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Niš, april 2018. 



Godišnji izveštaj za 2017. godinu, sastavljen je u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. 

glasnik RS”, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja 

godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br.14/2012). 

 

Godišnji izveštaj za 2017. godinu nije usvojen, niti je razmatrano njegovo usvajanje, jer još uvek 

nije održana redovna sednica Skupštine akcionara. 

 

U skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala, Društvo će u roku od sedam dana od dana 

održavanja sednice Skupštine, objaviti odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu, 

kao i odluku o pokriću gubitka. 

 

 

SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

I Finansijski izveštaji za 2017. godinu sa napomenama 

II Izveštaj o reviziji za 2017. godinu  

III Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva u 2017. godini 

IV Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja 

V Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu* 

VI Odluka o pokriću gubitka* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Finansijski izveštaji za 2017.godinu 

 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07185979 Шифра делатности 1200 ПИБ 100663468

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I OBRADU DUVANA TABAK NIŠ

Седиште Ниш , Краљевића Марка 23

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 122176 125287 134197

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 4 121850 124942 133831

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 40385 40604 44114

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 6822 80837 84704

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 74643 3501 5013

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

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

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1770cdd3-b4d9-4677-8fce-2eb77c4d0c85&hash=E7BEB719BBF1F65556254384A639E518022EAEF2
147443
138267
122709
2624
3746
1441
97
95
137
35292
30331
34982
1225
587
853
2156
2156
3381
2743
853
1843
1843
10441
68967
67347
79408
69190
1843
120802
106105
39256
488
651
851
62094
0
0
62094
523
369
319
523
369
319
523
369
62413
11040
5144
177744
188784
171634
188784
188784
176778
5512
0
5512
0
74070
74070
56623
140344
140344
140344
140344
140344
140344
25630
31142
20189
147443
138267
122709
73
33
302
7069
7069
210
0
0
0
134197
125287
122176
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1770cdd3-b4d9-4677-8fce-2eb77c4d0c85&Naziv=Bilans%20stanja&hash=E7BEB719BBF1F65556254384A639E518022EAEF2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 326 345 366

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

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

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 326 345 366

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

0034 0 0 0

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

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

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

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 533 12980 13246

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 0 2353 2353

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 5 2203 2203

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 5 150 150

12 3. Готови производи 0047

5013
3501
74643
84704
80837
6822
44114
40604
40385
133831
124942
121850


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

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

0051 21 348 613

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 6 21 348 613

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 3177 3138

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 210 7069 7069

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

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

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065 6 210 7069 7069

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 7 302 33 73

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 122709 138267 147443

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

366
345
326
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 8 20189 31142 25630

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

0402 140344 140344 140344

300 1. Акцијски капитал 0403 140344 140344 140344

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414 8 56623 74070 74070

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 0 5512 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 8 5512

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 176778 188784 188784

350 1. Губитак ранијих година 0422 8 171634 188784 177744

351 2. Губитак текуће године 0423 5144 11040

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 62413 369 523

0
0
0
366
345
326


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 319 369 523

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 9 319 369 523

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 62094 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434 10 62094

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 14 851 651 488

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

0442 39256 106105 120802

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

0443 1843 69190 79408

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444 67347 68967

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 10441

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

613
348
21
150
150
2203
2203
2353
2353
0
13246
12980
533


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 11 1843 1843

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450

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

0451 853 2743 3381

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

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

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454 2156 2156

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 12 853 587 1225

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 34982 30331 35292

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 13 137 95 97

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 13 1441 3746 2624

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 122709 138267 147443

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

7069
7069
210
3138
3177
613
348
21


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07185979 Шифра делатности 1200 ПИБ 100663468

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I OBRADU DUVANA TABAK NIŠ

Седиште Ниш , Краљевића Марка 23

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 4691 1663

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 0 0

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

1010

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

1011

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

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

1013

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

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 16 4691 1663

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1770cdd3-b4d9-4677-8fce-2eb77c4d0c85&hash=E7BEB719BBF1F65556254384A639E518022EAEF2
5144
5512
163
199
1002
4945
6677
4945
6677
1345
21243
679
441
5026
514
1045
10
4019
3121
0
0
5064
3131
38
2617
0
0
38
2617
9099
3765
2206
1024
0
0
1663
4691
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1770cdd3-b4d9-4677-8fce-2eb77c4d0c85&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=E7BEB719BBF1F65556254384A639E518022EAEF2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
17 8456 10762

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 24 21

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 836 412

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 4712 6197

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 270 266

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 1590 1660

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 1024 2206

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 3765 9099

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 2617 38

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

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

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

1039 19 2617 38

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 20 3131 5064

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 0

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

0
0


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 20 3121 4019

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

1047 20 10 1045

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 514 5026

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 441

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 679 21243

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 21 1345

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

1054 6677

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

1055 4945

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 6677

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 4945

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 1002

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 199 163

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

10762
8456
1663
4691


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 5512

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 5144

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

1660
1590
266
270
6197
4712
412
836
21
24


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07185979 Шифра делатности 1200 ПИБ 100663468

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I OBRADU DUVANA TABAK NIŠ

Седиште Ниш , Краљевића Марка 23

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 5512

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 5144

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1770cdd3-b4d9-4677-8fce-2eb77c4d0c85&hash=E7BEB719BBF1F65556254384A639E518022EAEF2
0
0
5144
5512
5144
5512
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1770cdd3-b4d9-4677-8fce-2eb77c4d0c85&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=E7BEB719BBF1F65556254384A639E518022EAEF2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017

б) губици 2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

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

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 5512

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 5144

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07185979 Шифра делатности 1200 ПИБ 100663468

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I OBRADU DUVANA TABAK NIŠ

Седиште Ниш , Краљевића Марка 23

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 6464 2039

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 6050 1996

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 414 43

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 6431 18786

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 1613 2211

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 753 14595

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009 1940

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2125 1980

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 33

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 16747

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 446 17520

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 446 17520

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 446 17520

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1770cdd3-b4d9-4677-8fce-2eb77c4d0c85&hash=E7BEB719BBF1F65556254384A639E518022EAEF2
33
302
73
33
40
269
21442
6641
21402
6910
813
210
2656
210
2656
210
1843
1843
0
17520
446
1940
14595
753
2211
1613
18786
6431
43
414
1996
6050
2039
6464
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Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 1843

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 1843

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 210 2656

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 210 2656

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 210 813

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 6910 21402

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 6641 21442

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 269

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 40

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 33 73

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 302 33

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
0
17520
446
17520
446
16747
33
1980
2125


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07185979 Шифра делатности 1200 ПИБ 100663468

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I OBRADU DUVANA TABAK NIŠ

Седиште Ниш , Краљевића Марка 23

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 140344 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 140344 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 140344 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 140344 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=1770cdd3-b4d9-4677-8fce-2eb77c4d0c85&hash=E7BEB719BBF1F65556254384A639E518022EAEF2
20189
10953
31142
31142
25630
25630
56623
17447
74070
74070
74070
140344
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=1770cdd3-b4d9-4677-8fce-2eb77c4d0c85&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=E7BEB719BBF1F65556254384A639E518022EAEF2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 140344 4036 4054

 

140344


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 188784 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 188784 4077 4095

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 5512

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 188784 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 5512

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 188784 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 5512

140344


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 9884 4087 4105 5512

б) промет на потражној страни рачуна 4070 21890 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 176778 4089 4107

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

 

140344


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 74070 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 74070 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 74070 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 74070 4140 4158

188784
140344


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 17447 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 56623 4144 4162

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

5512
188784
5512
188784


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 25630 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 25630 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 31142 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 31142 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

176778
21890
5512
9884
5512
188784


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 10953 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

4243 20189 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

74070


„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)

      

TABAK A.D. NIŠ

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2017. GODINU

1



„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)

1. OPŠTE INFORMACIJE

  Privredno društvo A.D. „TABAK“ Niš, osnovna delatnost je proizvodnja i obrada duvana. 
          Društvo je osnovano 1885 godine, kao magacin za smeštaj duvana. Nakon preseljenja fabrike duvana iz 
Beograda u Nišu 1914 godine, preduzeće posluje kao „stovarište nepreradjenih duvana“ da bi 1950 godine, 
preraslo u duvansku stanicu, koja je bila glavno stovarište duvana Fabrike duvana u Nišu.
            Od 1949 godine, do1963 godine, posluje pod nazivom „Preduzeće za obradu duvana „ a od 1963 godine, 
do 1989 godine, u sastavu Duvanske industrije Niš kao ,,Pogon za obradu duvana,, a zatim kao OOUR 
Duvanska industrija ,,Ništabak,, odnosno ,,Tabak,, bila je u sastavu SOUR ,,Jugoduvan,,.
            Od 23 marta 1989 godine, pa do 16 jula 2007 godine, posluje pod nazivom Društveno preduzeće za 
proizvodnju i obradu duvana ,,Tabak,, Niš, a od 17 jula 2007 godine, metodom aukcijske prodaje prodato je 
većinskom vlasniku Tender S.A. iz Rumunije i od tada posluje kao ,,TABAK,, A.D. NIŠ.

Osnovna delatnost kojom se Društvo bavi je fermentacija duvana. 

Sedište društva je u  Nišu, ulica Kraljevića Marka 23.

Matični broj Društva je 07185979 a poreski identifikacioni broj  100663468.

Finansijski  izveštaji  za  2017.  godinu,  čiji  su  sastavni  deo  ove  Napomene,  odobreni  su  za  objavljivanje
23.02.2018. godine.

Na dan 31. decembar 2017. godine Društvo je imalo 5  zaposlenih (na dan 31. decembar 2016. godine broj
zaposlenih u Društvu bio je 5).
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„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I  PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I

RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja

Pravna  lica  i  preduzetnici  u  Republici  Srbiji  su  obavezni  da  vođenje  poslovnih  knjiga,  priznavanje  i
procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje
finansijskih izveštaja vrše u skladu sa Zakonom o računovodstvu (u daljem tekstu: „Zakon“, objavljen u „Sl.
glasnik RS“ br.  62/2016),  kao i u skladu sa ostalom primenjivom podzakonskom regulativom. Društvo kao
veliko  (promeniti  u  skladu  sa  veličinom)  pravno  lice,  primenjuje  Međunarodne  standarde  finansijskog
izveštavanja (MSFI),  (promeniti ukoliko je drugačije),  koji u smislu navedenog zakona, obuhvataju Okvir za
pripremanje  i  prikazivanje  finansijskih  izveštaja  (Okvir),  Međunarodne  računovodstvene  standarde  (MRS),
Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) i sa njima povezana tumačenja, izdata od Komiteta za
tumačenje računovodstvenih standarda (IFRIC) , naknadne imene tih standarda i sa njima povezana tumačenja,
odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (Odbor),  čiji  je  prevod utvrdilo i  objavilo
ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Rešenjem ministarstva od 13. marta 2014. godine, koje je objavljeno u Sl. glasniku RS br. 35 od 27. marta 2014.
godine (u daljem tekstu: „Rešenje o utvrđivanju prevoda“) utvrđeni su i objavljeni prevodi osnovnih tekstova
MRS i  MSFI,  Konceptualnog  okvira  za  finansijsko  izveštavanje  (Konceptualni  okvir),  usvojenih  od  strane
Odbora, kao i povezanih IFRIC tumačenja. Navedeni prevodi objavljeni u Rešenju o utvrđivanju prevoda ne
uključuju  osnove za  zaključivanje,  ilustrujuće  primere,  smernice,  komentare,  suprotna  mišljenja,  razrađenje
primere, kao i drugi dopunski objašnjavajući materijal koji može da se usvoji u vezi sa standardima, odnosno
tumačenjima, osim ako se izričito ne  navodi da je taj materijal sastavni deo standarda, odnosno tumačenja. Na
osnovu Rešenja o utvrđivanju prevoda Konceptualni okvir, MRS, MSFI, IFRIC i sa njima povezana tumačenja
koja  su  prevedena  ,  u  primeni  su  od  finansijskih  izveštaja  koji  se  sastavljaju  na  dan  31.12.2015.  godine.
Izmenjeni ili izdati MSFI i tumačenja standarda, nakon ovog datuma, nisu prevedeni i objavljivani, pa stoga nisu
ni primenjeni prilikom sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.

