavku koncepta/na�ela stalnosti 
poslovanja Preduze�a, odnosno njegovog neograni�enog trajanja poslovanja, što 
pretpostavlja da:  
 

� uticaji globalne ekonomske krize, koja od sredine 2008. godine uti�e na ve� 
zate�ena, izrazito nepovoljna kretanja u Republici Srbiji, 

� finansijski rizici i 
� oscilacije tražnje za ve�inom proizvoda i roba, �ijom se proizvodnjom i prometom 

Preduze�e bavi,   

ne�e imati uticaj na nekonsolidovani finansijski položaj Preduze�a u materijalno zna�ajnom 
obimu, niti �e imati uticaja, u materijalno zna�ajnom obimu, na njegove budu�e 
nekonsolidovane rezultate poslovanja, koji su bili pozitivni. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni, osim saglasno na�elu stalnosti poslovanja i saglasno 
na�elu nastanka poslovnog doga�aja (na�elo uzro�nosti). Prema na�elu nastanka poslovnog 
doga�aja, u�inci poslovnih promena i drugih doga�aja priznaju se u momentu nastanka, a ne 
kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati. Finansijski izveštaji, sastavljeni na na�elu 
nastanka poslovnog doga�aja (osim Izveštaja o tokovima gotovine), pružaju informacije ne 
samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uklju�uju isplatu i prijem gotovine, 
ve� i o obavezama, za isplatu gotovine u budu�em periodu, i o resursima, koji predstavljaju 
gotovinu koja �e biti primljena u budu�em periodu.  
 
 
3.    RA�UNOVODSTVENE POLITIKE, PROCENE I UPRAVLJANJE RIZICIMA 
 
3.1. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga 
 
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga su iskazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za 
date popuste, povra�aje roba i porez na dodatu vrednost. 
 
3.2. Poslovni rashodi 

 
Poslovni rashodi uklju�uju nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, bruto zarade 
zaposlenih, amortizaciju i ostalo. 
 
3.3. Kamate kao prihod/rashod 
 
Kamate nastale po osnovu potraživanja/obaveza obra�unate do datuma bilansa stanja 
(nezavisno od toga da li se pla�aju ili pripisuju glavnici, iskazuju se u bilansu uspeha u okviru 
finansijskih prihoda/rashoda. 
 
3.4. Pozitivne i negativne kursne razlike 
 
Sva sredstva, odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima pla�anja su prera�unate 
u njihovu dinarsku protivvrednost po zvani�nom srednjem kursu važe�em na datum bilansa 
stanja. Poslovne transakcije u stranim sredstvima pla�anja tokom godine prera�unavaju se u 
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dinare po zvani�nom srednjem kursu NBS važe�em na dan svake transakcije. Pozitivne i 
negativne kursne razlike koje nastaju na deviznim transakcijama u toku godine i prilikom 
prera�una pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, knjižene su u korist ili na teret 
bilansa uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika u obra�unskom periodu na koji 
se odnose.  Srednji kursevi stranih valuta, bitni za poslovanje Preduze�a tokom 2015. i 2016. 
godine, saglasno kursnoj listi Narodne banke Srbije, u odnosu na dinar (RSD), su: 
 

                                                 (U dinarima) 

Strana valuta 31. 12. 2016.   31. 12. 2015. Indeks 2016./2015. 
EUR 123,4723 121,6261  101,5179 
CHF 114,8473 112,5230  102,0656 
USD 117,1353 111,2468  105,2932 

 
 
3.5. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 
 
Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva �iji je o�ekivani korisni vek upotrebe duži 
od jedne godine. Dobitak ili gubitak nastao prilikom rashodovanja osnovnih sredstava 
evidentira se u korist ili na teret ostalih prihoda odnosno rashoda kao kapitalni dobitak ili 
gubitak. Nabavke osnovnih sredstava tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 
Nabavnu vrednost �ini vrednost po fakturi dobavlja�a, zajedno sa svim troškovima nastalim 
do stavljanja osnovnih sredstava u upotrebu. 
 
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva na dan 31. decembra 2016. godine 
iskazana su po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ispravku vrednosti. 
Revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme i bioloških sredstava je vršena, tadašnjim 
propisima u primeni, do 31. decembra 2003. godine, primenom zvani�no objavljenih 
koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku 
vrednosti. Revalorizovana sadašnja vrednost nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških 
sredstava na dan 31. decembra 2003. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na 
taj dan, sa izuzetkom poljoprivrednog zemljišta, gde je izvršena procena od strane 
ovlaš�enog lica. U skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine, ustanovljeno je da ne 
postoji nikakva naznaka da je vrednost nekog sredstva umanjena. 

 
3.6. Amortizacija 
 
Amortizacija se ravnomerno obra�unava na nabavnu ili revalorizovanu vrednost nekretnina, 
postrojenja i opreme primenom slede�ih godišnjih stopa, s ciljem da se sredstva u potpunosti 
otpišu u toku njihovog korisnog veka upotrebe: 
 

Predmet amortizacije 
Korisni vek 

upotrebe 
Stope 

amortizacije 
Gra�evinski objekti 33,3 do 76,9 godina 1,3% - 3,0% 
Oprema - sistem za navodnjavanje 25 godina 4,0% 
Oprema - priklju�ne mašine 8 godina 12,5% 
Traktori 10 godina 10,0% 
Kombajni 12,5 godina          8,0% 
Putni�ka i ostala vozila 6,5 godina        15,5% 
Kompjuterska oprema, nameštaj i oprema na farmi          5 godina 20,0% 
Višegodišnji zasadi 16,7 godina 6,0% 
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Obra�un amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme po�inje kada se sredstva stave u 
upotrebu. 
 

3.7. Dugoro�ni finansijski plasmani  
 
Dugoro�ni finansijski plasmani se odnose na ulaganja u zavisna društva. Prikazani su po 
prvobitnoj, odnosno nabavnoj vrednosti ulaganja ili po uloženoj vrednosti pri osnivanju i pri 
dokapitalizaciji. 
 

3.8. Zalihe  
 
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja 
je niža. Izlazi sa zaliha evidentiraju se metodom prose�no ponderisane cene. 
 
Vrednost zaliha materijala i robe se utvr�uje na osnovu metoda prose�ne nabavne cene. 
Nabavna vrednost uklju�uje vrednost po fakturi dobavlja�a, transportne i zavisne troškove. 
Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima 
poslovanja po umanjenju cene za troškove prodaje. 
 
Tere�enjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slu�ajevima kada se oceni da 
je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Ošte�ene zalihe i 
zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.  
 

3.9. Potraživanja od kupaca  
 
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju po 
amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjene za 
rezervisanja po osnovu umanjenja vrednosti.  
 
Iznos rezervisanja predstavlja razliku izme�u knjigovodstvene vrednosti potraživanja i 
sadašnje vrednosti o�ekivanih budu�ih tokova gotovine, diskontovanih prema efektivnoj 
kamatnoj stopi. Rezervisanje za umanjenje vrednosti potraživanja se utvr�uje kada postoji 
objektivan dokaz da Preduze�e ne�e biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na 
osnovu prvobitnih uslova potraživanja. 
 
Zna�ajne finansijske poteško�e kupca, verovatno�a da �e kupac biti u procesu likvidacije ili 
finansijske reorganizacije, propust ili kašnjenje u izvršenju pla�anja se smatraju indikatorima 
za umanjenje vrednosti potraživanja. Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se 
preko ispravke vrednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih 
troškova. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrednosti 
potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u 
bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda. 

 

3.10. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, druga kratkoro�na visoko 
likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospe�a do tri meseca ili kra�e i prekora�enja po 
teku�em ra�unu. 
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3.11. Hartije od vrednosti kojima se trguje 
 
Hartije od vrednosti kojima se trguje obuhvataju akcije i obveznice. Ova ulaganja se po�etno 
priznaju po nabavnoj vrednosti bez uklju�enja transakcionih troškova, dok se naknadno 
vrednovanje (na dan sastavljanja finansijskih izveštaja vrši po poštenoj ili fer vrednosti). Svi 
realizovani dobici i gubici po osnovu prodaje i promene fer vrednosti uklju�eni su u prihode i 
rashode u bilansu uspeha.  
 
Dobici ili gubici proistekli iz promena fer vrednosti pozicije “finansijskih sredstava po fer 
vrednosti kroz bilans uspeha”, uklju�uju�i prihod od kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu 
uspeha u okviru finansijskih prihoda u periodu u kome su nastali. Prihodi od dividendi 
finansijskih sredstava po fer vrednosti, kroz bilans uspeha priznaju se u bilansu uspeha, kao 
deo finansijskih prihoda, kada se utvrdi pravo Preduze�a da prima uplate.  
 
3.12. Kratkoro�ne finansijske obaveze 
Kratkoro�nim obavezama se smatraju obveze koje dospevaju u roku do godinu dana, od 
dana �inidbe, odnosno od dana bilansiranja. Finansijske obaveze iskazuju se po nabavnoj 
vrednosti, uve�ane za pripisane kamate u toku perioda, shodno ugovorima na osnovu kojih 
su pribavljene, a umanjene za izvršene otplate u toku perioda. 
 
3.13. Obaveze iz poslovanja 
Obaveze prema dobavlja�ima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se 
odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti koriš�enjem metoda efektivne kamatne stope. 

3.14. Dugoro�ne obaveze  
Dugoro�ne obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih 
troškova. U narednim periodima dugoro�ne obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. 
Sve razlike izme�u ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, 
priznaju se u bilansu uspeha u periodu koriš�enja dugoro�ne obaveze primenom metode 
efektivne kamatne stope. Dugoro�ne obaveze se klasifikuju kao teku�e obaveze, osim 
ukoliko Preduze�e nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 
meseci nakon datuma bilansa stanja. 
 
3.15. Porezi i doprinosi  
 
Teku�i porez na dobitak 

Porez na dobit predstavlja iznos obra�unat primenom propisane poreske stope od 15%  na 
iznos dobiti pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu 
svode na efektivnu poresku stopu. Kona�an iznos obaveza po osnovu poreza na dobit 
utvr�uje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvr�enu poreskim 
bilansom.  
 
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predvi�a da se poreski gubici iz teku�eg 
perioda mogu koristiti kao osnova za povra�aj poreza pla�enog u prethodnim periodima. 
Me�utim, gubici iz teku�eg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za 
umanjenje poreske osnovice budu�ih obra�unskih perioda, ali ne duže od deset godina. 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata, a koji se odnose na doma�a pravna lica, 
predstavljaju iznose pla�ene po razli�itim republi�kim i opštinskim propisima, koji služe za 
finansiranje raznih komunalnih i republi�kih potreba. 
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Odloženi porez na dobitak 
 
Odloženi porez na dobit se obra�unava koriš�enjem metode utvr�ivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike izme�u poreske osnove potraživanja  
i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti.  
 
Važe�e poreske stope na dan bilansa stanja, koje iznose 15%, ili poreske stope koje su 
nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvr�ivanje razgrani�enog iznosa poreza na 
dobit.  
 

Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena 
poreska potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka 
i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg �e 
verovatno postojati oporeziva dobit od kojeg se preneti poreski gubitak i krediti mogu 
umanjiti. Odložena poreska sredstva i obaveze mogu da se kompenzuju samo kada postoji 
pravnom regulativom data mogu�nost da se kompenzuju (prebiju) teku�a poreska sredstva i 
teku�e poreske obaveze, kao i kada se razgrani�ene poreske obaveze i potraživanja odnose 
na istu poresku upravu. 
 
Zna�ajne ra�unovodstvene procene 

 
Rukovodstvo Preduze�a treba da koristi najbolje mogu�e procene i razumne pretpostavke pri 
prikazivanju finansijskih izveštaja i pojedina�nih iznosa u njima. Izložene procene i 
pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su postojale na dan bilansiranja, odnosno 
sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja. 
�

3.16. Amortizacija i stope amortizacije 
 

Obra�un amortizacije i stope u primeni su zasnovane na budu�em ekonomskom veku 
trajanja nekretnina, postrojenja i opreme, koji se procenjuje jednom godišnje. 
 
3.17. Ispravka vrednosti potraživanja 
 

Ispravka vrednosti potraživanja, odnosno utvr�ivanje da li je neko potraživanje sumnjivo i/ili 
sporno, vrši se na osnovu procene rukovodstva, koja je zasnovana na analizi potraživanja od 
kupaca, odnosno analizi okruženja u kome oni posluju, njihove likvidnosti, solventnosti i 
ranijih otpisa, uz primenu na�ela opreznosti pri proceni i bilansiranju.  
 
3.18.   Ciljevi i politike u vezi upravljanja rizicima 

 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Preduze�e je tokom svog redovnog poslovanja u razli�itom obimu izloženo slede�im 
finansijskim rizicima: 

� tržišnom riziku, 
� kreditnom riziku i 
� riziku likvidnosti. 

Upravljanje finansijskim rizicima rukovodstvo Preuze�a usmerava na minimiziranje 
potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Preduze�a, u periodi kada 
su finansijsko i druga tržišta nepredvidiva. 
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Tržišni rizik 
 
U svom poslovanju Preduze�e je izloženo tržišnom riziku, koji se javlja kao devizni rizik (rizik 
od promene kursa stranih valuta) i kamatni rizik (rizik od promene kamatnih stopa). Zadatak 
upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u 
okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Preduze�a. 
 
Devizni rizik – Izloženost deviznom riziku odnosi se na monetarna sredstva i obaveze koja 
su vezana za strane valute pri naplati i/ili pla�anju, pre svega za evro (EUR). Devizni rizik 
nastaje u slu�ajevima kada su neuskla�ena finansijska sredstva i finansijske obaveze, 
izražene u stranoj valuti i/ili su vezane za tzv. valutnu klauzulu. U meri u kojoj je to mogu�e, 
Preduze�e minimizira devizni rizik minimiziranjem negativne neto devizne pozicije.   
 
U narednoj tabeli prikazana je izloženost Preduze�a deviznom riziku na dan 31. decembra, 
saglasno iznosima pojedina�nih bilansnih pozicija izraženih u stranoj valutu i/ili vezanih za 
valutnu klauzulu: 
 

(U hiljadama dinara) 

Bilansne stavke izražene i/ili vezane za strane valute 2016.  2015. 
    

Ukupno stavke aktive  (I) -  - 
Kratkoro�ne finansijske obaveze  22.482  24.325 
Dugoro�ne obaveze (dugoro�ni krediti i finansijski lizing) 38.659  21.896 

Ukupno stavke pasive (II) 61.141  46.221 
    

Negativna neto devizna pozicija (III) = (I) – (II) (61.141)  (46.221)) 

 
Na osnovu strukture imovine i obaveza u stranoj valuti i/ili vezanih za stranu valutu, evidentno 
je da Preduze�e ima nizak nivo deviznog rizika, dokle god se bude zaduživalo kod banaka 
ve�im delom u dinarima, a manjim delom u evrima. Tako�e, Preduze�e je osetljivo isklju�ivo 
na promene kursa evra (EUR), obzirom na ugovore o kreditima u otplati. 
 
Kamatni rizik – Izloženost riziku promene kamatnih stopa nastaje na sredstvima i 
obavezama kod kojih je ugovorena varijabilna kamatna stopa. Ovaj rizik zavisi od 
finansijskog tržišta, koje je u Republici Srbiji relativno unificirano u segmentu ponude. 
 
Preduze�e je koristilo i koristi bankarske kredite i ugovoralo je kako fiksne  tako i varijabilne 
kamatne stope, koje su bile i/ili jesu pretežno niže od tržišnih. Tako�e, Preduze�e ima i 
obaveze po osnovu finansijskog lizinga, gde su ugovorene fiksne kamatne stope. Ostale 
stavke imovine i obaveza Preduze�a nisu vezane za obra�un kamata. 
 
Treba napomenuti da je, obzirom na nivo zaduženosti Preduze�a, servisiranje obra�unatih 
kamata, zajedno sa otplatama obaveza po osnovu kredita i finansijskog lizinga, obavljano 
blagovremeno i bez ugrožavanja likvidnosti i/ili solventnosti. Tako�e, zahvaljuju�i dobroj 
naplati od kupaca, Preduze�e redovno i/ili pre ugovorenog roka izmiruje svoje finansijske, ali i 
druge obaveze iz poslovanja. 
 
Rezultat navedenog je da je ukupna zaduženost Preduze�a na dan 31. decembra 2016. 
godine, vrednosno i procentualno, niža od ukupne zaduženosti na dan 31. decembra 2015. 
godine. Parametri poslovanja su dobri, me�u kojima su i pozitivna neto obrtna sredstva. 
 
 



  
NAPOMENE UZ POJEDINA�NE 
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2016. GODINU 
 
                     AD ''HAJDU�ICA'' HAJDU�ICA 
 

9 

 

 
U slede�oj tabeli prikazana je izloženost Preduze�a riziku kamatnih stopa:  
 

(U hiljadama dinara) 
 2016.  2015. 

Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom    
Finansijska sredstva                                                          (I) -  - 
Finansijske obaveze                                                         (II) (65.797)  (135.486) 

     Neto izloženost – fiksne kamatne stope (III) = (I–II) (65.797)  (135.486) 

    
Instrumenti sa varijabilnom kamatnom stopom    
Finansijska sredstva                                                          (I) -  - 
Finansijske obaveze                                                         (II) -  - 
  Neto izloženost – varijabilne kamatne stope (III) = (I–II) -  - 

 
Obzirom da Preduze�e nema kamatonosnu imovinu, prihod Preduze�a i tokovi gotovine su 
nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Preduze�a od promene fer vrednosti 
kamatnih stopa proisti�e u izveštajnom periodu isklju�ivo od kratkoro�nih i dugoro�nih kredita 
uzetih od poslovnih banaka i od obaveza po osnovu finansijskog lizinga (Napomene 13, 14 i 
15), prikazanih u gornjoj tabeli.Treba naglasiti da, obzirom na njihovu visinu i u�eš�e, izlažu 
Preduze�e niskom kamatnom riziku tokova gotovine. 
 
Preduze�e vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinami�koj osnovi 
uzimaju�i u obzir i alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, pre svega za kratkoro�ne 
finansijske obaveze, koje su najzna�ajnija kamatonosna pozicija i nosilac rizika. Aktivnosti 
upravljanja rizicima imaju za cilj da minimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su 
tržišne kamatne stope na nivou koji je u skladu sa poslovnom strategijom Preduze�a ali i sa 
kratkoro�nim, takti�kim odlukama. 
 
Kreditni rizik 
 
Preduze�e je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici ne�e biti u mogu�nosti 
da dugovanja izmire u potpunosti i na vreme, što bi rezultiralo finansijskim gubitkom za 
Preduze�e.  
 
Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Preduze�a po osnovu gotovinskih 
ekvivalenata i gotovine, depozita u bankama, datih zajmova, potraživanja od pravnih lica i 
preuzetih obaveza. 
 
U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju 
i rangiranje privrednih društava. Usled toga, Preduze�e je prinu�eno da koristi ostale javno 
dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za privredne 
registre) i interne istorijske podatke o saradnji sa odre�enim poslovnim partnerom, u cilju 
odre�ivanja njegovog boniteta.  
 
Potraživanja od kupaca su segment kreditnog rizika. Na osnovu boniteta kupca, utvr�uje se 
iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom 
od strane rukovodstva Preduze�a. Iznos maksimalne kreditne izloženosti preispituje se i 
smanjuje se �im se naslute problemi sa naplatom.  
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U slu�aju pove�anja iznosa dospelih potraživanja i pove�ane izloženosti kreditnom riziku, 
Preduze�e primenjuje mehanizme predvi�ene poslovnom politikom. Mehanizmi koji se 
koriste su: smanjenje ili potpuni prekid isporuke robe i proizvoda, reprogram duga, 
kompenzacije, vansudska poravnanja i sli�no. 
 
Na dan bilansiranja vrednost potraživanja od kupaca procenjuje se saglasno poslovnoj politici 
Preduze�a i, ako je neophodno, vrši se njihova ispravka vrednosti. Obzirom na dobru naplatu 
potraživanja od kupaca i relativno nizak nivo obezvre�enja, kreditni rizik Preduze�a nije bio 
niti jeste materijalno zna�ajan i do sada je naj�eš�e dolazio od kupaca koji su imali zna�ajne 
teško�e u poslovanju, sa kojima se prekidala poslovna sa saradnja pre nego je iznos 
nenapla�enih potraživanja postao materijalno zna�ajan (Napomena 7). 
 
Rizik likvidnosti 
 
Preduze�e upravlja rizikom likvidnosti na na�in koji mu obezbe�uje da u svakom trenutku 
može da ispuni sve svoje dospele obaveze, održavaju�i odgovaraju�e nov�ane rezerve.              
To se postiže, pre svega, pra�enjem planiranih i stvarnih nov�anih tokova i održavanjem 
adekvatnog odnosa priliva sredstava od potraživanja i odliva po osnovu dospe�a obaveza.  
 
Ro�nost dospe�a potraživanja i obaveza Preduze�a na dan 31. decembra 2016. godine, 
prema preostalom roku dospe�a, može se prikazati na slede�i na�in: 
 
 

                                                                                (U hiljadama dinara) 

 
D� šest 
meseci  

Od šest 
meseci 

d� 1 
godine  

Od 1  
d� 5 

godina  
Preko 5 
godina  Ukupno 

          

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 298  -  -  -  298 
Kratkoro�ni finansijski plasmani -  3.000  -  -  3.000 
Potraživanja po osnovu prodaje -  36.671  -  -  36.671 
Dugoro�ni finansijski plasmani -  -  -  38.219  38.219 
 Ukupno stavke aktive  (I) 298  39.671    38.219  78.188 

          
Ostale kratkoro�ne obaveze (3.707)  -  -  -  (3.707) 
Obaveze iz poslovanja (166.800)  -  -  -  (166.800) 
Primljeni avansi -  -  -  -  - 
Kratkoro�ne finansijske obaveze  -  (27.138)  -  -  (27.138) 
Dugoro�ne obaveze -  -  (38.659)  -  (38.659) 

Ukupno stavke pasive (II) (170.507)  (27.138)  (38.659)  -  (236.304) 
          

Ro�na neuskla�enost  
                           (III)=(I–II) (170.209)  12.533  (38.659)  38.219  (158.116) 

 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim nov�anim tokovima, odnosno na 
najranijem datumu dospe�a, kada Preduze�e treba da naplati svoja potraživanja, odnosno 
izmiri svoje obaveze. Vrednost, struktura, kvalitet i obrt zaliha Preduze�a je korektivni faktor 
iskazane kratkoro�ne ro�ne neuskla�enosti do godine dana što nivo rizika likvidnosti drži na 
niskom nivou.  
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Upravljanje rizikom kapitala 
 
Cilj upravljanja kapitalom je da Preduze�e svojim poslovanjem i njegovim efektima održi 
sposobnost nastavka poslovanja u neograni�enom periodu. Navedni cilj podrazumeva da 
upravljanje kapitalom rezultira o�uvanjem optimalne strukture kapitala, uz minimiziranje 
njegovih troškova i uz optimizaciju profitabilnog poslovanja. 
 
Ukoliko do�e do poreme�aja optimalne strukture kapitala potrebno je da privredno društvo, 
na�elno, razmotri više mogu�nosti, me�u kojima mogu da budu tezaurisanje dobiti po 
oporezivanju, odnosno njeno neraspodeljivanje akcionarima, izdavanje novih emisija akcija u 
cilju pribavljanja svežih nov�anih sredstava i/ili prodaja dela imovine u cilju smanjenja 
zaduženosti.   
 
Preduze�e prati stepen svoje zaduženosti preko kofegicijenta zaduženosti, koji je odnos neto 
dugovanja i ukupnog kapitala. Koeficijent zaduženosti na dan 31. decembra je slede�i: 
 

 
(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

    
Obaveze po osnovu kredita i finansijskog lizinga – ukupno  65.797  135.486 
Minus: gotovinski ekvivalenti i gotovina (298)  (347) 

Neto dugovanja                                                               (I) 65.499  135.139 
Sopstveni kapital 375.257  347.712 
    

          Ukupno (II) 440.756  482.851 

 
          Koeficijent zaduženosti (III)=(I/II*100%) 14,86%  27,99%  

 
Koeficijent zaduženosti Preduze�a na dan 31. decembra 2016. godine je za  53,09% manja 
nego što je bila na dan 31. decembra 2015. godine. 
 
3.19.  Poreski rizici 
 
Poreski propisi Republike Srbije se �esto razli�ito tuma�e i predmet su �estih izmena. 
Tuma�enje poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti 
Preduze�a mogu se razlikovati od tuma�enja rukovodstva. Usled toga, transakcije mogu biti 
osporene od strane poreskih vlasti i Preduze�u može biti odre�en dodatni iznos poreza, 
kazni i kamata.  
 
Period zastarelosti poreske obaveze je pet  godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da 
odrede pla�anje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.   
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NAPOMENE UZ BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2016. GODINE 
 
4.    STALNA IMOVINA 
 
Nematerijalna imovina, koja u sebi sadrži ostala prava i ne podležu amortizaciji, na dan             
31. decembra 2016. godine iznosi Din. 93 hiljade (2015. – isto). Promene na nekretninama, 
opremi i sredstvima za rad u pripremi tokom 2016. godine mogu se prikazati na slede�i 
na�in: 

(U hiljadama dinara)                                 

 Zemljište 
 Gra�e-

vinski 
objekti 

 Oprema  
Sredstva 
za rad u 
pripremi 

 UKUPNO 

 1  2  3  4  5=1+2+3+4 
Nabavna vrednost                     

          

Stanje 01. januara 2016. 14.607        533.298       396.351  47.045  991.301 
Pove�anja - direktna -  -  184  104.760  104.944 
Prenosi -  -  104.760  (104.760)  - 
Smanjenja - prodaje -  (9.057)  (106.299)  -  (115.356) 
Stanje 31. decembra 2016. 14.607  524.241  394.996  47.045  980.889 
          

Ispravka vrednosti          
          

Stanje 01. januara 2016. -  (415.169)  (300.119)  -  (715.288) 
Amortizacija (Napomena 22) -  (6.162)  (20.055)  -  (26.217) 
Smanjenja - prodaje -  7.879  94.487  -  102.366 
Stanje 31. decembra 2016. -  (413.452)  (225.687)  -  (639.139) 
          

Sadašnja vrednost          
 
 

         

 Na dan 31. decembra2016. 14.607  110.789  169.309  47.045  341.750 

          
 Na dan 31. decembra 2015. 14.607  118.129  96.232  47.045  276.013 

 
Promene na stavci bioloških sredstava, koja sadrži šume, tokom izveštajnog perioda mogu se 
prikazati na slede�i na�in:  
 

(U hiljadama dinara)                                  
 2016.  2015. 

Nabavna vrednost               
    

Stanje 31. decembra 2015. 37.205                37.205      
Pove�anja (Napomena 25) -  - 
Smanjenja  -  - 
Stanje 31. decembra 2016. 37.205                37.205               
    

Ispravka vrednosti  -  - 
    

Sadašnja vrednost     
    

  Stanje 31. decembra 37.205                37.205 
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Deo stalnih sredstava je pod teretom, obzirom da je dat kao sredstvo obezbe�enja za uzete 
kredite (Napomene 11, 13 i 15, bez evidentiranja na klasi 8), što se može prikazati na slede�i 
na�in: 

 
1. Obezbe�enja data Komercijalnoj banci a.d. Beograd: 

 

- Katastarska parcela broj 1013, potes Valentova, njiva 2 klase �ija je površina                
13 ha 88 a 15 m2, upisana u list nepokretnosti broj 889 KO Hajdu�ica u privatnoj 
svojini ’’Green Power Hajdu�ica’’ d.o.o., Valentova 1, Hajdu�ica, MB 20712520 

- Katatastarska parcela broj 1874/2, potes Hajdu�ica, njiva 2 klase površine  27 ha 
76 a 06 m2, upisana u list nepokretnosti broj 891 KO Hajdu�ica u privatnoj svojini 
’’Agrokop Hajdu�ica’’ d.o.o., Valentova 1, Hajdu�ica, MB  08636488 

- Katastarska parcela broj 1874/1, potes Hajdu�ica, njiva 2 klase površine 12 ha 00 
a 01 m2, upisano u list nepokretnosti broj 892 KO Hajdu�ica u privatnoj svojini 
’’Agro Hajdu�ica’’ d.o.o., Valentova 1, Hajdu�ica, MB 20712490 

- List nepokretnosti broj 814 KO Stari Lec, u privatnoj svojini ’’Orci’’ d.o.o., 
Valentova 1, Hajdu�ica 10 ha 64 a 49 m2, MB 20712414  

- List nepokretnosti broj 815 KO Stari Lec u privatnoj svojini ’’Žofija’’ d.o.o. 
Valentova 1, Hajdu�ica,  10 ha 24 a 16 m2, MB 20712392 

 
5.      DUGORO�NI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Dugoro�ni finansijski plasmani gotovo u potpunosti se odnose na u�eš�a Preduze�a u 
kapitalu 5 zavisnih pravnih lica, u kojima je Preduze�e jedini vlasnik – udeli�ar, odnosno 
poseduje 100% osnovnog kapitala. Na dan 31. decembra dugoro�ni finansijski plasmani 
mogu se prikazati na slede�i na�in: 

 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

U�eš�a u kapitalu zavisnih društava    
DOO ’’Agrokop – Hajdu�ica’’ Hajdu�ica                           12.000  12.000 
’’Agro Hajdu�ica’’ d.o.o. Hajdu�ica                         10.439  10.439 
’’Orci’’ d.o.o. Hajdu�ica 5.260  5.260 
’’Žofija’’ d.o.o. Hajdu�ica                     5.260  5.260 
’’Green Power Hajdu�ica’’ d.o.o. 5.260  5.260 
Ukupna u�eš�a u kapitalu zavisnih društava                     38.219  38.219 
Ostalo   -  - 
    

Ukupni dugoro�ni finansijski plasmani  38.219  38.219 
 

Do 2011. godine Preduze�e je imalo 100% u�eš�e samo u kapitalu zavisnog društva                
DOO „Agrokop – Hajdu�ica“, u iznosu od Din. 168 hiljada (EUR 5.648,44), koje je potom            
25. marta 2011. godine uve�ano ulaganjem nenov�anog kapitala, za dodatnih Din. 12.086 
hiljada. Ostala 4 zavisna društva osnovana su 27. januara 2011. godine. U njih je                      
AD ’’HAJDU�ICA’’, kao mati�no društvo i jedini vlasnik, uložilo po Din. 52 hiljade nov�anog 
osniva�kog kapitala. Potom, 01. februara 2011. godine AD ’’HAJDU�ICA’’ u svoja 3 zavisna 
društva („Orci“ d.o.o, „Žofija“ d.o.o. i „Green Power Hajdu�ica“ d.o.o.), ulaže po Din. 5.227 
hiljada nenov�anog kapitala, dok u �etvrto zavisno društvo („Agro Hajdu�ica“ d.o.o.)             
25. marta 2011. ulaže Din. 10.357 hiljada nenov�anog kapitala. 
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Ukupna u�eš�a u kapitalu 5 zavisnih društava manja su u knjigama Preduze�a na dan 
bilansiranja za oko Din. 281 hiljadu od zbira ukupnog kapitala 5 zavisnih društava, iskazanog 
u Registru pravnih lica Agencije za privredne registre. Bitni registrovani podaci o zavisnim 
društvima su: 
 

1. DOO ''AGROKOP-HAJDU�ICA'',  Hajdu�ica 
    Mati�ni broj: 08630488 
    PIB:   101238280 
    Šifra delatnosti: 4632 
2. ''AGRO-HAJDU�ICA'' DOO, Hajdu�ica 
    Mati�ni broj: 20712490 
    PIB:   106952572 
    Šifra delatnosti:  0111 
3. ''ORCI'' DOO, Hajdu�ica 
    Mati�ni broj: 20712414 
    PIB:   106952589 
    Šifra delatnosti: 0111 
4. ''ŽOFIJA’’ DOO, Hajdu�ica 
    Mati�ni broj: 20712392 
    PIB:   106952597 
    Šifra delatnosti: 0111 
5. ''GREEN POWER HAJDU�ICA'' DOO, Hajdu�ica 
    Mati�ni broj: 20712520 
    PIB:   106952564 
    Šifra delatnosti: 3511 
  
    
6.      ZALIHE 
 
Zalihe na dan 31. decembra, zajedno sa  pla�enim avansima za zalihe i robu, imaju slede�u 
strukturu: 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Zalihe bez datih avansa    
Materijal, rezervni delovi i sitan inventar 31.491  17.514 
Nedovršena proizvodnja 70.057  97.195 
Gotovi proizvodi 18.933  1.998 
Roba 4.146  - 
Ukupne zalihe bez datih avansa 124.627  116.707 
Pla�eni avansi za zalihe i robu                                                             332  37 
    

Ukupne zalihe                                                                               124.959  116.744 

 
Zalihe su u celini na kraju 2016. godine uve�ane za 6.78% u odnosu na 2015 godinu. 
 