Međutim, do datuma sastavljanja priloženih fnansijskih izveštaja, nisu bile prevedene sve izmene MRS/MSFI i
IFRIC tumačenja koja su bila na snazi za godišnje periode koje počinju 01.01.2014. godine. Pored navedenog
pojedina zakonska i podzakonska regulativa propisuje računovodstvene postupke, vrednovanja i obelodanjivanja
koja u pojedinim slučajevima odstupaju od zahteva MRS, MSFI i IFRIC tumačenja.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I  PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I
RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak)

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja (nastavak)

Objavljeni standardi i tumačenja koji su stupili na snagu u prethodnim i tekućem periodu na osnovu Rešenja o
utvrđivanju prevoda, obelodanjeni su u Napomeni 2.2. Objavljeni  standardi  i  tumačenja na snazi u tekućem
periodu koji još uvek nisu zvanično prevedeni i usvojeni, obelodanjeni su u Napomeni 2.3. Objavljeni standardi i
tumačenja koji još uvek nisu u primeni, obelodanjeni su u Napomeni 2.4.

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno u
računovodstvenim politikama koje su date u daljem tekstu. 

Društvo  je  u  sastavljanju  ovih  finansijskih  izveštaja  primenjivalo  računovodstvene  politike  obrazložene  u
Napomeni 3.

U skladu  sa  Zakonom  o  računovodstvu  finansijski  izveštaji  Društva  su  iskazani  u  hiljadama dinara.  Dinar
predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.
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„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)
2.2. Objavljeni standari i tumačenja koji su stupili na snagu u tekućem periodu na osnovu

Rešenja o utvrđivanju prevoda

 Izmene  MSFI  7  „Finansijski  instrumenti:  Obelodanjivanja“  –  izmene  kojima  se  poboljšavaju
obelodanjivanja fer vrednosti i rizika likvidnosti (revidiran marta 2009. godine, na snazi za godišnje periode
koji počinju na dan ili nakon 01. januara 2009. godine);

 Izmene MSFI 1 „Prva primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“ – Dodatni izuzeci za lica
koja prvi put primenjuju MSFI. (revidiran jula 2009. godine, na snazi za godišnje periode koji počinju na
dan ili nakon 01. januara 2010. godine);

 Izmene  različitih  standarda  i  tumačenja  rezultat  su  Projekta  godišnjeg  kvalitativnog  poboljšanja  MSFI
objavljenog 16. aprila 2009. godine (MSFI 5, MSFI 8, MRS 1, MRS 7, MRS 17, MRS 36, MRS 39, IFRIC
16 prvenstveno sa namerom uklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija u tekstu (izmene standarda
stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2010. godine, a izmena IFRIC
na dan ili nakon 1. jula 2009.  godine);

 Izmene MRS 38 „Nematerijalna imovina“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula
2009. godine);

 Izmene MSFI 2 „Plaćanja akcijama“, izmene kao rezultat Projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI
(revidiran u aprilu 2009. godine, na snazi za godišnje periode koji počinju na da ili nakon 1. jula 2009.
godine) i izmene koje se odnose na transakcije plaćanja akcijama grupe zasnovane na gotovini (revidiran
juna 2009. godine, na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.januara 2010. godine);

 Izmene IFRIC 9 „Ponovna procena ugrađenih derivata“ stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju na
dan ili nakon 1. jula 2009 godine i MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje – Ugrađeni
derivati (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 30. juna 2009.  godine);

 IFRIC 18 „Prenos sredstava sa kupaca“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula
2009. godine);

 „Sveobuhvatni  okvir  za  finansijsko  izveštavanje  2010.  godine“  što  predstavlja  izmenu  „Okvira  za
pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja“ (važi za prenos sredstava sa kupaca primljenih na dan ili
posle septembra 2010. godine);

 Dopune MSFI 1 „Prva primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“ – ograničeno izuzeće od
uporednih obelodanjivanja propisanih u okviru MSFI 7 kod lica koja prvi put primenjuju MSFI (na snazi za
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2010. godine);

 Dopune MRS 24 „Obelodanjivanja o povezanim licima“ – pojednostavljeni zahtevi za obelodanjivanjem
kod lica pod (značajnom) kontrolom ili uticajem vlade i pojašnjenje definisije povezanog lica (na snazi za
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2011. godine);

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I  PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I
RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak)

2.2. Objavljeni standari i tumačenja koji su stupili na snagu u tekućem periodu na osnovu
Rešenja o utvrđivanju prevoda (nastavak)

 Dopune MRS 32 „Finansijski instrumenti: prezentacija“ – Računovodstveno obuhvatanje prečeg prava na
nove akcije (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. februara 2010. godine);

 Dopune  različitih  standarda  i  tumačenja  „Poboljšanja  MSFI  (2010)“  rezultat  su  Projekta  godišnjeg
kvalitativnog poboljšanja MSFI objavljenog 6. maja 2010. godine (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 7, MRS 1, MRS
27, MRS 34, IFRIC 13) prvenstveno sa namerom otklanjanja neslaganja i pojašnjenja formulacija u tekstu
(većina dopuna biće na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2011. godine);

 Dopune IFRIC  14  „MRS 19 –  Ograničenje  definisanih  primanja,  minimalni  zahtevi  za  finansiranjem i
njihova interakcija“. Avansna uplata minimalnih sredstava potrebnih za finansiranje (na snazi za godišnje
periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2011. godine);

 IFRIC  19  „Namirivanje  finansijskig  obaveza  instrumentima kapitala“  na  snazi  za  godišnje  periode  koji
počinju na dan ii nakon 1. jula 2010. godine);

 Dopune MSFI 1 „Prva primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“ – velika hiperinflacija i
uklanjanje fiksnih datuma za lica koja prvi put primenjuju MSFI (na snazi za godišnje periode koji počinju
na dan ili nakon 1. jula 2011. godine);
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„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)

 Dopune MSFI 7 „Finsansijski instrumenti -  Obelodanjivanja“- prenos finansijskih sredstava (na snazi za
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2011. godine);

 Dopune MRS 12 „Porezi na dobitak“ – odloženi porez: povraćaj sredstava koja su služila za obračun poreza
(na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2012. godine);

 MSFI  „Konsolidovani finansijski izveštaji“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.
januara 2013. godine);

 MSFI 11 „Zajednički aranžmani“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013.
godine);

 MSFI 12 „Obelodanjivanje učešća u drugim pravnim licima“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na
dan ili nakon 1. januara 2013. godine);

 Dopune  MSFI  10,  MSFI  11  I  MSFI  12  „Konsolidovani  finansijski  izveštaji,  Zajednički  aranžmani  i
Obelodanjivanja  učešća  u  drugim pravnim licima;  Uputstvo o  prelaznoj  promeni  (na  snazi  za  godišnje
periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine);

 MRS 27 (revidiran 2011. godine)  „Pojedinačni finansijski izvveštaji“ (na snazi  za godišnje periode koji
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine);

  MRS 28 (revidiran 2011. godine) „Ulaganja u pridružena pravna lica i zajednička ulaganja“ (na snazi za
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine);

 MSFI 13 „Merenje fer vrednosti“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013.
godine);

 Dopune MSFI 1 „Prva primena međunarodnih standarda finansisjkog izveštavanja“ – Državni krediti po
kamatnoj stopi nižoj od tržišne (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013.
godine);

 Dopune MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja“ – Netiranje finansijskih sredstava i finansijskih
obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine);

 Dopune MRS 1 „Prezentacija  finansijskih izveštaja“ – Prezentacija stavki ostalog ukupnog rezultata (na
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2012. godine);

 Dopune  MRS  19  „Naknade  zaposlenima“  –  Poboljšanja  računovodstvenog  obuhvatanja  naknada  po
prestanku  radnog odnosa (na snazi  za godišnje periode koji  počinju na dan ili  nakon 1.  januara  2013.
godine);

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I  PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I
RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak)

2.2. Objavljeni standari i tumačenja koji su stupili na snagu u tekućem periodu na osnovu
Rešenja o utvrđivanju prevoda (nastavak)

 Godišnja poboljšanja za period od 2009. do 2011. izdata u maju 2012. godine koja se odnose na različite
projekte  poboljšanja  MSFI  (MSFI  1,  MRS  1,  MRS  16,  MRS 32,  MRS 34)  uglavnom  na  otklanjanju
nekonzistentnosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.
januara 2013. godine);

 IFRIC 20 „Troškovi otkrivke u proizvodnoj fazi površinskih rudnika“ (na snazi za godišnje periode koji
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine);

2.3. Objavljeni standari i tumačenja koji još uvek nisu stupili na snagu 

Na dan objavljivanja ovih finansijskih izveštaja, dole navedeni standardi i izmene standarda su bili izdati od
strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, a sledeća tumačenja bila su objavljena od strane
Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja, ali nisu zvanično usvojena u RS:
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„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)

 Dopune MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prezenttacija“ – Prebijanje finansijskih sredstava i finansijskih
obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);

 Dopune  MSFI  10  „Konsolidovani  finansijski  izveštaji“  MSFI  „Obelodanjivanje  o  učešćima  u  drugim
entitetima“ i MRS 27 „Pojedinačni finansijski izveštaji“ – Izuzeće zavisnih lica iz konsolidacije prema MSFI
10 (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);

 Dopune MRS 36 – „Umanjenje vrednosti imovine“ Obelodanjivanje nadoknadivog iznosa za nefinansijsku
imovinu (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);

  Dopune MRS 39 „Finansijski instrumenti“ – Obnavljanje derivata i nastavak računovodstva hedžinga (na
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);

 IFRIC 21 „Dažbine“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);
 Dopune MRS 19 „Naknade zaposlenima“ – Definisani planovi naknade: Doprinosi za zaposlene (na snazi za

godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);
 Godišnja poboljšanja za period od 2010. do 2012. godine, koja su rezultat Projekta godišnjeg kvalitativnog

poboljšanja MSFI (MSFI 2,  MSFI 3,  MSFI 8,  MSFI 13, MRS 16, MRS 32,  MRS 24 i  MRS 38) radi
otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili
nakon 1. jula 2014. godine);