Potraživanja po osnovu datih avansa za zalihe i robu usaglašena su do dana bilansiranja u 
potpunosti. Vrednost zaliha je utvr�ena popisom na dan bilansiranja, kada je vršena i 
procena njihove vrednosti. 
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7.      POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA 
 
Potraživanja po osnovu prodaje 
 
Potraživanja po osnovu prodaje na dan 31. decembra mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
Kupci-zavisna društva 16.405  41.913 
Kupci u zemlji  26.269  133.970 
Minus: Ispravka vrednosti kupaca u zemlji  (6.003)  (6.003) 
Ukupna potraživanja po osnovu prodaje 36.671  169.880 

 
Potraživanja po osnovu prodaje usaglašena su do dana bilansiranja u potpunosti. Na dan 31. 
decembra 2016. godine nije vršena ispravka vrednosti na teret rashoda perioda, obzirom da 
je procenjeno da su sva potraživnja naplativa. U okviru potraživanja po osnovu prodaje na 
dan 31. decembra 2015. godine, saglasno rezultatima popisa i donetim Odlukama 
rukovodstva Preduze�a,  izvršena je ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja na teret 
rashoda perioda u iznosu od Din. 6.003 hiljade (Napomena 25). Iznos ispravki vrednosti 
odnosi se na potraživanja dospela u prethodnim obra�unskim periodima od društava 
„Agroživ“ a.d. u ste�aju, Žitište (Din. 3.155 hiljada), Mlin „Napredak“ a.d. u ste�aju, Velika 
Greda (Din. 2.427 hiljada) i „Paking Pal“ d.o.o Zemun (Din. 421 hiljada).  
 
Druga potraživanja 
 
Druga potraživanja, koja na dan 31. decembra 2016. godine iznose Din. 60 hiljada            
(2015. - Din. 952 hiljada), odnose se na prepla�ene poreze i doprinose, uskla�ene sa 
stanjima u nadležnoj Poreskoj upravi. 
 

8.      KRATKORO�NI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

Kratkoro�ni finansijski plasmani na dan 31. decembra mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
Kratkoro�ni zajmovi dati mati�nom i zavisnim društvima 3.000  1.456 
Kratkoro�ni zajmovi u zemlji -  1.500 
Ukupni kratkoro�ni finansijski plasmani 3.000  2.956 

 
Kratkoro�ne zajmove date mati�nom i zavisnim društvima na dan 31. decembra, usaglašene 
u potpunosti na dan bilansiranja 100%, �ine: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

"Grani�ar" d.o.o. Konak 3.000  - 
"Orci’’ d.o.o. Hajdu�ica - zavisno društvo -  1.424 
’’Kor-Vet’’ d.o.o. Hajdu�ica - mati�no društvo -  32 
    

Ukupni kratkoro�ni zajmovi povezanim licima    3.000  1.456 
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Kratkoro�nih zajmova u zemlji, datih izvan Grupe, na dan 31. decembra 2016. godine nema. 
Na dan 31. decembra 2015. godine postojao je jedan kratkoro�ni zajam od Din. 1.500 hiljada, 
dat društvu ’’Maber Komerc’’ d.o.o. Pan�evo, koji je bio beskamatan.  

 

 
9.       GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina na dan 31. decembra može se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Teku�i dinarski ra�uni kod poslovnih banaka         197  246 
Dinarska nov�ana sredstva za posebne namene 3  3 
Dinarska blagajna 98  98 
    

Ukupni gotovinski ekvivalenti i gotovina                                   298  347 

 
Stanje dinarskih sredstava na teku�im ra�unima je usaglašeno nezavisno sa bankama, a 
stanje blagajne usaglašeno je popisom. 

 

10.     POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI�ENJA 
 

Na dan 31. decembra 2016. godine Preduze�e je imalo prepla�eni iznos po osnovu PDV-a od 
Din. 5.380 hiljade (2015. – Din. 1.302  hiljada, prepla�eni PDV).  
 
Aktivna vremenska razgrani�enja (AVR) na dan 31. decembra mogu se prikazati na slede�i 
na�in: 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

AVR – PDV 97  182 
AVR – razgrani�eni troškovi osiguranja -  - 
AVR – unapred pla�eni zakup državnog polj. zemljišta 23.969  21.723 
    

Ukupna aktivna vremenska razgrani�enja 24.066  21.905 

 
Zakup poljoprivrednog zemljišta ugovoren je sa Ministarstvom poljoprivrede. Na osnovu 
ugovora o zakupu Preduze�e je dužno da zakup unapred plati za narednu godinu.  
 
11.      VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA 

 

Vanbilansna aktiva i pasiva, koja se odnosi na obezbedjenja data poveriocima – davaocima 
kredita, po definiciji MSFI/MRS u primeni ne predstavlja ni sredstva ni obaveze. Saglasno 
srpskim propisima u primeni, odre�ene kategorije obezbedjenja, sredstava i/ili obaveza 
trebale bi da budu iskazane na dan sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja kao kategorije 
vanbilansne aktive i vanbilansne pasive, u okviru Bilansu stanja. Preduze�e je na ovoj 
kategoriji Bilansa stanja, saglasno  MSFI/MRS u primeni, evidentiralo isklju�ivo tu�a sredstva 
koja upotrebljava ili koja su na �uvanju kod Preduze�a, koja se na dan 31. decembra �ini 
objekat –  pumpa za gorivo, �iji je vlasnik „NIS GAS“ a.d. Novi Sad, �ija je evidentirana 
vrednost  Din. 1.014 hiljada (2015. – pumpa Din. 1.014 hiljada, ) 
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Kao što je prikazano u Napomeni 4, Preduze�e je poveriocima – davaocima kredita naplatu 
kredita obezbedilo zalogama/hipotekama stavljenim na nepokretnostima Preduze�a, kao i 
datim solo blanko potpisanim menicama sa meni�nim ovlaš�enjima.  
 
U knjigama Preduze�a, na vanbilansnoj aktivi i pasivi, nisu evidentirane navedene zaloge niti 
menice, obzirom da se vode u registru katastarske opštine na kojima se založene 
nepokretnosti nalaze i u registru izdatih menica, koji vodi NBS. 
 
12.      KAPITAL  
 
Struktura kapiatala na dan 31. decembra može se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Akcionarski kapital 308.488  308.488 
Rezerve 10.465  10.465 
Neraspore�eni dobitak prethodnih godina 28.759  26.550 
Neraspore�ena dobitak teku�e godine 27.545  2.209 
    

Ukupni kapital 375.257  347.712 

 
U Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre nije, po propisanom 
automatizmu, izvršena konverzija osniva�kog kapitala Preduze�a iz EUR u RSD. Vrednost 
upisanog i uloženog nov�anog kapitala iznosi 3.478.902,32 EUR, a upisanog i unetog 
nenov�anog kapitala iznosi 342.407 EUR. Na dan 31. decembra 2016. godine vrednost 
akcionarskog kapitala u knjigama Preduze�a iznosi Din. 308.488 hiljada, koliko je upisano u 
Centralnom registru HoV, što predstavlja 308.488 obi�nih akcija sa pravom glasa, �ija je 
pojedina�na nominalna vrednost 1.000 dinara. Saglasno podacima iz Centralnog registra 
HoV, vlasni�ka struktura na dan 31. decembra može se prikazati na slede�i na�in: 
 

Akcionar 
Broj akcija sa pravom glasa 

U�eš�e 2016. 2015. 
„Kor-Vet“ d.o.o. Hajdu�ica 225.791 225.791 73,19% 
Akcijski fond a.d. 73.291 73.291 23,76% 
Zdihan Ana 661 661 0,21% 
Milanovi� Jelica 623 623 0,20% 
Tasi� Stojan 566 566 0,18% 
Cepera Gustav 491 491 0,16% 
Fol�an Martin 491 491 0,16% 
Oravec Milko 491 491 0,16% 
Biser�i� Rakovi� Slavijanka 396 396 0,12% 
Sojak Jano 396 396 0,12% 
Ostali akcionari – 32 fizi�ka lica             5.291             5.291 1,74% 

Ukupno 308.488 308.488 100,00% 
 
Saglasno podacima objavljenim na Beogradskoj berzi, akcijama Preduze�a nije se trgovalo 
od 2010. godine zbog nepostojanja tražnje. Osnovna zarada na dan 31. decembra 2016. 
iznosi 89,2898 dinara po akciji, dok je na dan 31. decembra 2015. iznosila 7,16 dinara po 
akciji. Dobitak se ve� više godina kumuluje, bez raspodele osniva�ima, saglasno odlukama 
Skupštine akcionara Preduze�a. 
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13.      DUGORO�NI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI 
 
Ova bilansna kategorija ima na dan 31. decembra slede�u strukturu: 

(U hiljadama dinara) 
Kreditor 
(valuta za koju je kredit vezan) Kamatna stopa 2016. 2015. 

Intesa Banka (EUR) 2,5% 35.560 - 

Komercijalna banka (EUR) 4,299 %  - 12.163 
Ukupni dugoro�ni krediti  

(bez teku�eg dospe�a u narednom obra�unskom periodu) 35.560 12.163 
 

 
Teku�e dospe�e po osnovu dugoro�nih kredita, preneto je na dan bilansiranja na 
kratkoro�ne finansijske obaveze (Napomena 15), ima slede�u strukturu: 
 

 

(U hiljadama dinara) 
Kreditor/ 
(valuta za koju je kredit vezan) Kamatna stopa 2016. 2015. 

Intesa Banka (EUR) 2,50 % 8.890 - 

Komercijalna banka (EUR) 4,299 % 12.347 - 
Komercijalna banka (RSD) 5,45% - 6.667 
VTB banka (RSD) 5,45 % - 22.500 
Komercijalna banka (EUR) 4.299% - 24.325 
Ukupno teku�e dospe�e dugoro�nih dugoro�nih kredita  21.237 53.492 

         
Obaveze po osnovu kredita sa bankama usaglašene su na dan bilansiranja u celini. 

 
14.      OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA 
 
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga, bez teku�ih dospe�a, imaju na dan 31. decembra 
slede�u strukturu: 
 

 (U hiljadama dinara) 
Davalac/ 
(valuta za koju je fin. lizing vezan) Kamatna stopa 2016. 2015. 

VB Leasing (EUR) 10,91% - 2.602 
VB Leasing (EUR) 10,91% - 1.163 
VB Leasing (EUR) 10,91% - 521 
CA Leasing (EUR) 5,00% 1.523 2.700 
CA Leasing (EUR) 5,00% 1.576 2.747 

Ukupne obaveze po osnovu finansijskog lizinga 3.099 9.733 

 
Teku�e dospe�e obaveza po osnovu finansijskog lizinga na dan 31.12.2016. iznosi Din. 
1.245 hiljada (2015. - Din. 5.455 hiljada), preba�ena su kratkoro�ne finansijske obaveze 
(Napomena 15). 
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15.      KRATKORO�NE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
Kratkoro�ne finansijske obaveze imaju na dan 31. decembra slede�u strukturu: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Zajam od zavisnog društva 211  60.098 
Komercijalna banka (dozvoljeni minus)  4.445  - 
Teku�e dospe�e dugoro�nih kredita (Napomena 13)                       21.237  53.492 
Teku�e dospe�e finansijskog lizinga (Napomena 14)               1.245  5.455 
    

Ukupne kratkoro�ne finansijske obaveze 27.138  119.045 
 

 
16.      PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE 
 
Na dan 31. decembra 2016. godine Preduze�e nema obaveza po osnovu primljenih avansa, 
depozita i kaucija (2015. – Din. 299 hiljada).  
 