 Godišnja poboljšanja za period od 2011. do 2013. godine, koja su rezultat Projekta godišnjeg kvalitativnog
poboljšanja MSFI (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MSFI 40), radi otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja
formulacija (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine);

2.4. Objavljeni standari i tumačenja koji još uvek nisu stupili na snagu

Na dan objavljivanja ovih finansijskih izveštaja, sledeći standardi, njihove dopune i tumačenja bili su objavljeni,
ali nisu još uvek stupili na snagu:

 MSFI  9  „Finansijski  instrumenti“  i  kasnije  dopune,  koji  zamenjuje  zahteve  MRS  39  „Finansijski
instrumenti:  priznavanje  i  odmeravanje“  u  vezi  sa  klasifikacijom  i  odmeravanjem  finansijske  imovine.
Standard eliminiše postojeće kategorije iz MRS 39- sredstva koja se drže do dospeća, sredstva raspoploživa
za prodaju i krediti i potraživanja. MSFI 9 je na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1.
januara 2018. godine, uz dozvoljenu raniju primenu.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I  PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I
RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak)

2.4. Objavljeni standari i tumačenja koji još uvek nisu stupili na snagu (nastavak)

 Dopune MSFI 11 „Zajednički aranžmani“ – Računovodstvo sticanja učešća u zajedničkim poslovanjima (na
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);

 MSFI 14 „Račun regulatornih aktivnih vremenskih razgraničenja“ - na snazi za godišnje periode koji počinju
na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);

 MSFI 15 „Prihodi iz ugovora sa kupcima“, koji definiše okvir za priznavanje prihoda. MSFI 15 zamenjuje
MRS 18 „Prihodi“, MRS 11 „Ugovori o izgradnji“,  IFRIC 13 „Programi lojalnosti klijenata“,  IFRIC 15
„Sporazumi za izgradnju nekretnina“ i IFRIC 18 „Prenosi sredstava od kupaca“. MSFI 15 je na snazi  za
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2017. godinu, uz dozvoljenu raniju primenu;

 Dopune  MRS  16  „Nekretnine,  postojenja  i  oprema“  i  MRS  38  „Nematerijalna  imovina“  –  tumačenje
prihvaćenih metoda amortizacije (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016.
godine);

 Dopune MRS 16 „Nekretnine, postojenja i oprema“ i MRS 41 „Poljoprivreda“ – poljoprivreda – industrijske
biljke (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
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„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)

 Dopune MRS 27 „Pojedinačni finansijski izveštaji“ - metod udela u pojedinačnim finansijskim izveštajima
(na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);

 Dopune  MSFI  10  „Konsolidovani  finansijski  izveštaji“  i  MRS  28  „Investicije  u  pridružene  entitete  i
zajedničke poduhvate“ – prodaja ili prenos sredstava između investitora i njihovih pridruženih entiteta ili
zajedničkih poduhvata (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);

 MSFI 10, MSFI 12 i MRS 28 „Investiciona društva: Primena izuzetaka od konsolidacije“. Dopune i izmene
pojašnjavaju  da  matično  društvo  može  biti  izuzeto  od  obaveze  da  sastavlja  konsolidovane  finansijske
izveštaje ako je ono istovremeno zavisno lice investicionog društva, čak i ako investiciono društvo odmerava
ulaganja u sva svoja zavisna lica po fer vrednosti u skladu sa MSFI 10. Kao rezultat ovih dopuna izmenjen je
i i MRS 28 u cilju pojašnjenja izuzeća od primene metoda učešća (tj. zadržavanje merenja po fer vrednosti)
koje važi za investitora u pridruženo lice ili zajednički poduhvat ukoliko je on zavisno lice investicionog
društva  koje  odmerava  svoja  ulaganja  u  zavisna  lica  po  fer  vrednosti  (dopune i  izmene  se  primenjuju
retroaktivno za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine uz dozvoljenu raniju
primenu);

 Dopune i  izmene različitih standarda „Poboljšanja MSFI (za period od 2012. do 2014. godine),  koja su
rezultat Proojekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 5, MSFI 7, MRS 19 i MRS 34) radi
otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili
nakon 1. januara 2016. godine).

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

Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva finansija, koji nije u skladu
sa zahtevima MRS 1 – “Prikazivanje finansijskih izveštaja.“

2.5. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 

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

Uporedne podatke i početna stanja čine podaci sadržani u finansijskim izveštajima za 2016. godinu. 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I  PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I
RAČUNOVODSTVENI METOD 

2.6. Preračunavanje stranih valuta

(a) Funkcionalna i valuta prikazivanja

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

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

2.7.  Načelo stalnosti poslovanja

U poslovnoj  2017.  godini,  Društvo  je  ostvarilo  poslovni  gubitak  od  5.144 hiljada  dinara.  Ukupne obaveze
Društva na dan 31. decembar 2017. godine veće od njegove ukupne aktive za iznos  od 21.040 hiljada dinara.
Ovaj faktor ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koji mogu da izazovu sumnju u sposobnost
Društva da nastavi  poslovanje po načelu stalnosti  poslovanja.  Međutim,  u prethodnom periodu rukovodstvo
Društva preduzimalo sve potrebne aktivnosti kako bi drustvo nastojalo da psoluje u skladu sa nacelom stalnosti.

Shodno prethodno navedenim izvršenim i  preduzetim aktivnostima kao  i  budućim planovima rukovodstvo
Društva je finansijske izveštaje za poslovnu 2017. godinu sastavilo na osnovu načela stalnosti poslovanja

2.8.   Rizici

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima 

Finansijski rizici uključuju tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Finansijski rizici se
sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju smanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima.
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente kako bi izbeglo uticaj finansijskih rizika na poslovanje iz
razloga  što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti  postoji organizovano tržište takvih instrumenata u
Republici Srbiji. 

Tržišni rizik 

U ovom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima od promena kurseva stranih valuta i promena
kamatnih stopa. 

Izloženost tržišnom riziku se sagledava preko analize senzitivnosti. Nije bilo značajnih promena u izloženosti
Društva tržišnom riziku, niti u načinu na koji Društvo upravlja ili meri taj rizik. 

Devizni rizik 

Društvo  jeste izlozeno deviznom riziku za obaveze koje ima u stranoj valuti prema maticnom pravnom licu.
Imajuci u vidu da su iste izrazene u evrima I da je u 2017. Goidini doslo do apreresijacije dinara, Drustvo je
ostvarilo pozitivne kursne razlike.

          
Rizik od promene kamatnih stopa

Društvo  je  izloženo riziku  od  promene  kamatnih  stopa  na  sredstva  i  obaveze  kod kojih  je  kamatna  stopa
varijabilna.  Ovaj  rizik zavisi  od finansijskog tržišta  te  Društvo nema na  raspolaganju  instrumente  kojim bi
ublažilo njegov uticaj, a takodje nema ugovorne odnose kako bi ovim rizicima bila bilo izlozeno jer kreditna
obaveza nosi fiksno ugovorenu kamatnu stopu.

Kreditni rizik  - upravljanje potraživanjima od kupaca

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji  predstavlja rizik da dužnici neće biti  u mogućnosti  da dugovanja
prema Društvu  izmire  u potpunosti  i  na  vreme,  što   bi  imalo  i  za rezultat  finansijski  gubitak  za Društvo.
Izloženost Društva ovom riziku ograničena je na iznos potraživanja od kupaca na dan bilansa. Potraživanja od
kupaca sastoje se  od dugogodisnjih zakupaca I Drustvo sa istima nemaproblema u pogledu naplate dospelih
potrazivanja te je izlozenost ovom kreditnopm riziku sveden na minimum.

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

          Upravljanje rizikom kapitala

Ne postoji formalni okvir za upravljanje rizikom kapitala Društva. Rukovodstvo Društva razmatra kapitalni rizik
s ciljem ublažavanja rizika i uverenja da će Društvo biti u mogućnosti da održi princip stalnosti poslovanja u
narednom periodu. 

Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva vrše pregled strukture kapitala na godišnjem nivou. Kao deo tog
pregleda, rukovodstvo Društva razmatra cenu kapitala i rizik povezan sa vrstom kapitala.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja navedene su u daljem
tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno. 

3.1. Stalna imovina

(a) Nekretnine, postrojenja i oprema 

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje sredstava, vrši se
po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.  Nabavnu vrednost  čini vrednost po fakturi dobavljača, uvećana za
zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti, umanjena za bilo
koje trgovinske popuste i rabate.

Amortizacija  nekretnina,  postrojenja  i  opreme se  obračunava  proporcionalnom  metodom.  Osnovicu  za
amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini poštena, odnosno nabavna vrednost umanjena za preostalu
vrednost ukoliko postoji. 

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

Naziv Stopa amortizacije 
Građevinski objekti 1,50%
Oprema 7 – 15% 
Vozila 14,3 – 15,5%
Nameštaj 10 – 12,5%
Ostala oprema  20%

3.1. Stalna imovina 
(b) Investicione nekretnine

Početno vrednovanje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.  Pri početnom
vrednovanju, zavisni troškovi nabavke uključuju se u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.

(đ) Alat i sitan inventar koji se kalkulativno otpisuje

Kao stalno sredstvo priznaju se i  podležu amortizaciji  sredstva  alata  i  sitnog inventara  koji  se kalkulativno
otpisuje i čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana.

3.2. Obrtna imovina
 Zalihe

Zalihe se računovodstveno obuhvataju u skladu sa MRS 2 Zalihe.
Zalihe materijala
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Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj vrednosti,
ako je niža. 

Zalihe  gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

Zalihe gotovih proizvoda vrednuju se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža.
 Kratkoročna potraživanja i plasmani

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

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

Indirektan otpis se utvrđuje za sva potraživanja od čijeg je roka za naplatu proteklo najmanje 60 dana (najmanje
godinu dana/za  svaki  konkretan  slučaj), pri  čemu se  ima u vidu starost  potraživanja,  ekonomski  položaj  i
solventnost dužnika kao i nemogućnost naplate redovnim putem.

 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

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

3.3. Osnovni kapital

Inicijalno, osnovni kapital se iskazuje u visini procenjenog uloga u Društvo / odnosno čine ga uplaćeni kapital i
upisani  neuplaćeni  kapital.  Promene  na  osnovnom kapitalu  vrše  se  isključivo  prema  pravilima  propisanim
Zakonom  o  privrednim  društvima  a  sve  promene  na  osnovnom  kapitalu  registruju  se  kod  odgovarajućeg
Registra.

Osnovni kapital iskazan u dinarima se ne menja prema promenama kursa EUR-a iako je u Registru upisana
vrednost u evrima. 

3.4. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer  vrednosti  priliva,  bez nastalih transakcionih troškova.  U
narednim  periodima  obaveze  po  kreditima  se  iskazuju  po  amortizovanoj  vrednosti.  Sve  razlike  između
ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu
korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.

3.5. Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja se procenjuju po njihovoj nominalnoj vrednosti.
3.6. Porez na dobit

Tekući porez na dobit

Porez na dobit predstavlja  iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa  Zakonom o porezu na dobit važećim u
Republici Srbiji. Stopa poreza na dobit  za 2017. godinu iznosi 15% i plaća se na poresku osnovicu utvrđenu
poreskim bilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit  prikazanu u zvaničnom
bilansu uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije. 