 
17.      OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
Obaveze iz poslovanja imaju na dan 31. decembra slede�u strukturu: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Dobavlja�i unutar Grupe 58.886  52.719 
Dobavlja�i u zemlji  van Grupe                                          107.914  125.268 
    

Ukupne obaveze iz poslovanja 166.800  177.987 
 

  

18.      OSTALE KRATKORO�NE OBAVEZE, 
           OBAVEZE ZA DRUGE JAVNE PRIHODE I PVR 
 
Ostale kratkoro�ne obaveze, obaveze po osnovu ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 
razgrani�enja (PVR) na dan 31. decembra mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

Ostale kratkoro�ne obaveze 2016.  2015. 
Obaveze za bruto zarade i naknade 3.575  3.356 
Obaveze po osnovu kamata 132  89 
Ostale obaveze  -  20 
Ukupne ostale kratkoro�ne obaveze                                         3.707  3.465 
Obaveze po osnovu drugih javnih prihoda         135  - 
Pasivna vremenska razgrani�enja (PVR) 5  667 
    

Ukupno 3.847  4.132 
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NAPOMENE UZ BILANS USPEHA ZA 2016. GODINU 
 
 
19.    PRIHODI OD PRODAJE ROBE 
 

Prihodi od prodaje robe mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Prihodi od prodaje robe unutar Grupe 55.603  42.005 
Prihodi od prodaje robe na doma�em tržištu van Grupe 20.893  36.558 
    

Ukupni prihodi od prodaje robe 76.496  78.563 

 
 
20.    PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar Grupe  110.841  80.221 
Prihodi od prodaje  
  proizvoda i usluga na doma�em tržištu van Grupe                            338.935  417.916 
    

Ukupni prihodi od prodaje robe 449.776  498.137 

 
 
21.    DRUGI POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI OD SUBVENCIJA I REGRESA 
 
Drugi poslovni rashodi i prihodi od subvencija i regresa mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Drugi poslovni prihodi    
Prihodi od zakupa                         122  22 
Ostali poslovni prihodi 943  152 
Ukupni drugi poslovni prihodi                                                     1.065  174 
Prihodi od regresa -  22 
Prihodi od subvencija  314  - 
    

Ukupni drugi poslovni prihodi, subvencije i regresi 1.379  196 
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22.  POSLOVNI RASHODI 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Nabavna vrednost prodate robe 78.619  77.573 
Prihodi od aktiviranje u�inaka i robe  (1.580)  (3.532) 
Pove�anje vrednosti zaliha nedovršenih i 
    gotovih proizvoda i usluga 

   
- 

Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih 
     i gotovih proizvoda i usluga                                                              

10.203   
15.976 

Troškovi materijala 254.275  271.508 
Troškovi goriva i energije 49.428  50.833 
Troškovi zarada, naknada i ostali li�ni rashodi 45.963  52.151 
Troškovi proizvodnih usluga 39.005  69.310 
Troškovi amortizacije (Napomena 4) 26.217  22.577 
Nematerijalni troškovi 12.080  15.801 
    

Ukupni poslovni rashodi 514.210  572.197 

 
23.    FINANSIJSKI PRIHODI 
 

Finansijski prihodi mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Pozitivni efekti valutne klauzule (tre�a lica) 111  156 
Prihodi od kamata (tre�a lica)               -  20 
Ostali finansijski prihodi – -  34 
    

Ukupni finansijski prihodi 111  210 

 
24.    FINANSIJSKI RASHODI 
 

Finansijski rashodi mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Rashodi kamata (tre�a lica) 3.044  6.325 
Negativni efekti valutne klauzule (tre�a lica)  1.520  1.308 
Ostali finansijski rashodi  44  425 
    

Ukupni finansijski rashodi 4.608  8.058 
 

Obzirom na iznose ukupnih finansijskih prihoda i rashoda za period poslovanja od 01. januara 
do 31. decembra 2016. godine, ostvaren je gubitak iz finansiranja u iznosu od Din. 4.497 
hiljada (2015. – Din. 7.848 hiljada). 
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25.    PRIHODI I RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI IMOVINE  
         SA FER VREDNOSTIMA 
 

Prihodi od uskla�ivanja vrednosti šuma  
 

Nije bilo uskla�ivanje vrednosti šuma (2015. - isto) . 
 

Rashodi od uskla�ivanja vrednosti potraživanja 
 

Nije bilo tokom 2016. ovih rashoda. 

 
26.   OSTALI PRIHODI  
 

Ostali prihodi mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Prihodi po osnovu napla�enih šteta 3.545  4.780 
Prihodi od prodaje opreme 16.980  660 
Ostalo 4  377 
    

Ukupni ostali prihodi 20.529  5.817 

 
27.   OSTALI RASHODI  
 
Ostali rashodi mogu se prikazati na slede�i na�in: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Gubici po osnovu rashodovanja 1.846  89 
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja -  - 
Ostalo 82  370 
    

Ukupni ostali rashodi 1.928  459 

 
 
28.  ODNOSI IZME�U POVEZANIH LICA 
 
Promet izme�u povezanih društava – društava unutar Grupe kojoj Preduze�e pripada, odvija 
se po tržišnim uslovima. U okviru izveštaja o transfernim cenama uz Poreski bilans nalazi se 
pregled svih transakcija sa povezanim licima (sa mati�nim društvom, zavisnim društvima, kao 
i sa indirektnim, stvarnim vlasnikom Preduze�a - pravnim licem, u vlasništvu jednog fizi�kog 
lica, koje je vlasnik Grupe kojoj Preduze�e pripada).  
 
Analizom tržišnih kretanja, me�u kojima su i berzanske cene, utvr�eno je da tokom 2015. i 
2016. godine nije bilo razlike izme�u transfernih cena i tržišnih cena.  
 
Tako�e, uz poreske bilanse za 2015. i 2016. godinu napravljene su i analize tzv. „kamata van 
dohvata“, saglasno pozajmica dobijenim unutar Grupe kojoj Preduze�e pripada.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ХАЈДУЧИЦА“ ХАЈДУЧИЦА 

 
 
Обавили смо ревизију приложених појединачних финансијских извештаја Пољопривредног 
акционарског друштва „Хајдучица“ из Хајдучице (даље у тексту Привредно друштво), приказаних                 
на странама 3 до 39, који обухватају појединачни Биланс стања (Извештај о финансијском положају) 
на дан 31. децембра 2016. године и одговарајући Биланс успеха (Извештај о укупном пословном 
резултату), Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама                
на капиталу за период пословања од 01. јануара до 31. децембра 2016. године, као и Напомена,                     
које садрже преглед основних рачуноводствених политика и других напомена уз појединачне 
финансијске извештаје. 

 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 
Руководство Привредног друштва је одговорно за: 

� састављање и истинито приказивање приложених финансијских извештаја, у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима финансијског 
извештавања и рачуноводственим прописима Републике Србије у примени, као и за 

� успостављање таквих интерних контрола за које се сматра да су релевантне за припрему 
приложених финансијских извештаја, који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 
настале услед криминалне радње и/или грешке у раду. 

 
Одговорност независног ревизора 

 
Наша одговорност је да, на основу ревизије коју смо обавили, изразимо мишљење о приложеним 
финансијским извештајима. Ревизију смо обавили у складу са прописима о ревизији, у примени у 
Републици Србији, као и у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да 
се придржавамо релевантних етичких норми и принципа и да ревизију планирамо и обавимо на начин 
који омогућава да се уверимо, у разумној мери, да приложени финансијски извештаји не садрже 
погрешне исказе од материјалног значаја. 

 
Ревизија укључује спровођење поступака чији је циљ да се прикупе ревизорски докази о износима и 
информацијама приказаним у финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на 
просуђивању независног ревизора, с’ тим да одабрани поступци укључују и процену ризика постојања 
погрешних исказа од материјалног значаја, насталих услед криминалне радње и/или грешке у раду. 
Приликом процене ових ризика сагледавамо интерне контроле које су битне за састављање и 
истинито приказивање финансијских извештаја. Циљ сагледавања интерних контрола је да се 
осмисле одговарајући ревизорски поступци примерени у датим околностима, али не и да се изрази 
мишљење о ефикасности система интерних контрола које примењује Привредно друштво. Ревизијa 
укључује и оцену примењених рачуноводствених политика, вредновање значајних процена које је 
извршило руководство, као и оцену општег приказа финансијских извештаја.  

 
Сматрамо да су ревизорски докази, које смо прибавили током обављања ревизије, довољни и 
одговарајући и да су ваљана основа за изражавање нашег мишљења о приказаним финансијским 
извештајима Привредног друштва. 

 

R o s h   A u d i t  

Rosh Audit d.o.o. 
11000 Beograd, Maksima Gorkog 73/19 
PIB: 107210421   MB: 20756144  
TR: 205-225928-43, 160-358938-59 
Tel.: +381 (0)63 384-903;  +381 (0)11 31-61-638, 31-61-259 
E-pošta: m.gojkovic@roshaudit.com   marina.gojkovic@gmail.com 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА – Наставак 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ХАЈДУЧИЦА“ ХАЈДУЧИЦА 

 

 

Позитивно мишљење  

 
По нашем мишљењу, приложени појединачни финансијски извештаји приказују истинито и објективно, 
по свим материјално значајним питањима, неконсолидовани финансијски положај Привредног друштва 
на дан 31. децембра 2016. године, његове неконсолидоване резултате пословања, неконсолидоване 
токове готовине и неконсолидоване промене на капиталу за период пословања од 01. јануара до                
31. децембра 2016. године и састављени су у складу са рачуноводственим прописима Републике 
Србије у примени. 

 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Руководство Привредног друштва одговорно је за састављање Годишњег извештаја о пословању за 
2016. годину, одобреног 20. априла 2017. године, који није саставни део приложених финансијских 
извештаја, у складу са захтевима Закона о рачуноводству Републике Србије.  
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености Годишњег извештаја о пословању за 2016. 
годину Привредног друштва са приложеним финансијским извештајима, одобреним 20. фебруара 2017. 
године, у складу са Законом о ревизији Републике Србије.  

 
По нашем мишљењу, финансијске информације у Годишњем извештају о пословању за 2016. годину 
Привредног друштва усаглашене су са приложеним финансијским извештајима, који су били предмет 
ревизије. 

 
Београд, 24. април  2017. 
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ПОЉОПРИВРЕДНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

   „ХАЈДУЧИЦА“ ХАЈДУЧИЦА 
 

 Матични број:  08121893      Шифра делатности:  0111      ПИБ:  100415973 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31. децембра 2016. године 

 
- у хиљадама динара - 

Група рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена 
број 

Износ 

Текућа 
година, 
стање 

31.12.2016. 

Претходна година 

Крајње 
стање 

 31.12. 2015. 

Почетно 
стање 

01.01.2015. 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 
АКТИВА 
 

      

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001 
 

   
 

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

417.264 351.530  
 

01 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 +007 + 
0008 + 0009) 

0003 4 93 93  

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  93 93  

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 4 341.750 276.013  

020, 021 и део 
029 

1. Земљиште 0011  14.607 14.607  

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012  110.789 118.129  

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013  169.309 96.232  

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  47.045 47.045  

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  37.205 37.205  

030, 031 и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020  37.205 37.205  

032 и део 039 2. Основно стадо 0021     

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  38.219 38.219  

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025 5 38.219 38.219  

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

0026 
 
 

   

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

0027     

део 043, део 
044 и део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028 
 
 

   

део 043, део 
044 и део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029     

део 045 и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 
 
 

   

део 045 и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031     

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033     
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Група рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена 
број 

Износ 

Текућа 
година, 
стање 

31.12.2016. 

Претходна година 

Крајње 
стање 

 31.12. 2015. 

Почетно 
стање 

01.01.2015. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

0034     

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035 
 
 

   

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036 
 
 

   

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037 
 
 

   

053 и део 059 
4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском 
лизингу 

0038 
 
 

   

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039 
 
 

   

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040 
 
 

   

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041 
 
 

   

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042     

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

0043  194.434 314.086  

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 6 124.959 116.744  

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045  31.491 17.514  

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046  70.057 97.195  

12 3. Готови производи 0047  18.933 1.998  

13 4. Роба 0048  4.164   

14 5. Стална средства намењена продаји 0049     

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050  332 37  

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

0051 7 36.671 169.880  

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица 0052  16.405 41.913  

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  20.266 127.967  

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 7 60 952  

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

0061     

23 осим 236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 
+ 0065 + 0066 + 0067) 

0062 8 3.000 2.956  

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

0063  3.000 1.456  

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   1.500  

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 9 298 347  

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 10 5.380 1.302  

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 10 24.066 21.905  

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (000 
+0002+0042+0043) 

0071  611.701 665.616  

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 11 1.014 1.014  
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Група рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена 
број 

Износ 

Текућа 
година, 
стање 

31.12.2016. 

Претходна година 

Крајње 
стање  

31.12. 2015. 

Почетно 
стање 

01.01.2015. 

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  375.257 347.712  

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

0402 12 308.488 308.488  

300 1. Акцијски капитал 0403  308.488 308.488  

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404     

302 3. Улози 0405     

303 4. Државни капитал 0406     

304 5. Друштвени капитал 0407     

305 6. Задружни удели 0408     

306 7. Емисиона премија 0409     

309 8. Остали основни капитал 0410     

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411     

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412     

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 12 10.645 10.465  

330 
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0414     

33 осим 330 

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

0415     

33 осим 330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 
33 осим 330) 

0416 

 
 
 

   

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 12 56.304 28.759  

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418  28.759 26.550  

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419  27.545 2.209  

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420     

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  0421     

350 1. Губитак ранијих година 0422     

351 2. Губитак текуће године 0423     

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424  38.659 16.441  

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

0425     

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426     

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427     

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428     

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429     

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430     

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431     
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Група рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена 
број 

Износ 

Текућа 
година, 
стање 

31.12.2016. 

Претходна година 

Крајње 
стање  

31.12. 2015. 

Почетно 
стање 

01.01.2015. 

1 2 3 4 5 6 7 

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 
0438 + 0439 + 0440) 

0432  38.659 16.441  

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433     

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434     

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435     

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду 
дужем од годину дана 

0436     

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 13 35.560 12.163  

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438     

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 14 3.099 4.278  

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440     

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441     

42 - 49 (осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 
0460 + 0461 + 0462) 

0442  197.785 301.463  

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

0443 15 27.138 119.045  

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

211 60.098  

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445     

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446  4.445   

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447     

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

0448 
 
 

   

424-426 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449  22.482 58.947  

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 16  299  

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

0451 17 166.800 177.987  

431 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи 0452  58.886 52.719  

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  107.914 125.268  

436 6. Добављачи у иностранству 0457     

439 7. Остале обавезе из пословања 0458     

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 18 3.707 3.465  

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460     

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

0461 18 135   

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 18 5 667  

  
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  611.701 665.616  

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 11 1.014 1.014  
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  БИЛАНС УСПЕХА 
за период од  01.  јануара до 31. децембра 2016. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напомена 

број 

И з н о с 

Текућа  
2016. година 

Претходна 
2015. 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  527.651 576.896 

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002  76.496 78.563 

600 
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 
на домаћем тржишту 

1003 19 55.603 42.005 

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 19 20.893 36.558 

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  449.776 498.137 

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

1010 20 110.841 80.221 

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 20 338.935 417.916 

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

1015    

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

1016 21 314 22 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 21 1.065 174 

  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  514.210 572.197 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 22 78.619 77.573 

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020   3.532 

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

1021    

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

1022 22 10.203 15.976 

51 осим 
513 

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 22 254.275 271.508 

13 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 22 49.428 50.833 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 
РАСХОДИ 

1025 22 45.963 52.151 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 22 39.005 69.310 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 22 26.217 22.577 
541 до 

549 
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028    

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 22 12.080 15.801 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030  13.441 4.699 

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031    
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Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напомена 

број 

И з н о с 

Текућа  
2016. година 

Претходна 
2015. година 

1 2 3 4 5 6 

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032  111 210 

66, осим 
662, 663 и 

664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 

1033 23  34 

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   34 

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 23  20 

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

1039 23 111 156 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040  4.608 8.058 

56, осим 
562, 563 и 

564 

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

1041  44 425 

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

1042    

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 24 44 425 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 24 3.044 6.325 

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

1047 24 1.520 1.308 

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048    

  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049  4.497 7.848 

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 26 20.529 5.817 

57 и 58, 
осим 583 
и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 27 1.928 459 

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

1054  27.545 2.209 

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

1055    

69-59 
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 
ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056    

59-69 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 
ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057    

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) 1058  27.545 2.209 
  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) 1059    
  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК      

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060    

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061    
део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062    

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063    
  С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064  27.545 2.209 
  Т. НЕТО ГУБИТАК  (1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065    
  I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066    
  II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067    
 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068    
 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069    
  V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ      
  1. Основна зарада по акцији 1070    
  2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071    
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

                                     за период од  01. јануара до 31. децембра 2016. gодине   
  

- у хиљадама динара - 
Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна
, рачун 

број 
Текућа 
2016. 
година 

Претходна 
2015. 
година 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА      

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001  27.545 2.209 

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002    

  

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 БУ у будућим периодима      

334 

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

     

а) добици 2011    

б) губици 2012    

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 вред. 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+200 +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  27.545 2.209 

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

  

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

2026    

1. Приписан већинским власницима капитала 2027    

2. Приписан власницима који немају контролу 2028    
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ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од  01. јануара до 31. децембра 2016. године 

                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа 2016. година Претходна 2015. година 

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
3001 752.958 552.872 

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 752.958 548.121 

2. Примљене камате из пословних активности 3003  20 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004  4.731 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 684.712 557.213 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 608.573 478.549 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 45.627 45.749 

3. Плаћене камате 3008 2.453 6.325 

4. Порез на добитак 3009   

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 28.059 26.590 

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

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012  4.341 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013  124 

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014   

2. Продаја немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биол. средстава 3015   

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016  124 

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017   

5. Примљене дивиденде 3018   

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019  14.205 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020   

2. Куповина немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биол. средстава 3021  14.205 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022   

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024  14.081 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025  3.194 

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

1. Увећање основног капитала 3026   

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027   

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028   

4. Остале дугорочне обавезе 3029   

5. Остале краткорочне обавезе 3030   

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 68.295  

1. Откуп сопствених акција и удела 3032   

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033   

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 68.295  

4. Остале обавезе (одливи) 3035   

5. Финансијски лизинг 3036   

6. Исплаћене дивиденде 3037   

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038  3.194 

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 68.295  
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Позиција АОП 
Износ 

Текућа 2016. година Претходна 2015. година 

1 2 3 4 

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 752.958 556.190 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 753.007 571.418 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042   

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 49 15.228 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 347 15.757 

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 298 347 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
за период од  01. јануара до 31. децембра 2016. године 

 
- у хиљадама динара – 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте капитала  Компоненте капитала 

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32 АОП 35 АОП 047 и 237 АОП 34 

Основни 
капитал 

Уписани а 
неуплаћени 
капитал 

Резерве  Губитак  
Откупљене 
сопствене 
акције 

 
Нераспо-
ређени 
добитак 

1 2   3   4   5   6   7   8 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.                         

а) дуговни салдо рачуна 4001  4019  4037  4055  4073  4091  

б) потражни салдо рачуна 4002 308.488 4020  4038 10.465 4056  4074  4092 26.550 

2. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

            

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003  4021  4039  4057  4075  4093  

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004  4022  4040  4058  4076  4094  

3. 

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 
2015. 

            

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4005  4023  4041  4059  4077  4095  

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4006 308.488 4024  4042 10.465 4060  4078  4096 26.550 

4. 

Промене у претходној 2015. години             

а) промет на дуговној страни рачуна 4007  4025  4043  4061  4079  4097  

б) промет на потражној страни рачуна 4008  4026  4044  4062  4080  4098 2.209 

5. 

Стање на крају претходне године 31.12.2015.             

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009  4027  4045  4063  4081  4099  

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 308.488 4028  4046 10.465 4064  4082  4100 28.759 

6. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

            

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011  4029  4047  4065  4083  4101  

б) исправке на потражној страни рачуна 4012  4030  4048  4066  4084  4102  

7. 

Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. 2016.             

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4013  4031  4049  4067  4085  4103  

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4014 308.488 4032  4050 10.465 4068  4086  4104 28.759 

8. 

Промене у текућој  2016.  години             

а) промет на дуговној страни рачуна 4015  4033  4051  4069  4087  4105  
б) промет на потражној страни рачуна 4016  4034  4052  4070  4088  4106 27.545 

9. 

Стање на крају текуће године 31.12. 2016.             

а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017  4035  4053  4071  4089  4107  

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 308.488 4036  4054 10.465 4072  4090  4108 56.304 
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Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте осталог резултата Компоненте капитала 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 АОП 333 АОП 334 и 335 АОП 336 

Ревало-
ризационе 
резерве 

Актуарски 
добици 
или 

губици 

Добици или 
губици по 
основу 

улагања у 
власничке 
инстру-
менте 

капитала 

 

Добици или 
губици по 

основу удела 
у осталом 
добитку или 
губитку 

придружених 
друштава 

 

Добици или 
губици по 
основу 

иностраног 
пословања 
и прерачуна 
финанси-
јских 

извештаја 

 

Добици 
или 

губици по 
основу 
хеџинга 
новчаног 
тока 

1 2   9   10   11   12   13   14 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.                         

а) дуговни салдо рачуна 4109  4127  4145  4163  4181  4199  

б) потражни салдо рачуна 4110  4128  4146  4164  4182  4200  

2. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

            

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111  4129  4147  4165  4183  4201  

б) Исправке на потражној страни рачуна 4112  4130  4148  4166  4184  4202  

3. 

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2015.             

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4113  4131  4149  4167 
 
 

4185  4203  

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4114  4132  4150  4168 
 
 

4186  4204  

4. 

Промене у претходној 2015. години             

а) промет на дуговној страни рачуна 4115  4133  4151  4169  4187  4205  

б) промет на потражној страни рачуна 4116  4134  4152  4170  4188  4206  

5. 

Стање на крају претходне године 31.12.2015.             

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117  4135  4153  4171  4189  4207  

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118  4136  4154  4172  4190  4208  

6. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

            

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119  4137  4155  4173  4191  4209  

б) исправке на потражној страни рачуна 4120  4138  4156  4174  4192  4210  

7. 

Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. 2016.             

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4121  4139  4157  4175  4193  4211  

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4122  4140  4158  4176  4194  4212  

8. 

Промене у текућој  2016.  години             

а) промет на дуговној страни рачуна 4123  4141  4159  4177  4195  4213  
б) промет на потражној страни рачуна 4124  4142  4160  4178  4196  4214  

9. 

Стање на крају текуће године 31.12. 2016.             
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125  4143  4161  4179  4197  4215  

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126  4144  4162  4180  4198  4216  
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Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог 
резултата  

 

АОП 

Укупан капитал  
[∑(ред 1б кол 3 
до кол 15) - 

∑(ред 1а кол 3 
до кол 15)] ≥ 0 

 
 
 

АОП 

Губитак изнад 
капитала  

[∑(ред 1а кол 3 
до кол 15) -  

∑(ред 1б кол 3  
до кол 15)] ≥ 0 

АОП 

337 

Добици или 
губици по 
основу ХОВ 
расположи-

вих за продају 

1 2   15   16   17 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.             

а) дуговни салдо рачуна 4217    4244  

б) потражни салдо рачуна 4218  4235 345.503   

2. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

      

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219    4245  

б) исправке на потражној страни рачуна 4220  4236    

3. 

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2015.       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221    4246  

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222  4237 345.503   

4. 

Промене у претходној  2015.  години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4223    4247  

б) промет на потражној страни рачуна 4224  4238 2.209   

5. 

Стање на крају претходне године 31.12.2015.       

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225    4248  

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226  4239 347.712   

6. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227    4249  

б) исправке на потражној страни рачуна 4228  4240    

7. 

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016.       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229    4250  

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230  4241 347.712   

8. 

Промене у текућој  2016.   години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4231    4251  

б) промет на потражној страни рачуна 4232  4242 27.545   

9. 

Стање на крају текуће године 31.12. 2016.       

а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233    4252  

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234  4243 375.257   
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ПОЉОПРИВРЕДНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
„ХАЈДУЧИЦА“  ХАЈДУЧИЦА 

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ  
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 



  
NAPOMENE UZ POJEDINAČNE 
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2016. GODINU 
 
                     AD ''HAJDUČICA'' HAJDUČICA 
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1.      OSNIVANJE, PRIVATIZACIJA I DELATNOST 
 
Preduzeće AD ''Hajdučica'', sa sedištem u Hajdučici, Valentova 1 (u daljem tekstu 
Preduzeće), osnovano je 29. novembra 1987. godine Odlukom broj 1431/1 o izdvajanju 
OOUR ''Hajdučica'' iz Hajdučice iz sastava RO PPK ''Agro Banat'' Plandište. Od tada do 
privatizacije je poslovalo kao društveno preduzeće, a privatizovano je 13. februara 2009. 
godine, kada je Agencija za privatizaciju metodom javne aukcije prodala 70% njegovog 
društvenog kapitala kupcu Nemanji Mitroviću iz Beograda. Saglasno tadašnjem Zakonu o 
privatizaciji na snazi, ostatak od 30% društvenog kapitala Preduzeća, kao subjekta 
privatizacije, prenet je bez naknade na zaposlene (3,41%) i na Akcionarski fond (26,59%). 
Ugovor o prodaji društvenog kapitala između kupca i Agencije za privatizaciju potpisan je  
18. februara 2009. godine. Shodno vlasničkoj transformaciji i promeni normativnih akta 
Preduzeća 27. aprila 2009. godine u Registar privrednih subjekata Agencija za privredne 
registre izvršen je upis promena pravne forme Preduzeća u otvoreno akcionarsko društvo i             
njegovog poslovnog imena, koje od tada glasi Poljoprivredno akcionarsko društvo 
''Hajdučica'' Hajdučica (skraćeno poslovno ime AD ''Hajdučica'' Hajdučica).   
 
Kupac 70% društvenog kapitala Preduzeća je 23. marta 2009. godine u V Opštinskom sudu 
u Beogradu, zaključivanjem Ugovora o ustupanju ugovora o prodaji društvenog kapitala, 
preneo svoj celokupan kapital, kupljen od Agencije za privatizaciju, na preduzeće                  
''KOR - VET'' d.o.o.  iz Beograda, koje od tada do danas poseduje 70% kapitala Preduzeća i 
njegovo je matično društvo. Agencija za privatizaciju izdala je rešenje kojim je dala 
saglasnost za sprovođenje navedenog Ugovora o ustupanju ugovora o prodaji društvenog 
kapitala.  
 
Vlasnici preduzeća ’’KOR – VET’’ d.o.o.,  čije je sedište iz Beograda preseljeno u Hajdučicu, 
su do 22. septembra 2015. godine bili DOO ’’Kapetanovo’’ iz Hajdučice i Radanović Branko 
iz Pančeva, sa jednakim delovima učešća u osnovnom kapitalu od po 50%. Od navedenog 
datuma jedini vlasnik preduzeća „KOR –VET“ d.o.o. iz Hajdučice je Poljoprivredno društvo sa 
ograničenom odgovornošću „Graničar“ Konak. Direktni, 100% vlasnik Poljoprivrednog 
društva sa ograničenom odgovornošću „Graničar“ Konak je „ĆORIĆ AGRAR“ d.o.o. Bašaid, 
čiji je jedini, 100% vlasnik Krsta Ćorić. „ĆORIĆ AGRAR“ d.o.o. Bašaid će, kao matično 
društvo, sačiniti konsolidovane finansijske izveštaje Grupe, u kojima će biti konsolidovani 
finansijski izveštaji svih navedenih zavisnih društava, uključujući i AD „Hajdučicu“ i njenih 5 
zavisnih društava. 
 
Registrovana šifra delatnosti Preduzeća je 0111 – Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza                
i uljarica. Osnovna  delatnost Preduzeća je ratarska proizvodnja i to proizvodnja pšenice, 
ječma, soje, suncokreta, merkantilnog i semenskog kukuruza. Obnovljen je i tov pilića 
brojlera  u postojećim kapacitetima, koji su prethodno davani u zakup trećim licima.  
 
Na dan 31. decembra 2016. godine Preduzeće ima 54 stalno zaposlena lica (2015. – 54). 
Registrovani matični broj (MB) Preduzeća je 08121893, a poreski identifikacioni broj (PIB)               
je 100415973. 
 
2.       OSNOV ZA SASTAVLJANJE POJEDINAČNIH 
          FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UPOREDNI  PODACI 
 

Preduzeće je sastavilo svoje pojedinačne, nekonsolidovane finansijske izveštaje za 2016. 
godinu (dalje u tekstu finansijski izveštaji) u skladu sa:  
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a) računovodstvenim propisima i standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji i  
b) konceptom/načelom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Preduzeće 

nastaviti poslovanje u doglednoj budućnosti.  
 

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara, osim ako drugačije nije naglašeno.               
Dinar (RSD) je zvanično sredstvo plaćanja i izveštajna valuta u Republici Srbiji. Preduzeće  
je na dan 31. decembra 2016. godine, saglasno kriterijumima iz člana 6. Zakona o 
računovodstvu u primeni na finansijske izveštaje za 2016. godinu, razvrstano u srednja 
pravna lica (2015. – isto). Iako nema zakonsku obavezu, Preduzeće će, kao matično             
društvo koje ima u 100% vlasništvu 5 zavisnih društava (Napomena 5), sastaviti za svoje 
potrebe nestatutarne konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu, u skladu sa                        
MSFI 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji. 
 
Uporedni podaci, prikazani u finansijskim izveštajima za 2016. godinu predstavljaju stavke 
iskazane u finansijskim izveštajima za 2015. godinu. Finansijski izveštaji za 2015. godinu bili 
su predmet obavljene revizije. O finansijskim izveštajima za 2015. godinu ovlašćeni revizor je 
izrazio poyitivno mišljenje (mišljenje bez rezerve). 
 
a)    Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu je zasnovano na regulativi koja 
uređuje oblast računovodstva, pre svega na sledećim propisima:  

 

� Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji (“Službeni glasnik RS” broj 62/2013); 
� Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna 

društva, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” 95/2014, dalje u tekstu 
Pravilnik o kontnom okviru) i 

� Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 
zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” broj 95/2014 i 144/2014, dalje u 
tekstu Pravilnik o finansijskim izveštajima); 

� Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog 
stanja sa stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS” broj 118/2013 i 137/2014); 
 

Saglasno propisima u primeni, Preduzeće primenjuje Međunarodne standarde finansijskog 
izveštavanja i Međunarodne računovodstvene standarde sa tumačenjima (dalje u tekstu 
MSFI i MRS ili MSFI/MRS), čiji su prevodi regulisani Rešenjem ministra finansija Republike 
Srbije o utvrđivanju Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova 
MRS, odnosno MSFI (broj 401-00-896/2014-16 od 13. marta 2015. godine).  
 
Treba naglasiti da se uz paralelnu primenu MSFI/MRS sa njihovim tumačenjima, vrši i 
njihovo stalno inoviranje na način da se određeni, postojeći MRS inovira i/ili zamenjuje 
novom verzijom pod nazivom MSFI, što obavlja, odobrava i usvaja Odbor za Međunarodne 
računovodstvene standarde iz Londona (IASB), u saradnji sa Komitetom za tumačenje 
međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC).  
 
Takođe, računovodstveni okvir i računovodstvene politike, saglasno prethodno navedenom 
Pravilniku o kontnom okviru i Pravilniku o finansijskim izveštajima, mogu se razlikovati u 
određenim segmentima prezentacije od MSFI/MRS koje je usvojio Odbor za Međunarodne 
računovodstvene standarde. Rukovodstvo Preduzeća je procenilo moguće uticaje postojećih 
razlika MSFI/MRS i njihovih tumačenja na finansijske izveštaje i procenilo je da promene ili 
nisu primenljive na poslovanje Preduzeća ili ne proizvode materijalno značajne efekte na 
finansijske izveštaje, odnosno da se odražavaju samo na način njihove prezentacije u 
finansijskim izveštajima (kao na primer prikazivanje stavki vanbilansne aktive i pasive u 
Bilansu stanja).  
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Shodno navedenom, a imajući u vidu u ovom slučaju nematerijalno značajne efekte koje 
odstupanja računovodstvenih propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na 
istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja Preduzeća, priloženi finansijski izveštaji se mogu 
tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa domaćim propisima koji regulišu 
ovu oblast i svim bitnim MSFI/MRS u primeni. 
 
b) Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su uz pretpostavku koncepta/načela stalnosti 
poslovanja Preduzeća, odnosno njegovog neograničenog trajanja poslovanja, što 
pretpostavlja da:  
 

� uticaji globalne ekonomske krize, koja od sredine 2008. godine utiče na već 
zatečena, izrazito nepovoljna kretanja u Republici Srbiji, 

� finansijski rizici i 
� oscilacije tražnje za većinom proizvoda i roba, čijom se proizvodnjom i prometom 

Preduzeće bavi,   

neće imati uticaj na nekonsolidovani finansijski položaj Preduzeća u materijalno značajnom 
obimu, niti će imati uticaja, u materijalno značajnom obimu, na njegove buduće 
nekonsolidovane rezultate poslovanja, koji su bili pozitivni. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni, osim saglasno načelu stalnosti poslovanja i saglasno 
načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti). Prema načelu nastanka poslovnog 
događaja, učinci poslovnih promena i drugih događaja priznaju se u momentu nastanka, a ne 
kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati. Finansijski izveštaji, sastavljeni na načelu 
nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o tokovima gotovine), pružaju informacije ne 
samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, 
već i o obavezama, za isplatu gotovine u budućem periodu, i o resursima, koji predstavljaju 
gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.  
 