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

 

Društvo nema sopstvene penzione fondove i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembar
2017. godine.
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim
fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene
na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo
je,  takođe,  obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih,  u ime zaposlenih,  uplati tim
fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na
koji se odnose. Nakon izvršenih uplata doprinosa,  Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg
plaćanja doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima koji su se
penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji
se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje doprinosa.
U skladu sa Kolektivnim ugovorom o radu  Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u
penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti – u visini  tri prosečne
zarade koje je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne
mogu biti manje od dve prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Društvu za mesec koji prethodi mesecu u
kome se vrši isplata otpremnine, odnosno dve prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u privredi u Republici
Srbiji prema poslednje objavljenom podatku nadležnog republičkog organa, ako je to za zaposlenog povoljnije.

3.8. Priznavanje prihoda
Prihod  uključuje  fer  vrednost  primljenog  iznosa  ili  potraživanja  po  osnovu  prodaje  roba  i  usluga  u  toku
normalnog poslovanja  Društva.  Prihod se iskazuje  bez  PDV-a,  povraćaja  robe,  rabata  i  popusta  u trenutku
prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati proizvod sa prodavca na kupca.
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u budućnosti
Društvo imati ekonomske koristi i kada su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva kao što
je u daljem tekstu opisano. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve potencijalne
obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na rezultatima iz prethodnog
poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla. 
Društvo ostvaruje prihode po osnovu  izdavanja prostora u zakup.

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

3.10. Zakupi 

Prihod od zakupnine priznaje se na proporcionalnoj osnovi u toku perioda trajanja zakupa. 

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

 

Zemljište,
građ.objekti

i stanovi Oprema Ukupno
Nabavna vrednost
Stanje na dan 31.12.2016. g 159886 28365 188251
Povećanja
Aktiviranja
Sredstva primljena bez 
naknade
Otuđenja 11320 11320
Prenos (sa)/na 18087

Stanje na dan  31.12. 2017. g 111572 10278 121850

Akumulirana ispravka 
vrednosti
Stanje na dan 31.12. 2016 g 34944 28365 51989
Aktiviranja
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Amortizacija 1590 1590
Otuđenja 2344 2344
Prenos (sa)/na
Stanje na dan 31.12.2017. g 32312

Sadašnja   vrednost na dan:
31. decembra 2016. godine 96577 28365 124942
31. decembra 2017. godine 111572 10278 121850

Amortizacija za 2017. godinu iznosi  1.590 hiljada dinara  (za 2016: 1.660 hiljada dinara)  i  uključena je u
troškove poslovanja.

Ostali dugorocni plasmani u iznosu od  326 hiljada dinara  odnose se na dugorocni stambeni kredit  za ( tri radnika). 

5. ZALIHE
2017. 2016.

Zalihe materijala 0 2203
Nedovršena proizvodnja 0 150
Minus: ispravka vrednosti 0 0

Ukupno zalihe – neto 0 2353

Popis zaliha sa stanjem na dan 31. decembar 2017. godine izvršen je od strane imenovane komisije u sastavu:
članovi i predsednik  Elaborat o popisu usvojen je dana 29.01.2018. godine i sve korekcije stanja za neslaganja
utvrđena po popisu izvršene su na način da iskazano knjigovodstveno stanje zaliha odgovara stvarnom stanju.

6. POTRAŽIVANJA
2017. 2016.

Potraživanja od kupaca 21 348
Ostala potraživanja 0 3177
Kratkoročni finansijski plasmani 210 7069
Ukupno potraživanja – neto 231 10594

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim  kupcima. 

Kratkoročni finansijski   plasmani u iznosu od 210 hiljada dinara odnosi se na pozajmicu Novi  Palas
Kruševac.

7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

2017. 2016.
Tekući (poslovni) računi 302 33

302 33

8. KAPITAL I REZERVE 

Ukupan kapital  Društva na dan  31. decembar 2017. godine ima sledeću strukturu, akcijski kapital TENDER S.A.
Temisvar iz Rumunije 74,10791% i akcijski kapital fizickih lica 25,89509%. 

2017. 2016.

Osnovni kapital 140344 140344
Revalorizacione rezerve 56623 74070
Neraspoređeni dobitak 0 5512
Gubitak 171634 188784

20189 31142
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„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)

9. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja se odnose na sledeće kategorije:

2017. 2016.
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 319 369

319 369
 
 Rezervisanja za naknade se odnose na rezervacije zaposlenih za odlazak u penziju.

10.  DUGOROČNI KREDITI

Broj i datum
ugovora

Kamatna
stopa

Rok
otplate

EUR 2017. 2016.

 Ugovora o pozajmici Tender
S.A.Temišvar Rumunija

br.573 od
28.11.2007.

5% 1 godina 131463 15575 18522

Ugovor o  pozajmici Tender 
S.A.Temišvar Rumunija

br.326 od
23.07.2008.

5% 1 godina 164057 19436 17957

Ugovor o  pozajmici Tender 
S.A.Temišvar Rumunija

br.437 od
10.10.2008.

5% 1 godina 150000 17771 18521

Ugovor o pozajmici Tender 
S.A.Temišvar Rumunija

br.224 od
08.09.2009.

5% 1 godina 78600 9312 12347

62094 67.347
Kamata po navedenim 
finansisjksim obavezama

27.223 24103

Ukupno glavnica I kamata 89317 91450

Kredit u iznosu od 62.094 hiljada dinara odnosi se na pozajmice od Tendera S.A. Temisvar iz Rumunije a iznos od
27.223 hiljade dinara na kamate po navedenim kreditima.

Iznos od 67.347 hiljada dinara je reklasifikovano sa pozicije kratkorocne finansijske obaveze.

11. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

17. 2016.

Kratkoročni krediti u zemlji 67.347
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine 
Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 1843 1843

1843 69190

Ostale kratkoročne finansijske obaveze u iznosu os 1843 hiljada dinara odnose se na kratkorocnu pozajmicu od fizickog
lica.
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Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)
 12. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

2017. 2016.

Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji 853 587
Ostale obaveze iz poslovanja 2156
Ukupno 853 2743

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim dobavljačima. 

2017. 2016.

Obaveze po osnovu neisplaćenih zarada i naknada, bruto 7503 3559
Ostale obaveze 27479 26772

34982 30331

Neisplacene zarade se odnose za period od 01.01.2016. do 31.12.2017. godine – doprinosi na najnizu osnovicu za socijalno 
osiguranje siplaceni su za svaki mesec u zakonskom roku, ostale obaveze sadrze iznos kamate (27.223) prema Tender S.A. iz 
Temisvara.

13. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 
I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

2017. 2016.

Obaveze za porez na dodatu vrednost 137 95
-   Ostale obaveze za poreze i doprinose 1441 3746

Obaveze za porez iz dobitka 1002
1578 4843

Obaveze za PDV (137) se odnose na IV kvartal 2017 godine koje su placena u januaru 2018. godine, obaveze za
poreze (1441) se odnose na porez na imovinu IV rata za 2017 godinu i naknada za gradsko gradjevinsko zemljiste
koje se placa po sklopljenom reprogramu.

14. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE

Odložena poreska
sredstva

Odložene poreske
obaveze

Neto

Stanje 31. decembra 2015. godine 390
Promena u toku godine 98 488
Stanje 31. decembra 2016. godine 163 651
Promena u toku godine 199 851
Stanje 31. decembra 2017. godine 851

Odložene poreske obaveze se odnose na razliku između poreske i računovodstvene amortizacije....

15.
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„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)

Tekući poreski rashod perioda

2017. 2016.

Bruto rezultat poslovne godine (5144) 5512
Računovodstvena amortizacija 1590 1660
Poreska amortizacija 2650 2698
Kumulirani poreski guibici 6204 4474
Poreska osnovica 0 0
Poreska stopa 15% 15%
Obračunati porez 0 0
Neto dobit/(gubitak) (5144) 5512

16. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

2017. 2016.
Prihodi od zakupnina 4691 1663

4691 1663

Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine. 

17. POSLOVNI RASHODI

2017. 2016.
Nabavna vrednost prodate robe 
Troškovi materijala 24 21
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 4712 6197
Troškovi amortizacije i rezervisanja 1590 1660
Ostali poslovni rashodi 2130 2884

8456 10762

18.  OSTALI POSLOVNI RASHODI

2017. 2016.
Transportne usluge 50
Usluge održavanja 21 11
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju 
Neproizvodne usluge 668 551
Reprezentacija 6 99
Premije osiguranja 59 59
Troškovi platnog prometa 29 30
Troškovi članarina
Troškovi poreza 517 482
Troškovi doprinosa 653 1238

15



„Akcionarsko društvo TABAK ” NIŠ
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)

Ostali nematerijalni troškovi 177 364
2130 2884

19. FINANSIJSKI PRIHODI
2017. 2016.

Pozitivne kursne razlike 2617 38
2617 38

Prihod od kursnih razlika uključuje iznos od 2617  hiljada dinara  koji se odnosi na kredite povezanim pravnim licima.
Ostali prihodi ukljucuju naplatu otpisanih potrazivanja u iznosu od 272 hiljade dinara, prodaja sekundarnih sirovina 58
hiljada dinara.

20. FINANSIJSKI RASHODI

2017. 2016.
Rashodi kamata 3121 4019
Negativne kursne razlike 10 1045

3131 5064

Rashod kamata u iznosu od 3121 odnosi se na kredit izmedju povezanih pravnih lica. 

21. OSTALI RASHODI
2017. 2016.

Gubici od prodaje:
- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 1057 0
Ostalo 289 0

1345 0

Ostali rashodi iznos od 1057- gubitak po osnovu prodaje nekretnina (Licje), iznos od 289 hiljada otpis po 
osnovu zastarelosti dugovanja.

22. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

2017. 2016.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3882 4960
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca 653 884
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora 177 353

4712 6197

Troskovi zarada se odnose na neisplacene zarade za 2017. godinu.

23. PRIMANJA RUKOVODSTVA

Tokom 2017. godine Društvo je isplatilo naknade ključnom rukovodstvu koje uključuje članove Nadzornog odbora,
direktore i druge rukovodioce (2017. ukupan broj 2, 2016. ukupan broj 3) u bruto iznosu od  177 hiljada dinara
 ( 2016: 353 hiljada dinara):
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Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
 (Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drukčije naznačeno)

31.12.2017. 31.12.2016.
Nadzorni odbor
Naknade članovima Nadzornog odbora 177 353

177 353

24. DEVIZNI KURSEVI 

Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun deviznih pozicija 
bilansa stanja u dinare, a za pojedine glavne valute su bili sledeći: 

31.12.2017. 31.12.2016.
USD 111,2468
EUR 118,4727 123,4723
CHF 112,523

25. Sudski sporovi

Privredno društvo ima sudske sporove koji su navedeni u tabelarnim prikazima u nastavku teksta.