 
3.    RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, PROCENE I UPRAVLJANJE RIZICIMA 
 
3.1. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga 
 
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga su iskazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za 
date popuste, povraćaje roba i porez na dodatu vrednost. 
 
3.2. Poslovni rashodi 

 
Poslovni rashodi uključuju nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, bruto zarade 
zaposlenih, amortizaciju i ostalo. 
 
3.3. Kamate kao prihod/rashod 
 
Kamate nastale po osnovu potraživanja/obaveza obračunate do datuma bilansa stanja 
(nezavisno od toga da li se plaćaju ili pripisuju glavnici, iskazuju se u bilansu uspeha u okviru 
finansijskih prihoda/rashoda. 
 
3.4. Pozitivne i negativne kursne razlike 
 
Sva sredstva, odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunate 
u njihovu dinarsku protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu važećem na datum bilansa 
stanja. Poslovne transakcije u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u 
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dinare po zvaničnom srednjem kursu NBS važećem na dan svake transakcije. Pozitivne i 
negativne kursne razlike koje nastaju na deviznim transakcijama u toku godine i prilikom 
preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, knjižene su u korist ili na teret 
bilansa uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika u obračunskom periodu na koji 
se odnose.  Srednji kursevi stranih valuta, bitni za poslovanje Preduzeća tokom 2015. i 2016. 
godine, saglasno kursnoj listi Narodne banke Srbije, u odnosu na dinar (RSD), su: 
 

                                                 (U dinarima) 

Strana valuta 31. 12. 2016.   31. 12. 2015. Indeks 2016./2015. 
EUR 123,4723 121,6261  101,5179 
CHF 114,8473 112,5230  102,0656 
USD 117,1353 111,2468  105,2932 

 
 
3.5. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 
 
Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe duži 
od jedne godine. Dobitak ili gubitak nastao prilikom rashodovanja osnovnih sredstava 
evidentira se u korist ili na teret ostalih prihoda odnosno rashoda kao kapitalni dobitak ili 
gubitak. Nabavke osnovnih sredstava tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 
Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača, zajedno sa svim troškovima nastalim 
do stavljanja osnovnih sredstava u upotrebu. 
 
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva na dan 31. decembra 2016. godine 
iskazana su po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ispravku vrednosti. 
Revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme i bioloških sredstava je vršena, tadašnjim 
propisima u primeni, do 31. decembra 2003. godine, primenom zvanično objavljenih 
koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku 
vrednosti. Revalorizovana sadašnja vrednost nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških 
sredstava na dan 31. decembra 2003. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na 
taj dan, sa izuzetkom poljoprivrednog zemljišta, gde je izvršena procena od strane 
ovlašćenog lica. U skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine, ustanovljeno je da ne 
postoji nikakva naznaka da je vrednost nekog sredstva umanjena. 

 
3.6. Amortizacija 
 
Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu ili revalorizovanu vrednost nekretnina, 
postrojenja i opreme primenom sledećih godišnjih stopa, s ciljem da se sredstva u potpunosti 
otpišu u toku njihovog korisnog veka upotrebe: 
 

Predmet amortizacije 
Korisni vek 

upotrebe 
Stope 

amortizacije 
Građevinski objekti 33,3 do 76,9 godina 1,3% - 3,0% 
Oprema - sistem za navodnjavanje 25 godina 4,0% 
Oprema - priključne mašine 8 godina 12,5% 
Traktori 10 godina 10,0% 
Kombajni 12,5 godina          8,0% 
Putnička i ostala vozila 6,5 godina        15,5% 
Kompjuterska oprema, nameštaj i oprema na farmi          5 godina 20,0% 
Višegodišnji zasadi 16,7 godina 6,0% 
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Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje kada se sredstva stave u 
upotrebu. 
 

3.7. Dugoročni finansijski plasmani  
 
Dugoročni finansijski plasmani se odnose na ulaganja u zavisna društva. Prikazani su po 
prvobitnoj, odnosno nabavnoj vrednosti ulaganja ili po uloženoj vrednosti pri osnivanju i pri 
dokapitalizaciji. 
 

3.8. Zalihe  
 
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja 
je niža. Izlazi sa zaliha evidentiraju se metodom prosečno ponderisane cene. 
 
Vrednost zaliha materijala i robe se utvrđuje na osnovu metoda prosečne nabavne cene. 
Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. 
Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima 
poslovanja po umanjenju cene za troškove prodaje. 
 
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da 
je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i 
zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.  
 

3.9. Potraživanja od kupaca  
 
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju po 
amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjene za 
rezervisanja po osnovu umanjenja vrednosti.  
 
Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i 
sadašnje vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine, diskontovanih prema efektivnoj 
kamatnoj stopi. Rezervisanje za umanjenje vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji 
objektivan dokaz da Preduzeće neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na 
osnovu prvobitnih uslova potraživanja. 
 
Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti u procesu likvidacije ili 
finansijske reorganizacije, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja se smatraju indikatorima 
za umanjenje vrednosti potraživanja. Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se 
preko ispravke vrednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih 
troškova. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrednosti 
potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u 
bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda. 

 

3.10. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, druga kratkoročna visoko 
likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po 
tekućem računu. 
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3.11. Hartije od vrednosti kojima se trguje 
 
Hartije od vrednosti kojima se trguje obuhvataju akcije i obveznice. Ova ulaganja se početno 
priznaju po nabavnoj vrednosti bez uključenja transakcionih troškova, dok se naknadno 
vrednovanje (na dan sastavljanja finansijskih izveštaja vrši po poštenoj ili fer vrednosti). Svi 
realizovani dobici i gubici po osnovu prodaje i promene fer vrednosti uključeni su u prihode i 
rashode u bilansu uspeha.  
 
Dobici ili gubici proistekli iz promena fer vrednosti pozicije “finansijskih sredstava po fer 
vrednosti kroz bilans uspeha”, uključujući prihod od kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu 
uspeha u okviru finansijskih prihoda u periodu u kome su nastali. Prihodi od dividendi 
finansijskih sredstava po fer vrednosti, kroz bilans uspeha priznaju se u bilansu uspeha, kao 
deo finansijskih prihoda, kada se utvrdi pravo Preduzeća da prima uplate.  
 
3.12. Kratkoročne finansijske obaveze 
Kratkoročnim obavezama se smatraju obveze koje dospevaju u roku do godinu dana, od 
dana činidbe, odnosno od dana bilansiranja. Finansijske obaveze iskazuju se po nabavnoj 
vrednosti, uvećane za pripisane kamate u toku perioda, shodno ugovorima na osnovu kojih 
su pribavljene, a umanjene za izvršene otplate u toku perioda. 
 
3.13. Obaveze iz poslovanja 
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se 
odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope. 

3.14. Dugoročne obaveze  
Dugoročne obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih 
troškova. U narednim periodima dugoročne obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. 
Sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, 
priznaju se u bilansu uspeha u periodu korišćenja dugoročne obaveze primenom metode 
efektivne kamatne stope. Dugoročne obaveze se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim 
ukoliko Preduzeće nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 
meseci nakon datuma bilansa stanja. 
 
3.15. Porezi i doprinosi  
 
Tekući porez na dobitak 

Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 15%  na 
iznos dobiti pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu 
svode na efektivnu poresku stopu. Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobit 
utvrđuje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim 
bilansom.  
 
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg 
perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. 
Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za 
umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata, a koji se odnose na domaća pravna lica, 
predstavljaju iznose plaćene po različitim republičkim i opštinskim propisima, koji služe za 
finansiranje raznih komunalnih i republičkih potreba. 
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Odloženi porez na dobitak 
 
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja  
i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti.  
 
Važeće poreske stope na dan bilansa stanja, koje iznose 15%, ili poreske stope koje su 
nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na 
dobit.  
 

Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena 
poreska potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka 
i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će 
verovatno postojati oporeziva dobit od kojeg se preneti poreski gubitak i krediti mogu 
umanjiti. Odložena poreska sredstva i obaveze mogu da se kompenzuju samo kada postoji 
pravnom regulativom data mogućnost da se kompenzuju (prebiju) tekuća poreska sredstva i 
tekuće poreske obaveze, kao i kada se razgraničene poreske obaveze i potraživanja odnose 
na istu poresku upravu. 
 
Značajne računovodstvene procene 

 
Rukovodstvo Preduzeća treba da koristi najbolje moguće procene i razumne pretpostavke pri 
prikazivanju finansijskih izveštaja i pojedinačnih iznosa u njima. Izložene procene i 
pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su postojale na dan bilansiranja, odnosno 
sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja. 
 

3.16. Amortizacija i stope amortizacije 
 

Obračun amortizacije i stope u primeni su zasnovane na budućem ekonomskom veku 
trajanja nekretnina, postrojenja i opreme, koji se procenjuje jednom godišnje. 
 
3.17. Ispravka vrednosti potraživanja 
 

Ispravka vrednosti potraživanja, odnosno utvrđivanje da li je neko potraživanje sumnjivo i/ili 
sporno, vrši se na osnovu procene rukovodstva, koja je zasnovana na analizi potraživanja od 
kupaca, odnosno analizi okruženja u kome oni posluju, njihove likvidnosti, solventnosti i 
ranijih otpisa, uz primenu načela opreznosti pri proceni i bilansiranju.  
 
3.18.   Ciljevi i politike u vezi upravljanja rizicima 

 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Preduzeće je tokom svog redovnog poslovanja u različitom obimu izloženo sledećim 
finansijskim rizicima: 

� tržišnom riziku, 
� kreditnom riziku i 
� riziku likvidnosti. 

Upravljanje finansijskim rizicima rukovodstvo Preuzeća usmerava na minimiziranje 
potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Preduzeća, u periodi kada 
su finansijsko i druga tržišta nepredvidiva. 
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Tržišni rizik 
 
U svom poslovanju Preduzeće je izloženo tržišnom riziku, koji se javlja kao devizni rizik (rizik 
od promene kursa stranih valuta) i kamatni rizik (rizik od promene kamatnih stopa). Zadatak 
upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u 
okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Preduzeća. 
 
Devizni rizik – Izloženost deviznom riziku odnosi se na monetarna sredstva i obaveze koja 
su vezana za strane valute pri naplati i/ili plaćanju, pre svega za evro (EUR). Devizni rizik 
nastaje u slučajevima kada su neusklađena finansijska sredstva i finansijske obaveze, 
izražene u stranoj valuti i/ili su vezane za tzv. valutnu klauzulu. U meri u kojoj je to moguće, 
Preduzeće minimizira devizni rizik minimiziranjem negativne neto devizne pozicije.   
 
U narednoj tabeli prikazana je izloženost Preduzeća deviznom riziku na dan 31. decembra, 
saglasno iznosima pojedinačnih bilansnih pozicija izraženih u stranoj valutu i/ili vezanih za 
valutnu klauzulu: 
 

(U hiljadama dinara) 

Bilansne stavke izražene i/ili vezane za strane valute 2016.  2015. 
    

Ukupno stavke aktive  (I) -  - 
Kratkoročne finansijske obaveze  22.482  24.325 
Dugoročne obaveze (dugoročni krediti i finansijski lizing) 38.659  21.896 

Ukupno stavke pasive (II) 61.141  46.221 
    

Negativna neto devizna pozicija (III) = (I) – (II) (61.141)  (46.221)) 

 
Na osnovu strukture imovine i obaveza u stranoj valuti i/ili vezanih za stranu valutu, evidentno 
je da Preduzeće ima nizak nivo deviznog rizika, dokle god se bude zaduživalo kod banaka 
većim delom u dinarima, a manjim delom u evrima. Takođe, Preduzeće je osetljivo isključivo 
na promene kursa evra (EUR), obzirom na ugovore o kreditima u otplati. 
 
Kamatni rizik – Izloženost riziku promene kamatnih stopa nastaje na sredstvima i 
obavezama kod kojih je ugovorena varijabilna kamatna stopa. Ovaj rizik zavisi od 
finansijskog tržišta, koje je u Republici Srbiji relativno unificirano u segmentu ponude. 
 
Preduzeće je koristilo i koristi bankarske kredite i ugovoralo je kako fiksne  tako i varijabilne 
kamatne stope, koje su bile i/ili jesu pretežno niže od tržišnih. Takođe, Preduzeće ima i 
obaveze po osnovu finansijskog lizinga, gde su ugovorene fiksne kamatne stope. Ostale 
stavke imovine i obaveza Preduzeća nisu vezane za obračun kamata. 
 
Treba napomenuti da je, obzirom na nivo zaduženosti Preduzeća, servisiranje obračunatih 
kamata, zajedno sa otplatama obaveza po osnovu kredita i finansijskog lizinga, obavljano 
blagovremeno i bez ugrožavanja likvidnosti i/ili solventnosti. Takođe, zahvaljujući dobroj 
naplati od kupaca, Preduzeće redovno i/ili pre ugovorenog roka izmiruje svoje finansijske, ali i 
druge obaveze iz poslovanja. 
 
Rezultat navedenog je da je ukupna zaduženost Preduzeća na dan 31. decembra 2016. 
godine, vrednosno i procentualno, niža od ukupne zaduženosti na dan 31. decembra 2015. 
godine. Parametri poslovanja su dobri, među kojima su i pozitivna neto obrtna sredstva. 
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U sledećoj tabeli prikazana je izloženost Preduzeća riziku kamatnih stopa:  
 

(U hiljadama dinara) 
 2016.  2015. 

Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom    
Finansijska sredstva                                                          (I) -  - 
Finansijske obaveze                                                         (II) (65.797)  (135.486) 

     Neto izloženost – fiksne kamatne stope (III) = (I–II) (65.797)  (135.486) 

    
Instrumenti sa varijabilnom kamatnom stopom    
Finansijska sredstva                                                          (I) -  - 
Finansijske obaveze                                                         (II) -  - 
  Neto izloženost – varijabilne kamatne stope (III) = (I–II) -  - 

 
Obzirom da Preduzeće nema kamatonosnu imovinu, prihod Preduzeća i tokovi gotovine su 
nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Preduzeća od promene fer vrednosti 
kamatnih stopa proističe u izveštajnom periodu isključivo od kratkoročnih i dugoročnih kredita 
uzetih od poslovnih banaka i od obaveza po osnovu finansijskog lizinga (Napomene 13, 14 i 
15), prikazanih u gornjoj tabeli.Treba naglasiti da, obzirom na njihovu visinu i učešće, izlažu 
Preduzeće niskom kamatnom riziku tokova gotovine. 
 
Preduzeće vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi 
uzimajući u obzir i alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, pre svega za kratkoročne 
finansijske obaveze, koje su najznačajnija kamatonosna pozicija i nosilac rizika. Aktivnosti 
upravljanja rizicima imaju za cilj da minimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su 
tržišne kamatne stope na nivou koji je u skladu sa poslovnom strategijom Preduzeća ali i sa 
kratkoročnim, taktičkim odlukama. 
 
Kreditni rizik 
 
Preduzeće je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti 
da dugovanja izmire u potpunosti i na vreme, što bi rezultiralo finansijskim gubitkom za 
Preduzeće.  
 
Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Preduzeća po osnovu gotovinskih 
ekvivalenata i gotovine, depozita u bankama, datih zajmova, potraživanja od pravnih lica i 
preuzetih obaveza. 
 
U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju 
i rangiranje privrednih društava. Usled toga, Preduzeće je prinuđeno da koristi ostale javno 
dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za privredne 
registre) i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom, u cilju 
određivanja njegovog boniteta.  
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Potraživanja od kupaca su segment kreditnog rizika. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se 
iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom 
od strane rukovodstva Preduzeća. Iznos maksimalne kreditne izloženosti preispituje se i 
smanjuje se čim se naslute problemi sa naplatom.  
 
U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i povećane izloženosti kreditnom riziku, 
Preduzeće primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. Mehanizmi koji se 
koriste su: smanjenje ili potpuni prekid isporuke robe i proizvoda, reprogram duga, 
kompenzacije, vansudska poravnanja i slično. 
 
Na dan bilansiranja vrednost potraživanja od kupaca procenjuje se saglasno poslovnoj politici 
Preduzeća i, ako je neophodno, vrši se njihova ispravka vrednosti. Obzirom na dobru naplatu 
potraživanja od kupaca i relativno nizak nivo obezvređenja, kreditni rizik Preduzeća nije bio 
niti jeste materijalno značajan i do sada je najčešće dolazio od kupaca koji su imali značajne 
teškoće u poslovanju, sa kojima se prekidala poslovna sa saradnja pre nego je iznos 
nenaplaćenih potraživanja postao materijalno značajan (Napomena 7). 
 
Rizik likvidnosti 
 
Preduzeće upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da u svakom trenutku 
može da ispuni sve svoje dospele obaveze, održavajući odgovarajuće novčane rezerve.              
To se postiže, pre svega, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem 
adekvatnog odnosa priliva sredstava od potraživanja i odliva po osnovu dospeća obaveza.  
 
Ročnost dospeća potraživanja i obaveza Preduzeća na dan 31. decembra 2016. godine, 
prema preostalom roku dospeća, može se prikazati na sledeći način: 
 
 

                                                                                (U hiljadama dinara) 

 
Dо šest 
meseci  

Od šest 
meseci 

dо 1 
godine  

Od 1  
dо 5 

godina  
Preko 5 
godina  Ukupno 

          

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 298  -  -  -  298 
Kratkoročni finansijski plasmani -  3.000  -  -  3.000 
Potraživanja po osnovu prodaje -  36.671  -  -  36.671 
Dugoročni finansijski plasmani -  -  -  38.219  38.219 
 Ukupno stavke aktive  (I) 298  39.671    38.219  78.188 

          
Ostale kratkoročne obaveze (3.707)  -  -  -  (3.707) 
Obaveze iz poslovanja (166.800)  -  -  -  (166.800) 
Primljeni avansi -  -  -  -  - 
Kratkoročne finansijske obaveze  -  (27.138)  -  -  (27.138) 
Dugoročne obaveze -  -  (38.659)  -  (38.659) 

Ukupno stavke pasive (II) (170.507)  (27.138)  (38.659)  -  (236.304) 
          

Ročna neusklađenost  
                           (III)=(I–II) (170.209)  12.533  (38.659)  38.219  (158.116) 
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Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima, odnosno na 
najranijem datumu dospeća, kada Preduzeće treba da naplati svoja potraživanja, odnosno 
izmiri svoje obaveze. Vrednost, struktura, kvalitet i obrt zaliha Preduzeća je korektivni faktor 
iskazane kratkoročne ročne neusklađenosti do godine dana što nivo rizika likvidnosti drži na 
niskom nivou.  
 
Upravljanje rizikom kapitala 
 
Cilj upravljanja kapitalom je da Preduzeće svojim poslovanjem i njegovim efektima održi 
sposobnost nastavka poslovanja u neograničenom periodu. Navedni cilj podrazumeva da 
upravljanje kapitalom rezultira očuvanjem optimalne strukture kapitala, uz minimiziranje 
njegovih troškova i uz optimizaciju profitabilnog poslovanja. 
 
Ukoliko dođe do poremećaja optimalne strukture kapitala potrebno je da privredno društvo, 
načelno, razmotri više mogućnosti, među kojima mogu da budu tezaurisanje dobiti po 
oporezivanju, odnosno njeno neraspodeljivanje akcionarima, izdavanje novih emisija akcija u 
cilju pribavljanja svežih novčanih sredstava i/ili prodaja dela imovine u cilju smanjenja 
zaduženosti.   
 
Preduzeće prati stepen svoje zaduženosti preko kofegicijenta zaduženosti, koji je odnos neto 
dugovanja i ukupnog kapitala. Koeficijent zaduženosti na dan 31. decembra je sledeći: 
 

 
(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

    
Obaveze po osnovu kredita i finansijskog lizinga – ukupno  65.797  135.486 
Minus: gotovinski ekvivalenti i gotovina (298)  (347) 

Neto dugovanja                                                               (I) 65.499  135.139 

Sopstveni kapital 375.257  347.712 
    

          Ukupno (II) 440.756  482.851 

 
          Koeficijent zaduženosti (III)=(I/II*100%) 14,86%  27,99% 

 
Koeficijent zaduženosti Preduzeća na dan 31. decembra 2016. godine je za  53,09% manja 
nego što je bila na dan 31. decembra 2015. godine. 
 
3.19.  Poreski rizici 
 
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. 
Tumačenje poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti 
Preduzeća mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Usled toga, transakcije mogu biti 
osporene od strane poreskih vlasti i Preduzeću može biti određen dodatni iznos poreza, 
kazni i kamata.  
 
Period zastarelosti poreske obaveze je pet  godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da 
odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.   
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NAPOMENE UZ BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2016. GODINE 
 
4.    STALNA IMOVINA 
 
Nematerijalna imovina, koja u sebi sadrži ostala prava i ne podležu amortizaciji, na dan             
31. decembra 2016. godine iznosi Din. 93 hiljade (2015. – isto). Promene na nekretninama, 
opremi i sredstvima za rad u pripremi tokom 2016. godine mogu se prikazati na sledeći 
način: 

(U hiljadama dinara)                                 

 Zemljište 
 Građe-

vinski 
objekti 

 Oprema  
Sredstva 
za rad u 
pripremi 

 UKUPNO 

 1  2  3  4  5=1+2+3+4 
Nabavna vrednost                     

          

Stanje 01. januara 2016. 14.607        533.298       396.351  47.045  991.301 
Povećanja - direktna -  -  184  104.760  104.944 
Prenosi -  -  104.760  (104.760)  - 
Smanjenja - prodaje -  (9.057)  (106.299)  -  (115.356) 
Stanje 31. decembra 2016. 14.607  524.241  394.996  47.045  980.889 
          

Ispravka vrednosti          
          

Stanje 01. januara 2016. -  (415.169)  (300.119)  -  (715.288) 
Amortizacija (Napomena 22) -  (6.162)  (20.055)  -  (26.217) 
Smanjenja - prodaje -  7.879  94.487  -  102.366 
Stanje 31. decembra 2016. -  (413.452)  (225.687)  -  (639.139) 
          

Sadašnja vrednost          
 
 

         

 Na dan 31. decembra2016. 14.607  110.789  169.309  47.045  341.750 

          
 Na dan 31. decembra 2015. 14.607  118.129  96.232  47.045  276.013 

 
Promene na stavci bioloških sredstava, koja sadrži šume, tokom izveštajnog perioda mogu se 
prikazati na sledeći način:  
 

(U hiljadama dinara)                                  
 2016.  2015. 

Nabavna vrednost               
    

Stanje 31. decembra 2015. 37.205                37.205      
Povećanja (Napomena 25) -  - 
Smanjenja  -  - 
Stanje 31. decembra 2016. 37.205                37.205               
    

Ispravka vrednosti  -  - 
    

Sadašnja vrednost     
    

  Stanje 31. decembra 37.205                37.205 
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Deo stalnih sredstava je pod teretom, obzirom da je dat kao sredstvo obezbeđenja za uzete 
kredite (Napomene 11, 13 i 15, bez evidentiranja na klasi 8), što se može prikazati na sledeći 
način: 

 
1. Obezbeđenja data Komercijalnoj banci a.d. Beograd: 

 

- Katastarska parcela broj 1013, potes Valentova, njiva 2 klase čija je površina                
13 ha 88 a 15 m2, upisana u list nepokretnosti broj 889 KO Hajdučica u privatnoj 
svojini ’’Green Power Hajdučica’’ d.o.o., Valentova 1, Hajdučica, MB 20712520 

- Katatastarska parcela broj 1874/2, potes Hajdučica, njiva 2 klase površine  27 ha 
76 a 06 m2, upisana u list nepokretnosti broj 891 KO Hajdučica u privatnoj svojini 
’’Agrokop Hajdučica’’ d.o.o., Valentova 1, Hajdučica, MB  08636488 

- Katastarska parcela broj 1874/1, potes Hajdučica, njiva 2 klase površine 12 ha 00 
a 01 m2, upisano u list nepokretnosti broj 892 KO Hajdučica u privatnoj svojini 
’’Agro Hajdučica’’ d.o.o., Valentova 1, Hajdučica, MB 20712490 

- List nepokretnosti broj 814 KO Stari Lec, u privatnoj svojini ’’Orci’’ d.o.o., 
Valentova 1, Hajdučica 10 ha 64 a 49 m2, MB 20712414  

- List nepokretnosti broj 815 KO Stari Lec u privatnoj svojini ’’Žofija’’ d.o.o. 
Valentova 1, Hajdučica,  10 ha 24 a 16 m2, MB 20712392 

 
5.      DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Dugoročni finansijski plasmani gotovo u potpunosti se odnose na učešća Preduzeća u 
kapitalu 5 zavisnih pravnih lica, u kojima je Preduzeće jedini vlasnik – udeličar, odnosno 
poseduje 100% osnovnog kapitala. Na dan 31. decembra dugoročni finansijski plasmani 
mogu se prikazati na sledeći način: 

 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Učešća u kapitalu zavisnih društava    
DOO ’’Agrokop – Hajdučica’’ Hajdučica                           12.000  12.000 
’’Agro Hajdučica’’ d.o.o. Hajdučica                         10.439  10.439 
’’Orci’’ d.o.o. Hajdučica 5.260  5.260 
’’Žofija’’ d.o.o. Hajdučica                     5.260  5.260 
’’Green Power Hajdučica’’ d.o.o. 5.260  5.260 
Ukupna učešća u kapitalu zavisnih društava                             38.219  38.219 
Ostalo   -  - 
    

Ukupni dugoročni finansijski plasmani  38.219  38.219 
 

Do 2011. godine Preduzeće je imalo 100% učešće samo u kapitalu zavisnog društva                
DOO „Agrokop – Hajdučica“, u iznosu od Din. 168 hiljada (EUR 5.648,44), koje je potom            
25. marta 2011. godine uvećano ulaganjem nenovčanog kapitala, za dodatnih Din. 12.086 
hiljada. Ostala 4 zavisna društva osnovana su 27. januara 2011. godine. U njih je                      
AD ’’HAJDUČICA’’, kao matično društvo i jedini vlasnik, uložilo po Din. 52 hiljade novčanog 
osnivačkog kapitala. Potom, 01. februara 2011. godine AD ’’HAJDUČICA’’ u svoja 3 zavisna 
društva („Orci“ d.o.o, „Žofija“ d.o.o. i „Green Power Hajdučica“ d.o.o.), ulaže po Din. 5.227 
hiljada nenovčanog kapitala, dok u četvrto zavisno društvo („Agro Hajdučica“ d.o.o.)             
25. marta 2011. ulaže Din. 10.357 hiljada nenovčanog kapitala. 
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Ukupna učešća u kapitalu 5 zavisnih društava manja su u knjigama Preduzeća na dan 
bilansiranja za oko Din. 281 hiljadu od zbira ukupnog kapitala 5 zavisnih društava, iskazanog 
u Registru pravnih lica Agencije za privredne registre. Bitni registrovani podaci o zavisnim 
društvima su: 
 

1. DOO ''AGROKOP-HAJDUČICA'',  Hajdučica 
    Matični broj: 08630488 
    PIB:   101238280 
    Šifra delatnosti: 4632 
2. ''AGRO-HAJDUČICA'' DOO, Hajdučica 
    Matični broj: 20712490 
    PIB:   106952572 
    Šifra delatnosti:  0111 
3. ''ORCI'' DOO, Hajdučica 
    Matični broj: 20712414 
    PIB:   106952589 
    Šifra delatnosti: 0111 
4. ''ŽOFIJA’’ DOO, Hajdučica 
    Matični broj: 20712392 
    PIB:   106952597 
    Šifra delatnosti: 0111 
5. ''GREEN POWER HAJDUČICA'' DOO, Hajdučica 
    Matični broj: 20712520 
    PIB:   106952564 
    Šifra delatnosti: 3511 
  
    
6.      ZALIHE 
 
Zalihe na dan 31. decembra, zajedno sa  plaćenim avansima za zalihe i robu, imaju sledeću 
strukturu: 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Zalihe bez datih avansa    
Materijal, rezervni delovi i sitan inventar 31.491  17.514 
Nedovršena proizvodnja 70.057  97.195 
Gotovi proizvodi 18.933  1.998 
Roba 4.146  - 
Ukupne zalihe bez datih avansa 124.627  116.707 
Plaćeni avansi za zalihe i robu                                            332  37 
    

Ukupne zalihe                                                                               124.959  116.744 

 
Zalihe su u celini na kraju 2016. godine uvećane za 6.78% u odnosu na 2015 godinu. 
 

Potraživanja po osnovu datih avansa za zalihe i robu usaglašena su do dana bilansiranja u 
potpunosti. Vrednost zaliha je utvrđena popisom na dan bilansiranja, kada je vršena i 
procena njihove vrednosti. 
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7.      POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA 
 
Potraživanja po osnovu prodaje 
 
Potraživanja po osnovu prodaje na dan 31. decembra mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
Kupci-zavisna društva 16.405  41.913 
Kupci u zemlji  26.269  133.970 
Minus: Ispravka vrednosti kupaca u zemlji  (6.003)  (6.003) 
Ukupna potraživanja po osnovu prodaje 36.671  169.880 

 
Potraživanja po osnovu prodaje usaglašena su do dana bilansiranja u potpunosti. Na dan 31. 
decembra 2016. godine nije vršena ispravka vrednosti na teret rashoda perioda, obzirom da 
je procenjeno da su sva potraživnja naplativa. U okviru potraživanja po osnovu prodaje na 
dan 31. decembra 2015. godine, saglasno rezultatima popisa i donetim Odlukama 
rukovodstva Preduzeća,  izvršena je ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja na teret 
rashoda perioda u iznosu od Din. 6.003 hiljade (Napomena 25). Iznos ispravki vrednosti 
odnosi se na potraživanja dospela u prethodnim obračunskim periodima od društava 
„Agroživ“ a.d. u stečaju, Žitište (Din. 3.155 hiljada), Mlin „Napredak“ a.d. u stečaju, Velika 
Greda (Din. 2.427 hiljada) i „Paking Pal“ d.o.o Zemun (Din. 421 hiljada).  
 
Druga potraživanja 
 
Druga potraživanja, koja na dan 31. decembra 2016. godine iznose Din. 60 hiljada            
(2015. - Din. 952 hiljada), odnose se na preplaćene poreze i doprinose, usklađene sa 
stanjima u nadležnoj Poreskoj upravi. 
 