PREGLED RADNIH SPOROVA
A) U KOJIMA JE ADTABAK NIŠ TUŽENA STRANA ILI IZVRŠNI DUŽNIK

Red.
broj

Predmet spora Vrednost spora
Suprotna strana
i naš broj

Nadležnost 
suda
i broj

Očekivani 
ishod

Datum 
početka spora

Zastupnici

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Poništaj otka 
za ugovora o 
radu

7.300,00 dinara Stanojević 
Goran Niš
14/05

Osnovni sud 
Niš P1 785/05
I.br.1212/08

Naplata 
troškova 
izvršenja u 
toku

17.02.2005 Slavka 
Dimčič

rivredno društvo na dan 31.12.2017.godine na osnovu izvršne sudske presude Osnovnog suda u Nišu na ime neisplaćenih sudskih 
troškova radniku  duguje iznos od 7.300,00 dinara .

B) U KOJIMA JE AD TABAK NIŠ TUŽILAC ILI IZVRŠNI POVERILAC

Red.
broj

Predmet 
spora

Vrednost spora
Suprotna strana
i naš broj

Nadležnost suda
i broj

Očekivani ishod
Datum početka 
spora

Zastupnici

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Dug za  
kredit

8.416,00 sa 
kamatom od 
01.01.2009.g.

Ajduković Dušan
Niš
Iv.br.3870/09 

Osnovni sud 
Niš

Izmiren deo duga po 
rešenju u iznosu od 
8.417,00 dinara

08.06.2009.g. Slavka 
Dimčić

UKUPNO: 8.416,00

Privredno društvo na dan 31.12.2017.godine na osnovu izvršnog sudskog rešenja Osnovnog suda u Nišu za uzeti a neizmireni kredit 
od radnika na ime glavnog duga potražuje 8.416,00 dinara.
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- PARNIČNI POSTUPAK-

A1) U KOJIMA JE ADTABAK NIŠ TUŽENA STRANA ILI IZVRŠNI DUŽNIK

Red.
broj

Predmet 
spora

Vrednost spora
Suprtna strana
i naš broj

Nadležnost suda
i broj

Očekivani ishod
Datum početka 
spora

Zastupnici

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Parnićni 
troškovi

28.500,00 dinara sa 
kamatom od 
16.10.2006.g.

Stojanović Dragan 
Niš
48/05

Osnovni sud Niš
P.br.7971/05

Usvojen tužbeni 
zahtev 
Izvršnipostupak u 
toku I. br.2455/08

16.12.2005.g. Slavka 
Dimčić

2.
Dug za duvan 8.103,00 dinara sa 

kamatom od 
23.04.2003.g.

Pavlović Miloje
Šainovac
 8/07

Osnovnisud Niš
P.br.1509/07

Usvojen 
tužbenizahtev 
U celosti

18.04.2007.g. Slavka 
Dimčić

3.
Dug za duvan 10.700,00dinara

Sa kamatom od 
25.09.2007.g

Stojanović
Dragiša Niš
60/07

Osnovnisud Niš
P.br.526/07

Usvojen 
tužbenizahtev 
U celosti

25.09.2007.g. Slavka 
Dimčić

4.
Dug za duvan 21.775,20 dinara sa 

kamatom od
05.07.2003.g. 

Pantović Miloš
Knić
31/08

Osnovni sud Niš
P.br.5961/08

Usvojen 
tužbenizahtev 
U celosti

04.12.2008.g. Slavka 
Dimčić

UKUPNO: 69.078,20

Privredno društvo na dan 31.12.2017.godine po pravnosnažnim presudama i izvršnim sudskim rešenjima Osnovnog suda u Nišu za 
neisplaćeni duvan proizvođačima duvana-kooperantima na ime glavnog duga duguje 69.078.20dinara.

B1) U KOJIMA JE ADTABAK NIŠ IZVRŠNI POVERILAC

d.
broj Predmet spora Vrednost spora

Suprotna strana
i naš broj

Nadležnost 
suda
i broj

Očekivani
ishod

Zastupnici

1 2 3 4 5 6 8

1 Dug za duvan 44.83 7,00 din. 
sa kamatom  od 
01.03.2004.g.

Živković Dušan 
Pukovac 

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.482/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

2 Dug za duvan 21.940,00 din. sa
kamatom  od 
01.03.2004.g.

Mikić Vlastimir
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.511/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

3 Dug za duvan 10.439,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2.2005 

Kocić Goran
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.528/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

4 Dug za duvan 15.387,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004.g.

Kocić Staniša
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.526/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

5 Dug za duvan
8.790,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004.g.

Janković Biljana
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.723/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

6
Dug za duvan 19.302,00 din. sa

kamatom od 
01.03.2004.g.

Janković Vladimir
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.733/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

7

Dug za duvan 18.126,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004.g.

Janković Slobodan
Pukovac

Osnovnii sud 
Niš
Iv.br.527/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

8
Dug za duvan 3.778,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004.g.

Marjanović Živojin
Pukovac

Osnovnisud 
Niš
Iv.br.523/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

  9
Dug za duvan 11.398,00 din. sa

kamatom od 
01.03.2004.g.

Nešić Trajan
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.521/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 
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10

Dug za duvan 21.694,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004.g.

Zdravković Živa
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.514/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

11

Dug za duvan 18.415,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004.g.

Pešić Branislav
Pukovac

Osnovnisud 
Niš
Iv.br.570/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

12 Dug za duvan 16.027,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004.g.

Kostić Jovan
Pukovac 

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.524/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

13 Dug za duvan 20.113,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004.g.

Cvetković Trajanka
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.513/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

14 Dug za duvan 20.944,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004 

Stojković Slobodan 
Pukovac

Osnovnisud 
Niš
Iv.br.512/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

15 Dug za duvan 48.276,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004 

Stojković Hranislava
Pukovac

Osnovnisud 
Niš
Iv.br.8669/04

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

16 Dug za duvan
69.840,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004 

Marjanović Zoran
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.8665/04

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

17
Dug za duvan 51.262,00 din. sa

kamatom od 
01.03.2004 

Cvetković Stojan
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.8667/04

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

18

Dug za duvan 252.612,00 din. 
sa kamatom od 
01.03.2004

Petrović Goran
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.8662/04

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

19
Dug za duvan 121.150,00,00 

din. sa kamatom 
od 01.03.2004

Kitanović Nebojša
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.8666/04

Uložen prigovor  
prelazi u parnicu
Ishod neizvestan

Nikola 
Simov 

  20
Dug za duvan 72.735,00 din. sa

kamatom od 
01.03.2004

Milenković Dragoslav
Pukovac

Osnovnisud 
Niš
Iv.br.8664/04

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

21

Dug za duvan 21.722,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004 

Kocić Aca
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.509/05

Uložen prigovor  
prelazi u parnicu
Ishod neizvestan

Nikola 
Simov 

22

Dug za duvan 37.536,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004

Spasić Tomislav
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.8668/04

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

23

Dug za duvan 9.650,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Stanković Zlatica
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.608/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

24

Dug za duvan 8.458,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Stevanović Nebojša
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.617/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

25
Dug za duvan 11.993,00 din. sa

kamatom od 
01.03.2004 

Stojanović  Miodrag
Pukovac

Osnovnii sud 
Niš
Iv.br.616/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

26

Dug za duvan 10.177,00 din. sa
kamatom od 
01.03.2004

Stojković Zoran
Pukovac

Osnovnisud 
Niš
Iv.br.615/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

  27
 

Dug za duvan 8.546,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Stanković Velimir
Pukovac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.609/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

 28
Dug za duvan 29.209,00 din sa 

kamatom od 
01.03.2004

Stevanović Milovan
Šarlinac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.464/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 
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 29
Dug za duvan 64.915,00 din sa 

kamatom od 
01.03.2004.g.

Slavković Slavoljub
Šarlinac

Osnovni sud 
Niš
Iv.br.486/05

Usvojen predlog 
za izvršenje 
izvršni postupak u 
toku

Nikola 
Simov 

30 Dug za duvan 27.669,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Stevanović Goran
Šarlinac

Osnovni sud Niš
Iv.br.465/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

31 Dug za duvan 14.376,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Mitić Srđan
Šarlinac

Osnovni sud Niš
Iv.br.731/05

Usvojen predlog deo 
duga od 11.760,00 din
uplaćen 

Nikola Simov

32 Dug za duvan
19.627,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Blagojević Dragica
Šarlinac

Osnovni sud Niš
Iv.br.729/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

33
Dug za duvan 12.535,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004 

Blagojević Branislav
Šarlinac

Osnovni sud Niš
Iv.br.730/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

34

Dug za duvan 9.120,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Ranković Dragoslav
Šarlinac

Osnovni sud Niš
Iv.br.732/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

35
Dug za duvan 9.038,00,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Mitrović Oliver
Pukovac

Osnovni sud Niš
Iv.br.522/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

  36
Dug za duvan 33.641,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Stevanović Petko
Pukovac

Osnovni sud Niš
Iv.br.8670/04

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

37

Dug za duvan 9.432,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Živković Stojan
Pukovac

Osnovnii sud Niš
Iv.br.724/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

38

Dug za duvan 56.740,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Cekić Radomir
Šainovac

Osnovni  sud Niš
Iv.br.488/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

39

Dug za duvan 32.461,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Aleksić Malina
Šainovac

Osnovni sud Niš
Iv.br.467/05

Usvojen predlog deo 
duga od 8.548,00 din 
uplaćen 

Nikola Simov

40

Dug za duvan 11.020,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Stamenković Miodrag
Šainovac

Osnovni sud Niš
Iv.br.728/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

41
Dug za duvan 59.092,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004 

Veljković Momčilo
Šainovac

Osnovni sud Niš
Iv.br.487/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

42

Dug za duvan 36.350,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Živković Slobodan
Trupale

Osnovni sud Niš
Iv.br.483/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

 43

Dug za duvan 30.790,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Ranđelović Radmila
Trupale

Osnovni  sud Niš
Iv.br.461/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

44 Dug za duvan 50.517,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Ranđelović Đura
Trupale

Osnovni sud Niš
Iv.br.484/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

45 Dug za duvan 28.816,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Manić Suzana
Trupale

Osnovni sud Niš
Iv.br.471/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

 46 Dug za duvan
8.564,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Tikić Dragan
Trupale

Osnovni  sud Niš
Iv.br.714/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

 47
Dug za duvan 11.518,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004 

Jovanov Mirjana
Trupale

Osnovni  sud Niš
Iv.br.734/05

Usvojen predlog deo 
duga od 6.000,00 din 
uplaćen

Nikola Simov

 48

Dug za duvan 23.850,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Stamenković LJubinka
Orljane

Osnovni sud Niš
Iv.br.507/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov
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  49
Dug za duvan 32.663,00,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Dimitrijević Živojin
Orljane

Osnovni sud Niš
Iv.br.8680/04

Usvojen predlog deo 
duga od 24.000,00 din
uplaćen

Nikola Simov

  50
Dug za duvan 35.271,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Jovanović Snežana
Orljane

Osnovni i sud Niš
Iv.br.8678/04

Usvojen predlog deo 
duga od 25.600,00 din
uplaćen

Nikola Simov

  51

Dug za duvan 59.063,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Stamenković Slavoljub
Orljane

Osnovni sud Niš
Iv.br.8676/04

Usvojen predlog deo 
duga od  35.112  ,00 
din uplaćen

Nikola Simov

 52

Dug za duvan 37.450,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Agušević Sjobodan
Orljane 

Osnovni  sud Niš
Iv.br.8661/04

Usvojen predlog deo 
duga od 22.891  ,00 
din uplaćen

Nikola Simov

Nikola Simov

 53

Dug za duvan 35.914,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Petrović Dobrosav
Orljane

Osnovni sud Niš
Iv.br.463/05

Usvojen predlog deo 
duga od 12.518  ,00 
din uplaćen

 54
Dug za duvan 23.834,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004 

Tasić Dragan
Orljane

Osnovni sud Niš
Iv.br.508/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

 55

Dug za duvan 27.698,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Stevanović Vesna
Orljane

Osnovni sud Niš
Iv.br.506/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

 56

Dug za duvan 8.105,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Spasić LJubiša
Orljane

Osnovni sud Niš
Iv.br.610/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

57
Dug za duvan 8.189,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004 

Marjanović Snežana
Orljane

Osnovni  sud Niš
Iv.br.612/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

 58 Dug za duvan 10.454,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Srojanović Vlastimir
Orljane

Osnovni  sud Niš
Iv.br.618/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

59 Dug za duvan 9.710,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Savić Zoran
Orljane

Osnovni sud Niš
Iv.br.611/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

60 Dug za duvan
29.099,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Jovanović Tomislav
Orljane

Osnovni  sud Niš
Iv.br.8677/04

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

61
Dug za duvan 24.480,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Stojanović Radomir
Trupale

Osnovni sud Niš
Iv.br.466/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

62

Dug za duvan 22.646,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Cvetković Goran
Mekiš

Osnovni sud Niš
Iv.br.505/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

63
Dug za duvan 29.000,00,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Mihajlović Jugoslav
Mekiš

Osnovni sud Niš
Iv.br.510/05

Usvojen predlog deo 
duga od 24.000,00 din
uplaćen

Nikola Simov

64
Dug za duvan 22.374,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Ćerimović Živojin
Mekiš

Osnovni sud Niš
Iv.br.504/05

Usvojen predlog deo 
duga od 33.400,00 din
uplaćen

Nikola Simov

65

Dug za duvan 24.120,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Ćerimović Tomislav
Mekiš

Osnovni sud Niš
Iv.br.503/05

Usvojen predlog deo 
duga od  35.344  ,00 
din uplaćen

Nikola Simov

66

Dug za duvan 29.615,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Slavković Dragoslav
Mekiš

Osnovni sud Niš
Iv.br.502/05

Usvojen predlog deo 
duga od  ,00 din 
uplaćen

Nikola Simov

67

Dug za duvan 8.063,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Ćerimović Dušan
Mekiš

Osnovni sud Niš
Iv.br.720/05

Usvojen predlog deo 
duga od  ,00 din 
uplaćen

Nikola Simov
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68

Dug za duvan 10.300,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Mirčić Tomislav
Mekiš

Osnovni sud Niš
Iv.br.719/05

Usvojen predlog deo 
duga od  ,00 din 
uplaćen

Nikola Simov

69
Dug za duvan 8.458,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004 

Stojković Svetislav
Mekiš

Osnovni sud Niš
Iv.br.718/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

70

Dug za duvan 11.071,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Stojanović Slaviša
Mekiš

Osnovni sud Niš
Iv.br.717/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

71

Dug za duvan 34.227,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Savić Sava
Sečanica

Osnovni sud Niš
Iv.br.473/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

72
Dug za duvan 10.810,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004 

Dimitrijević Hranislav
Sečanica

Osnovni sud Niš
Iv.br.660/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola Simov

73 Dug za duvan 60.587,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Stevanović Radoslav
Kočane

Osnovni sud Niš
Iv.br.480/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

74 Dug za duvan
8.853,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

ĐorđevićZoran
Kočane

Osnovni sud Niš
Iv.br.716/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

75
Dug za duvan 11.234,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004 

Mitrović Zoran
Kočane

Osnovni sud Niš
Iv.br.722/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

76

Dug za duvan 16.621,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Petković Živorad
Kočane

Osnovni sud Niš
Iv.br.721/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

77
Dug za duvan 43.266,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Stojanović Jela
Mali Vrtop

Osnovni
sud Niš
Iv.br.462/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

78
Dug za duvan 16.067,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Marković Julijana
Mali Vrtop

Osnovni sud Niš
Iv.br.726/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

79

Dug za duvan 37.900,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Ilić Radmila
Donji Dušnik

Osnovni sud Niš
Iv.br.460/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

80

Dug za duvan 21.732,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Cvetanović Branislav
Gornji Dušnik

Osnovni sud Niš
Iv.br.472/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

81

Dug za duvan 34.375,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Nikolić Miroslav
Sopotnica

Osnovni sud Niš
Iv.br.469/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

82

Dug za duvan 13.097,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Stojičić Goran
Gornje Dragovlje

Osnovni sud Niš
Iv.br.727/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

83
Dug za duvan 39.730,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004

Đorđević Dragan
Zaplanjska Toponica

Osnovni sud Niš
Iv.br.8674/04

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

84

Dug za duvan 13.320,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004 

Stanković Radica
Mezgraja

Osnovni sud Niš
Iv.br.662/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

85

Dug za duvan 83.980,00 din. sa 
kamatom od 
01.03.2004

Stojiljković Zoran
Doljevac

Osnovni sud Niš
Iv.br.824/06

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

86
Dug za duvan 49.555,00 din. sa 

kamatom od 
01.03.2004 

Mamutović Slavica
Popovac

Osnovni sud Niš
Iv.br.485/05

Usvojen predlog za 
izvršenje izvršni 
postupak u toku

Nikola 
Simov 

UKUPNO: 2.560.340,00 din
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26. Dogadjaji nakon dana bilansa

Nije bilo korektivnih dogadjaja nakon dana bilansa.

_______________________            M.P.

(Mesto i datum)

____________________

 (Lice odgovorno za sastavljanje napomena)

___________________
 (Zakonski zastupnik)
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Београд, март 2018. године 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

Финансијски извештаји 

31. децембар 2017. године 

 

 

 

   
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ------------------------------------------------------- 1-3 

 

ПРИЛОГ  

 

БИЛАНС СТАЊА 

БИЛАНС УСПЕХА 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  

ТАБАК А.Д. НИШ 
 

 

Извештај о финансијским извештајима 
 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Акционарског друштва за 

производњу и обраду дувана Табак, Ниш (у даљем тексту: Друштво) који обухватају 

биланс стања на дан 31. децембар 2017. године и одговарајући биланс успеха, извештај о 

осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за 

годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје. 
 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу сa Међународним стандардима финансијског 

извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у 

припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње и грешке.  
 

 

Одговорност ревизора 
 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 

ревизије и рачуноводственим прописима Републике Србије. Ови стандарди налажу да се 

придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на 

начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 

износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани 

поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално 

значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне 

радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле 

које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у 

циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица.  

 
 

 



 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  

ТАБАК А.Д. НИШ 
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Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

Одговорност ревизора (наставак)  

 

Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање 

значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације 

финансијских извештаја. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и 

одговарајући и да обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења. 
 

 

Основе за изражавање мишљења са резервом 
 

Део грађевинских објеката (зграда бр. 3, зграда бр. 4, зграда бр. 5 и зграда бр. 6) је био 

предмет процене вредности независног проценитеља – судског вештака са стањем на дан 

15. новембар 2012. године, а по налогу Основног суда у Нишу са циљем утврђивања 

почетне цене на првом надметању у предмету извршења бр. 1И 6536/12 у корист извршног 

повериоца Ђорђевић Љубише из Ниша. Процена је евидентирана у пословним књигама 

Друштва и то повећањем вредности грађевинских објеката који су били предмет процене и 

припадајућих ревалоризационих резерви у укупном износу од 70.678 хиљада динара. 

Процена вредности дела грађевинских објеката не садржи захтеве дефинисане стандардом  

МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, односно није утврђен нови корисни век 

трајања средстава и на основу њега нове стопе амортизације, њихова резидуална вредност, 

нити је проценом обухваћена целокупна група грађевинских објеката  како се то захтева 

Параграфом 36 поменутог стандарда. Сагласно наведеном, процена није ни могла бити 

евидентирана у пословним књигама Друштва. Надаље, Закључком Основног суда у Нишу 

од 13. децембра 2012. године део грађевинских објеката - зграда бр. 6 је додељена 

понудиоцу ДМВ Индустријски контролни системи д.о.о. Ниш у предмету извршења        

бр. 1И 6536/12. Увидом у релевантну документацију, утврдили смо да Друштво није на 

адекватан начин евидентирало насталу пословну промену. Због природе евиденције коју 

Друштво води, нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских 

извештаја по наведеном основу. 

 

Друштво није обрачунало и евидентирало одложена пореска средства/обавезе у складу са 

МРС 12 - Порези из добитка. Због природе евиденције коју Друштво води, нисмо били у 

могућности да утврдимо ефекат корекција финансијских извештаја по основу обрачуна 

одложених пореских средстава/обавеза и са њима у вези одложеног пореског 

прихода/расхода. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  

ТАБАК А.Д. НИШ 

 3 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Основе за изражавање мишљења са резервом (наставак) 
 

Друштво је исказало укупан губитак у Билансу стања, на дан 31. децембар 2017. године, у 

износу од 176.778 хиљада динара. Такође, краткорочне обавезе су, на дан 31. децембар 

2017. године, веће од обртне имовине за 38.723 хиљаде динара. Наведене чињенице указују 

на постојање материјално значајних неизвесности Друштва да послује у складу са начелом 

сталности правног лица.  
 

Мишљење са резервом 

 

По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте питања изнетих у оквиру пасуса             

„Основе за изражавање мишљења са резервом”, финансијски извештаји приказују 

истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију 

Друштва на дан 31. децембар 2017. године, као и резултате пословања, промене на 

капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са 

рачуноводственим прописима Републике Србије.  
 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2017. годину. 

У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 

720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима. 

 

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 

 

Београд, 30. март 2018. године         
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1.     INFORMACIJE O DRUŠTVU

Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: Akcionarsko društvo za proizvodnju i obradu duvana TABAK NIŠ
Skraćeni naziv društva: Tabak AD NIŠ
Sedište društva: Niš,
Veličina društva: Malo pravno lice
Oblik organizovanja: Akcionarsko Društvo
Matični broj: 07185979
Šifra delatnosti: 1200
PIB: 100663468

 Istorijat društva

Privredno društvo AD TABAK Niš, osnovana delatnost je proizvodnja i obrada duvana. 
Društvo  je  osnovano 1885  godine,  kao magacin  za  smeštaj  duvana.  Nakon preseljenja  fabrike  duvana iz

Beograda u Niš 1914 godine, predizeće posluje kao »stovarište neprerađenih duvana« da bi 1950 godine, preraslo u
duvansku stanicu, koja je bila glavno stovarište duvana Fabrika duvana u Nišu.

Od 1949 godine, do 1963 godine, posluje pod nazivom »Preduzeće za obradu duvana« a od 1963 godine, do
1989 godine, u sastavu Duvanske industrije Niš kao »Pogon za obradu duvana« a zatim kao OOUR »Nišava« u sastavu
RO Duvanske industrije »Ništabak«, odnosno »Tabak« bila je u sastavu SOUR » Jugoduvan ».