8.      KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31. decembra mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
Kratkoročni zajmovi dati matičnom i zavisnim društvima 3.000  1.456 
Kratkoročni zajmovi u zemlji -  1.500 
Ukupni kratkoročni finansijski plasmani 3.000  2.956 

 
Kratkoročne zajmove date matičnom i zavisnim društvima na dan 31. decembra, usaglašene 
u potpunosti na dan bilansiranja 100%, čine: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

"Graničar" d.o.o. Konak 3.000  - 
"Orci’’ d.o.o. Hajdučica - zavisno društvo -  1.424 
’’Kor-Vet’’ d.o.o. Hajdučica - matično društvo -  32 
    

Ukupni kratkoročni zajmovi povezanim licima    3.000  1.456 
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Kratkoročnih zajmova u zemlji, datih izvan Grupe, na dan 31. decembra 2016. godine nema. 
Na dan 31. decembra 2015. godine postojao je jedan kratkoročni zajam od Din. 1.500 hiljada, 
dat društvu ’’Maber Komerc’’ d.o.o. Pančevo, koji je bio beskamatan.  

 

 
9.       GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina na dan 31. decembra može se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Tekući dinarski računi kod poslovnih banaka         197  246 
Dinarska novčana sredstva za posebne namene 3  3 
Dinarska blagajna 98  98 
    

Ukupni gotovinski ekvivalenti i gotovina                                   298  347 

 
Stanje dinarskih sredstava na tekućim računima je usaglašeno nezavisno sa bankama, a 
stanje blagajne usaglašeno je popisom. 

 

10.     POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

Na dan 31. decembra 2016. godine Preduzeće je imalo preplaćeni iznos po osnovu PDV-a od 
Din. 5.380 hiljade (2015. – Din. 1.302  hiljada, preplaćeni PDV).  
 
Aktivna vremenska razgraničenja (AVR) na dan 31. decembra mogu se prikazati na sledeći 
način: 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

AVR – PDV 97  182 
AVR – razgraničeni troškovi osiguranja -  - 
AVR – unapred plaćeni zakup državnog polj. zemljišta 23.969  21.723 
    

Ukupna aktivna vremenska razgraničenja 24.066  21.905 

 
Zakup poljoprivrednog zemljišta ugovoren je sa Ministarstvom poljoprivrede. Na osnovu 
ugovora o zakupu Preduzeće je dužno da zakup unapred plati za narednu godinu.  
 
11.      VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA 

 
Vanbilansna aktiva i pasiva, koja se odnosi na obezbedjenja data poveriocima – davaocima 
kredita, po definiciji MSFI/MRS u primeni ne predstavlja ni sredstva ni obaveze. Saglasno 
srpskim propisima u primeni, određene kategorije obezbedjenja, sredstava i/ili obaveza 
trebale bi da budu iskazane na dan sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja kao kategorije 
vanbilansne aktive i vanbilansne pasive, u okviru Bilansu stanja. Preduzeće je na ovoj 
kategoriji Bilansa stanja, saglasno  MSFI/MRS u primeni, evidentiralo isključivo tuđa sredstva 
koja upotrebljava ili koja su na čuvanju kod Preduzeća, koja se na dan 31. decembra čini 
objekat –  pumpa za gorivo, čiji je vlasnik „NIS GAS“ a.d. Novi Sad, čija je evidentirana 
vrednost  Din. 1.014 hiljada (2015. – pumpa Din. 1.014 hiljada, ) 
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Kao što je prikazano u Napomeni 4, Preduzeće je poveriocima – davaocima kredita naplatu 
kredita obezbedilo zalogama/hipotekama stavljenim na nepokretnostima Preduzeća, kao i 
datim solo blanko potpisanim menicama sa meničnim ovlašćenjima.  
 

U knjigama Preduzeća, na vanbilansnoj aktivi i pasivi, nisu evidentirane navedene zaloge niti 
menice, obzirom da se vode u registru katastarske opštine na kojima se založene 
nepokretnosti nalaze i u registru izdatih menica, koji vodi NBS. 
 
12.      KAPITAL  
 
Struktura kapiatala na dan 31. decembra može se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Akcionarski kapital 308.488  308.488 
Rezerve 10.465  10.465 
Neraspoređeni dobitak prethodnih godina 28.759  26.550 
Neraspoređena dobitak tekuće godine 27.545  2.209 
    

Ukupni kapital 375.257  347.712 

 
U Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre nije, po propisanom 
automatizmu, izvršena konverzija osnivačkog kapitala Preduzeća iz EUR u RSD. Vrednost 
upisanog i uloženog novčanog kapitala iznosi 3.478.902,32 EUR, a upisanog i unetog 
nenovčanog kapitala iznosi 342.407 EUR. Na dan 31. decembra 2016. godine vrednost 
akcionarskog kapitala u knjigama Preduzeća iznosi Din. 308.488 hiljada, koliko je upisano u 
Centralnom registru HoV, što predstavlja 308.488 običnih akcija sa pravom glasa, čija je 
pojedinačna nominalna vrednost 1.000 dinara. Saglasno podacima iz Centralnog registra 
HoV, vlasnička struktura na dan 31. decembra može se prikazati na sledeći način: 
 

Akcionar 
Broj akcija sa pravom glasa 

Učešće 2016. 2015. 
„Kor-Vet“ d.o.o. Hajdučica 225.791 225.791 73,19% 
Akcijski fond a.d. 73.291 73.291 23,76% 
Zdihan Ana 661 661 0,21% 
Milanović Jelica 623 623 0,20% 
Tasić Stojan 566 566 0,18% 
Cepera Gustav 491 491 0,16% 
Folćan Martin 491 491 0,16% 
Oravec Milko 491 491 0,16% 
Biserčić Raković Slavijanka 396 396 0,12% 
Sojak Jano 396 396 0,12% 
Ostali akcionari – 32 fizička lica             5.291             5.291 1,74% 

Ukupno 308.488 308.488 100,00% 
 
Saglasno podacima objavljenim na Beogradskoj berzi, akcijama Preduzeća nije se trgovalo 
od 2010. godine zbog nepostojanja tražnje. Osnovna zarada na dan 31. decembra 2016. 
iznosi 89,2898 dinara po akciji, dok je na dan 31. decembra 2015. iznosila 7,16 dinara po 
akciji. Dobitak se već više godina kumuluje, bez raspodele osnivačima, saglasno odlukama 
Skupštine akcionara Preduzeća. 
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13.      DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI 
 
Ova bilansna kategorija ima na dan 31. decembra sledeću strukturu: 

(U hiljadama dinara) 
Kreditor 
(valuta za koju je kredit vezan) Kamatna stopa 2016. 2015. 

Intesa Banka (EUR) 2,5% 35.560 - 

Komercijalna banka (EUR) 4,299 %  - 12.163 
Ukupni dugoročni krediti  

(bez tekućeg dospeća u narednom obračunskom periodu) 35.560 12.163 
 

 
Tekuće dospeće po osnovu dugoročnih kredita, preneto je na dan bilansiranja na 
kratkoročne finansijske obaveze (Napomena 15), ima sledeću strukturu: 
 

 

(U hiljadama dinara) 
Kreditor/ 
(valuta za koju je kredit vezan) Kamatna stopa 2016. 2015. 

Intesa Banka (EUR) 2,50 % 8.890 - 

Komercijalna banka (EUR) 4,299 % 12.347 - 
Komercijalna banka (RSD) 5,45% - 6.667 
VTB banka (RSD) 5,45 % - 22.500 
Komercijalna banka (EUR) 4.299% - 24.325 
Ukupno tekuće dospeće dugoročnih dugoročnih kredita  21.237 53.492 

         
Obaveze po osnovu kredita sa bankama usaglašene su na dan bilansiranja u celini. 

 
14.      OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA 
 
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga, bez tekućih dospeća, imaju na dan 31. decembra 
sledeću strukturu: 
 

 (U hiljadama dinara) 
Davalac/ 
(valuta za koju je fin. lizing vezan) Kamatna stopa 2016. 2015. 

VB Leasing (EUR) 10,91% - 2.602 
VB Leasing (EUR) 10,91% - 1.163 
VB Leasing (EUR) 10,91% - 521 
CA Leasing (EUR) 5,00% 1.523 2.700 
CA Leasing (EUR) 5,00% 1.576 2.747 

Ukupne obaveze po osnovu finansijskog lizinga 3.099 9.733 

 
Tekuće dospeće obaveza po osnovu finansijskog lizinga na dan 31.12.2016. iznosi Din. 
1.245 hiljada (2015. - Din. 5.455 hiljada), prebačena su kratkoročne finansijske obaveze 
(Napomena 15). 
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15.      KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
Kratkoročne finansijske obaveze imaju na dan 31. decembra sledeću strukturu: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Zajam od zavisnog društva 211  60.098 
Komercijalna banka (dozvoljeni minus)  4.445  - 
Tekuće dospeće dugoročnih kredita (Napomena 13)                       21.237  53.492 
Tekuće dospeće finansijskog lizinga (Napomena 14)                        1.245  5.455 
    

Ukupne kratkoročne finansijske obaveze 27.138  119.045 
 

 
16.      PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE 
 
Na dan 31. decembra 2016. godine Preduzeće nema obaveza po osnovu primljenih avansa, 
depozita i kaucija (2015. – Din. 299 hiljada).  
 

 
17.      OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
Obaveze iz poslovanja imaju na dan 31. decembra sledeću strukturu: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Dobavljači unutar Grupe 58.886  52.719 
Dobavljači u zemlji  van Grupe                                          107.914  125.268 
    

Ukupne obaveze iz poslovanja 166.800  177.987 
 

  

18.      OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE, 
           OBAVEZE ZA DRUGE JAVNE PRIHODE I PVR 
 
Ostale kratkoročne obaveze, obaveze po osnovu ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 
razgranićenja (PVR) na dan 31. decembra mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

Ostale kratkoročne obaveze 2016.  2015. 
Obaveze za bruto zarade i naknade 3.575  3.356 
Obaveze po osnovu kamata 132  89 
Ostale obaveze  -  20 
Ukupne ostale kratkoročne obaveze                                             3.707  3.465 
Obaveze po osnovu drugih javnih prihoda         135  - 
Pasivna vremenska razgraničenja (PVR) 5  667 
    

Ukupno 3.847  4.132 
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NAPOMENE UZ BILANS USPEHA ZA 2016. GODINU 
 
 
19.    PRIHODI OD PRODAJE ROBE 
 

Prihodi od prodaje robe mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Prihodi od prodaje robe unutar Grupe 55.603  42.005 
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu van Grupe 20.893  36.558 
    

Ukupni prihodi od prodaje robe 76.496  78.563 

 
 
20.    PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar Grupe  110.841  80.221 
Prihodi od prodaje  
  proizvoda i usluga na domaćem tržištu van Grupe                            338.935  417.916 
    

Ukupni prihodi od prodaje robe 449.776  498.137 

 
 
21.    DRUGI POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI OD SUBVENCIJA I REGRESA 
 
Drugi poslovni rashodi i prihodi od subvencija i regresa mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Drugi poslovni prihodi    
Prihodi od zakupa                         122  22 
Ostali poslovni prihodi 943  152 
Ukupni drugi poslovni prihodi                                                     1.065  174 
Prihodi od regresa -  22 
Prihodi od subvencija  314  - 
    

Ukupni drugi poslovni prihodi, subvencije i regresi 1.379  196 
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22.  POSLOVNI RASHODI 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Nabavna vrednost prodate robe 78.619  77.573 
Prihodi od aktiviranje učinaka i robe  (1.580)  (3.532) 
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i 
    gotovih proizvoda i usluga 

   
- 

Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih 
     i gotovih proizvoda i usluga                                                              

10.203   
15.976 

Troškovi materijala 254.275  271.508 
Troškovi goriva i energije 49.428  50.833 
Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 45.963  52.151 
Troškovi proizvodnih usluga 39.005  69.310 
Troškovi amortizacije (Napomena 4) 26.217  22.577 
Nematerijalni troškovi 12.080  15.801 
    

Ukupni poslovni rashodi 514.210  572.197 

 
23.    FINANSIJSKI PRIHODI 
 

Finansijski prihodi mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Pozitivni efekti valutne klauzule (treća lica) 111  156 
Prihodi od kamata (treća lica)               -  20 
Ostali finansijski prihodi – -  34 
    

Ukupni finansijski prihodi 111  210 

 
24.    FINANSIJSKI RASHODI 
 

Finansijski rashodi mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Rashodi kamata (treća lica) 3.044  6.325 
Negativni efekti valutne klauzule (treća lica)  1.520  1.308 
Ostali finansijski rashodi  44  425 
    

Ukupni finansijski rashodi 4.608  8.058 
 

Obzirom na iznose ukupnih finansijskih prihoda i rashoda za period poslovanja od 01. januara 
do 31. decembra 2016. godine, ostvaren je gubitak iz finansiranja u iznosu od Din. 4.497 
hiljada (2015. – Din. 7.848 hiljada). 
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25.    PRIHODI I RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI IMOVINE  
         SA FER VREDNOSTIMA 
 

Prihodi od usklađivanja vrednosti šuma  
 

Nije bilo usklađivanje vrednosti šuma (2015. - isto) . 
 

Rashodi od usklađivanja vrednosti potraživanja 
 

Nije bilo tokom 2016. ovih rashoda. 

 
26.   OSTALI PRIHODI  
 

Ostali prihodi mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Prihodi po osnovu naplaćenih šteta 3.545  4.780 
Prihodi od prodaje opreme 16.980  660 
Ostalo 4  377 
    

Ukupni ostali prihodi 20.529  5.817 

 
27.   OSTALI RASHODI  
 
Ostali rashodi mogu se prikazati na sledeći način: 
 

(U hiljadama dinara) 

 2016.  2015. 
    

Gubici po osnovu rashodovanja 1.846  89 
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja -  - 
Ostalo 82  370 
    

Ukupni ostali rashodi 1.928  459 

 
 
28.  ODNOSI IZMEĐU POVEZANIH LICA 
 
Promet između povezanih društava – društava unutar Grupe kojoj Preduzeće pripada, odvija 
se po tržišnim uslovima. U okviru izveštaja o transfernim cenama uz Poreski bilans nalazi se 
pregled svih transakcija sa povezanim licima (sa matičnim društvom, zavisnim društvima, kao 
i sa indirektnim, stvarnim vlasnikom Preduzeća - pravnim licem, u vlasništvu jednog fizičkog 
lica, koje je vlasnik Grupe kojoj Preduzeće pripada).  
 
Analizom tržišnih kretanja, među kojima su i berzanske cene, utvrđeno je da tokom 2015. i 
2016. godine nije bilo razlike između transfernih cena i tržišnih cena. Takođe, uz poreske 
bilanse za 2015. i 2016. godinu napravljene su i analize tzv. „kamata van dohvata“, saglasno 
pozajmica dobijenim unutar Grupe kojoj Preduzeće pripada.  
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S' tim u vezi, uz Poreski bilans za 2016. godinu obračunata je kamata na beskamatne 
pozajmice, po Pravilniku o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom 
’’van dohvata ruke’’ i obračunata kamata iznosi 72.985,43 dinara (2015. - 781.205,92 dinara). 
U Poreskom bilansu za 2016. godinu izvršeno je usklađenje uvećanjem oporezive dobiti po 
navedenom osnovu (2015. - isto).  
 
Između povezanih lica nema sumnjivih i spornih potraživanja. 
 

29.  POTENCIJALNE OBAVEZE 
 
Preduzeće nema na dan bilansiranja sudskih sporova niti potencijalnih obaveza. 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансијски извештаји (стране 3 до 16) и Напомене (стране 17 до 39) јединствена су целина 

Извештај независног ревизора - стране 1 и 2 



 

 

 

 

 

 