Od 23 marta 1989 godine, pa do 16 jula 2007 godine posluje pod nazivom Društveno preduzeće za proizvodnju
i obradu duvana »Tabak« Niš, a od17 jula 2007 godine, metodom aukcijske prodaje prodato je većinskom vlasniku
Tender S.A. iz  Rumunije i od tada posluje kao Tabak AD Niš. 

Tabak AD Niš,  ja na dan 31. decembar 2017.  godine imalo 5 zaposlenih radnika,  koliko je imao i na dan
31.12.2016. godine.

Delatnost
Pretežna delatnost je fermentacija duvana. 

Organi društva

Prema Statutu, organi Tabak AD NIŠ su:
– Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
– Odbor direktora, kao organ upravljanja;
– Direktor, kao organ poslovođenja;
.Broj zaposlenih u društvu

Tabak  AD Niš,   je  na dan 31.  decembra 2017.  godine imalo 5 zaposlenih.  Kvalifikaciona
struktura zaposlenih je sledeća:

– visoka stručna sprema (VIII)
– visoka stručna sprema (VII-2)
– visoka stručna sprema (VII-1) 2
– viša stručna sprema (VI)
– visokokvalifikovani radnici (V)
– srednja stručna sprema (IV) 3
– kvalifikovani radnici (III)
– polukvalifikovani radnici (II)
– niža stručna sprema (I)
– nekvalifikovani radnici
   Ukupno: 5



2.      OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski  izveštaji  privrednog  društva  su  sastavljeni  u  skladu  sa  međunarodnim
računovodstvenim  standardima  (MRS)  i  međunarodnim  standardima  finansijskog  izveštavanja
(MSFI)  koje  je  izdao Međunarodni  komitet  za računovodstvene standarde (IASC),  Zakonom o
računovodstvu i  reviziji  ("Službeni glasnik  RS",  br.  46/2006 i  111/2009),  drugim podzakonskim
propisima  donetim  na  osnovu  tog  zakona,  kao  i  u  skladu  sa  izabranim  i  usvojenim
računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti
koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadr-
žini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predu-
zetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010).

Na dan 31. decembra srednji kurs NBS je iznosio 123,4723 RSD za 1 EUR. Finansijski
izveštaj  za  2016.  godinu  odobren  od  strane  skupštine  društva  na  sednici  održanoj  .02.2017.
godine.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Poslovni prihodi

Poslovni  prihodi  obuhvataju  prihode  od  prodaje  robe,  proizvoda  i  usluga,  prihode  od
aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po
osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i članarina, kao i druge prihode koji
su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate. 

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja,
amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto
zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

Preračunavanje  stranih  sredstava  plaćanja  i  računovodstveni  tretman
kursnih razlika

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju
se u odgovorajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stra-
noj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku
godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.

Nematerijalna ulaganja

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju
se u odgovorajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stra-
noj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku
godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.

Osnovna sredstva

Osnovna  sredstva  se  priznaju  po  nabavnoj  vrednosti.  Nabavna  vrednost  predstavlja
fakturnu  vrednost  dobavljača,  zajedno  sa  svim  ostalim  troškovima  nastalim  do  aktiviranja
osnovnog sredstva.

Nakon početnog priznavanja,  nekretnine,  postrojenja i  oprema se iskazuju po nabavnoj
vrednost  ili  po  ceni  koštanj,  umanjenoj  za  ukupan  iznos  obračunate  amortizacije  i  ukupan
iznosgubitka zbog obezvređenja.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U
skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom
o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.

Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. 



Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije.

 
 3.    PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

U skladu sa MRS 1, u ukupne prihode društva, pored poslovnih prihoda, ulaze finansijski
prihodi i ostali prihodi. 

Uporedni pregled ostvarenih prihoda klijenta dat je u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Podbilansi prihoda 
iz bilansa uspeha

Ostvareni
prihodi u

2017.

Ostvareni
prihodi u

2016.

Indeksi
(3 : 4) x 100 

1 2 3 4 5

1. Poslovni prihodi 4691 1663 282,00
2. Finansijski prihodi 2617 38 6887,00
3. Ostali prihodi 679 21243 4,00
4. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

dobitak poslovanja koje se obustavlja
poslovanja koje se obustavlja
UKUPNI PRIHODI 7987 22944 35,00

  ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA
Poslovni prihodi

Prema  Zakonu  o  računovodstvu  i  reviziji,  MSFI  i  podzakonskim  propisima,  poslovne
prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od
subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr. 

(u hiljadama dinara)
2017. 2016.

Prihodi od zakupnina 4691 1663
Finasijski prihodi 2617 38

Ostali poslovni prihodi 679 21243
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI 7987 22944

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem tržištu, 
U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su veci za 282,00 %. Finansijski prihodi su

ostvareni od pozitivnih kursnih razlika.Ostali  poslovni  prihodi  su  prihodi  od  naplacenih  otpisanih
potrazivanja.

  Finansijski prihodi

Prema MRS  i  MSFI,  finansijske  prihode čine finansijski  prihodi  od matičnih,  zavisnih i
ostalih  povezanih lica,  prihodi od kamata,  pozitivnih kursnih razlika i  pozitivnih efekata valutne
klauzule i ostalih finansijskih prihoda.

 (u hiljadama dinara)

2017. 2016.
Finansijski  prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike 2617 38
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule



Prihodi  od  učešća  u  dobitku  zavisnih  pravnih  lica  i  zajedničkih
ulaganja
Ostali finansijski prihodi
UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI 2617 38

Ostali prihodi

Prema MRS  i MSFI, ostale prihode čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme
i bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrednosti i materijala, viškovi, osim
viškova učinka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika,
prihodi  od  smanjenja  obaveza  i  prihodi  od  ukidanja  dugoročnih  rezervisanja.  Ostali  prihodi
obuhvataju i prihode od usklađivanja vrednosti imovine koje čine prihodi od usklađivanja vrednosti
bioloških  sredstava,  nematerijalnih  ulaganja,  nekretnina,  postrojenja,  opreme,  dugoročnih
finansijskih plasmana, hartija od vrednosti, zaliha ( osim zaliha učinka), kratkoročnih potraživanja i
kratkoročnih finansijskih plasmana i prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine.

(u hiljadama dinara)
2017. 2016.

Dobici  od  prodaje  nematerijalnih  ulaganja  nekretnina,  postrojenja  i
opreme 10291
Dobici od prodaje bioloških sredstava
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti  
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja 272 21
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Prihodi od smanjenja obaveza 407 10931
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi ukudanja dugorocnih rezervisanja
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava
Prihodi od usklađivanja vrednoosti nematerijalnih ulaganja
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
Prihodi  od  usklađivanja  vrednosti  dugoročnih  finansijskih  plasmana  i
hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine
UKUPNI OSTALI PRIHODI 679 21243

 4.    PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA

U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi.
Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Podbilansi rashoda
iz bilansa uspeha

Ostvareni
rashodi u

2017.

Ostvareni
rashodi u

2016.

Indeksi 
(3 : 4) x 100

1 2 3 4 5

1. Poslovni rashodi 8456 10762 79,00
2. Finansijski rashodi 3131 5064 62,00
3. Ostali rashodi 1345 100
4. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

UKUPNI RASHODI 12932 15826 82,00



 ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

 Poslovni rashodi 

Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi  direktnog materijala i  robe i
drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

(u hiljadama dinara)
2017. 2016.

Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
Ukupno grupa 50:
Troškovi materijala za izradu 6
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 24 15
Troškovi goriva i energije 836 412
Ukupno grupa 51: 860 433
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3882 4960
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 653 884
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
Troškovi naknade po ugovoru o privremenim ili povremenim 
poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po ostalim ugovorima
Troškovi naknada članovima upravnog  i nadzornog odbora 177 353
Ostali lični rashodi i naknade
Ukupno grupa 52: 4712 6197
Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi transportnih usluga 21 50
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja
Troškovi razvoja
Troškovi ostalih usluga 250 216
Ukupno grupa 53: 271 266
Troškovi amortizacije 1590 1660
Troškovi rezervisanja za garantni rok
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanje za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
Ukupno grupa 54: 1590 1660
Troškovi neproizvodnih usluga 396 551
Troškovi reprezentacije 6 99
Troškovi premije osiguranja 59 59
Troškovi platnog prometa 29 30
Troškovi članarina
Troškovi poreza 517 482
Troškovi doprinosa

Ostali nematerijalni troškovi 16 985
Ukupno grupa 55: 1023 2206
UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55) 8456 10762

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala (duvan u listovima), troškova 
goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i 
inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa 100%.



Za 2017. godinu zarade su obračunate  i ukalkulisane za svih dvanaest meseci i  plaćeni su doprinosi za obavezno 
socijalno osiguranje na najnižu propisanu osnovicu bez isplate zarade.

Finansijski rashodi

Prema MRS  i  msfi,   finansijske  rashode čine  finansijski  rashodi  po  osnovu kamata i  negativnioh  kursnih
razlika, rashodi po osnovu efekta valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

 (u hiljadama dinara)

2017. 2016.
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
Rashodi kamata 3121 4019
Negativne kursne razlike 10 1045
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, 
koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela
Ostali finansijski rashodi 441
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI 3131 5505

 Ostali rashodi

Prema MRS i MSFI, ostale rashode čine:  gubici po osnovu rashodovanja i  prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, oopreme, bioloških sredstava; gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrednosti i
materijala; manjkovi, osim manjkova učinka; rashodi po osnovu efekta ugovorene zaštite od rizika; rashodi po osnovu
direktnog otpisa  potraživanja.  Ostali  rashodi  obuhvataju  i  rashode po  osnovu obezvređenja  imovine  (obezvređenje
bioloških  sredstava,  nematerijalnih  ulaganja,  nekretnina,  postrojenja  i  opreme,  dugoročnih  plasmana  i  hartija  od
vrednosti, zaliha materijala i robe, potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana).

(u hiljadama dinara)
2017. 2016.

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, 
nekretnina, postrojenja i opreme 1056
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
Gubici po osnovu prodaje materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 289
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvređenje bioloških sredstava
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
Obezvređenje građevinskih objekata
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od 
vrednosti raspoloživih za prodaju
Obezvređenje zaliha materijala i robe
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Obezvređenje ostale imovine
UKUPNI OSTALI RASHODI 1345

     FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Podbilansi finansijskog
rezultata

Ostvareno 
u 2017.

Ostvareno
 u 2016.

Indeks

1 Poslovni dobitak
2 Poslovni gubitak 3765 9099
3 Dobitak  finansiranja 
4 Gubitak finansiranja 514 5026
5 Dobitak na ostalim prihodima 679 21243



6 Gubitak na ostalim rashodima 1345 441
7 Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
8 Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
9 Poreski rashod perioda 1002

10 Odloženi poreski rashodi perioda 199 163
11 Odloženi poreski prihodi perioda

NETO DOBITAK 5512
NETO GUBITAK 5144

 UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI
U MSR 16 i  MRS 41  je  propisano  da  se pod  osnovnim sredstvima smatraju  prirodna

bogatstva (zemljišta i šume), građevinski objekti, oprema, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom,
višegodišnji  zasadi,  osnovno  stado  i  ostala  osnovna  sredstva,  kao  i  ulaganje  u  pribavljanje
osnovnih sredstava.

 (u hiljadama dinara)

R.b. Kategorije osnovnih sredstava
Stanje na dan

31.12.2017. (po na-
bavnoj vrednosti)

Stanje na dan
31.12.2016. (po na-
bavnoj vrednosti)

Indeksi 
(3 : 4) x 100

1 2 3 4 5

1. Zemljište 40385 40604 100
2. Građevinski objekti 11145 13271 84
3. Postrojenja i oprema 10278 28.364 37
4. Investicione nekretnine 94692 94692 100
5. Osnovno stado
6. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
7. Nekretnine, postrojenja, oprema i 

biološka sredstva u pripremi
8. Avansi za nekretnine, postrojenja, 

opremu i biološka sredstva
9. Ulaganja na tuđim nekretninama, 

postrojenjima i opremi
UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA 156500 176931 89

 PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Privredno društvo je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije
iz Pravilnika o računovodstvenim politikama.

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:
R.b. Opis Procenat  amortizacije

1 2 3

1. Građevinski objekti 1.50%
2. Oprema 7-15%
3. Nameštaj
4. Kompjuteri 20%
5. Osnovno stado
6. Alat i inventar

 STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću pojedinih
kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:

(u hiljadama dinara)

R.b. Kategorije osnovnih sredstava Iznos Učešće u %

1. Zemljište 40385 25,00
2. Građevinski objekti 11145 8,00
3. Postrojenja i oprema 10278 7,00
4. Investicione nekretnine 94692 60,00



R.b. Kategorije osnovnih sredstava Iznos Učešće u %

5. Osnovno stado
6. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
7. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 

u pripremi
8. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka 

sredstva
9. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i 

opremi
UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA 156500 100

Privredno  društvo  se  u  računovodstvenim  politikama  opredelilo  za  model  nabavne
vrednosti,  tako da se nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po
nabavnoj  vrednosti,  umanjenoj  za ukupnu ispravku vrednosti  po osnovu amortizacije  i  gubitka
zbog obezvređivanja. 

Obračunata  amortizacija  građevinskih  objekata  primenom  proporcionalnog  metoda
obračuna iznosi 170 hiljada dinara, investicionih objekata u iznosu od 1420 hiljada dinata što čini
ukupno 1.590 hiljada dinara.

 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Dugoročni finansijski plasmani se sastoje od sledećih pozicija:
 (u hiljadama dinara)

R.b. Opis Iznos

1. Ostali dugoročni finansijski plasmani – stambeni kredit za 3 radniak 326

UKUPNO DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 326

  UPOREDNI PREGLED ZALIHA

Zalihe materijala,  rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe,  ambalaže i
goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne
troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova i sitnog inventara se vrši po
ponderisanoj prosečnoj nabavnoj ceni. 

 (u hiljadama dinara)

2017. 2016.
Materijal 2.203
Nedovršena proizvodnja 150
Gotovi proizvodi
Roba
Nekretnine pribavljene radi prodaje
Dati avansi
UKUPNO ZALIHE 2.353

 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

(u hiljadama dinara)
Kupci – matična i zavisna pravna lica -
Kupci – ostala povezana pravna lica
Kupci u zemlji 21
Kupci u inostranstvu
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Potraživanja od izvoznika
Ostala potraživanja - koperanti
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova



Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
Ostala potraživanja 
Potraživanja za više plaćen porez na dobit
Kratkoročni finansijski plasmani 210
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 302
PDV i aktivna vremenska razgraničenja
Ukupno potraživanja 533

 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

Ukupna  potraživanja  od  kupaca  na  dan  31.12.2017.  godine  sa  saldom  iznosila  su  21
hiljada dinara. Na osnovu raspoloživih podataka izvršena je provera naplativosti potraživanja od
kupaca  do  dana  obelodavanja   i  tom prilikom  je  utvrđeno  da  je  od  iznosa  21  hiljada  dinara
navedenog potraživanja naplaćeno 21 hiljada dinara, što čini 100 % od posmatranog uzorka. Na
osnovu toga se može zaključiti da je naplativost zadovoljavajuća.

 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

(u hiljadama dinara)
R.b. Opis konta Stanje 31.12.2017.
1. Potraživanje od radnika za  manjkove
2. Ostala potraživanja od zaposlenih 
3. Potraživanje od radnika za potrošene telefonske impulse

  UKUPNO

 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK

OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala potraživanja u iznosu  od 210 hiljada dinara odnose se na kratkoročnu pozajmicu
Palas  DOO Krusevac.

 KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Struktura kratkoročnih finansijskih plasmana obuhvata:
 (u hiljadama dinara)

R.b. Opis konta Stanje 31.12.2017.
1. Potraživanja od koperana iz ranijih godina za repromaterijal
2. Pozajmica 210
3. Pozajmica 

 UKUPNO 

 KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU

Prema MRS i zakonskim i podzakonskim propisima, kapital čini osnovni kapital ( akcijski
kapital,  udeli  društva sa  ograničenom  odgovornošću  ,  ulozi,  državni  kapital,  društveni  kapital,
zadružni  udeli  i  ostali  kapital),  neuplaćeni  upisani  kapital,  emisiona premija,  kapitalne rezerve,
revalorizacione rezerve, rezerve iz dobiti (zakonske, statutarne i ostale), dobitak iz ranijih godina i
dobitak tekuće godine, umanjeno za nerealizovane gubitke po osnovu hartija od vrednosti, gubitak
i otkupljene sopstvene akcije. 

 OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

2017. 2016.
Akcijski kapital 140344 140.344
Udeli d.o.o.
Ulozi
Državni kapital



Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital
UKUPNO 140344 140.344

Akcionari društva su:
Vrsta akcija % učešća 2017. 2016.

Akcionar Tender S.A. obične 71,9966 101043 101043
Radnici obične 8,051 11.298 9.343
Akcionar-Akcijski fond RS obične 1,505 2.111 2.963
Manjinski interes obične 18,449 25.892 26,995
UKUPNO 140.344 140.344

Većinski vlasnik sa 74,10791% akcija je privredno društvo  Tender S.A Temišvar.

 OBAVEZE

Prema MRS i zakonskim propisima, obavezama se smatraju dugoročne obaveze ( obaveze
prema  povezanim  pravnim  licima  i  pravnim  licima  sa  uzajamnim  učešćem,  dugoročni  krediti,
obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze).

Pored toga,  obavezama se smatraju i  kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema
povezanim  pravnim  licima  i  licima  sa  uzajamnim  učešćem,  kratkoročnih  kredita  i  ostale
kratkoročne finansijske obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze
iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze. 

Kratkoročnim obavezama se smatraju obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana od
dana činidbe odnosno od dana godišnjeg bilansa.

(u hiljadama dinara)
 dugoročna rezervisanja...............................................................................................319
 dugoročne obaveze......................................................................................................... -
 kratkoročne obaveze.........................................................................................................
 odložene poreske obaveze...............................................................................................
 UKUPNO.....................................................................................................................319
 DUGOROČNA REZERVISANJA

Privredno društvo je izvršilo rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u iznosu
od 319 hiljada dinara, A koje se odnose na rezervisanja za otpremnine za radnike za odlazak u
penziju po  MRS 19.

 KRATKOROČNE OBAVEZE

(u hiljadama dinara)
2017. 2016.

Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica
Kratkoročni krediti u zemlji
Kratkoročni krediti u inostranstvu 67347
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine 62094
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog 
poslovanja namenjenih prodaji
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 1843 1843
Ukupno grupa 42: 63937 69190
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica 
Dobavljači u zemlji 853 587
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja 2156
Ukupno grupa 43: 853 3381



2017. 2016.

Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
Ukupno grupa 44: 
Obaveze za  neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada 
koje se refundiraju 5248 2495
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 589 273
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret 
zaposlenog 875 413
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 791 378
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
Obaveze  za  poreze  i  doprinose  na  naknade  zarada  na  teret
zaposlenog koje se refundiraju 
Obaveze  za  poreze  i  doprinose  na  naknade  zarada  na  teret
poslodavca koje se refundiraju 
Ukupno grupa 45: 7503 3559
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 27224 24270
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima 254 267
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji  akontaciju podižu u toku
godine
Ostale obaveze 2.235
Ukupno grupa 46: 27478 26772
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim 
primljenih avansa) od 20% 137 95
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim 
primljenih avansa) od 8%
Obaveze za PDV po primljenim avansima po opštoj stopi od 20%
Obaveze za PDV po primljenim avansima po posebnoj stopi od 8%
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi od
18%
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi
od 8%
Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog
poreza
Ukupno grupa 47: 137 95
Obaveze za porez na promet i akcize 52
Obaveze za poreze iz rezultata 84 207
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili  na teret
troškova 1357 2486
Obaveze za doprinose koji terete troškove
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
Ukupno grupa 48: 1441 2745
Unapred obračunati troškovi
Obračunati prihodi budućeg perioda
Naplaćeni PDV
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
Odloženi prihodi i primljene donacije
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
Razgraničeni PDV
Ostala pasivna vremenska razgraničenja 851 580
Ukupno grupa 49: 851 580



2017. 2016.

UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE 102200 105473

 KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Obaveze po ugovorima o pozajmicama i ugovorima o kamati u iznosu od 89.318 hiljada dinara odnose se na
pozajmice od TENDER S.A. TEMIŠVAR iz Rumunije.

 OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2016. imaju sledeću strukturu:
 

(u hiljadama dinara)
Podgrupa

računa
Opis Saldo 31.12.2017.

430 Primljeni avansi
431 Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
433 Dobavljači – ostala povezana pravna lica – 
435 Obaveze prema dobavljačima u zemlji 853

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
439 Ostale obaveze iz poslovanja
440 Obaveze prema uvozniku
441 Obaveze po osnovu izvoza na tuđ račun
442 Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
449 Ostale obaveze iz specifičnih poslova

UKUPNO: 853

Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2017. godine do dana obelodanjivanja podataka izmireno
je  220 hiljada dinara, što  čini 26% iz navedebih podataka se može zaključiti  da neblagovremeno izmiruje obaveze
prema dobavljačima.

 OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

 (u hiljadama dinara)
2017. 2016.

Obaveze za neto zarade i naknade zarada 5247 2495
Obaveze za poreze na zarade i
naknade zarada na teret zaposlenog 589 273
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposl 875 413
Obaveza za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret poslodavca 791 378
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret 
zaposlenog koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknadu zarade na teret 
poslodavca koje se refundiraju
Obaveze po osnovu kamate i troškova finansiranja 27224 24270
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima 254 267
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podižu u toku 
godine
Ostale obaveze 2 2235
UKUPNO 34982 30331

 
 OBRAČUN PDV

Društvo vodi  dvostruku evidenciju  obračuna i  plaćanja  PDV,  i  to  preko knjige  ulaznih i
izlaznih računa i knjigovodstvene evidencije na grupama računa 27 i 47. 



U toku revizije PDV, revizorski tim je zaključio da je PDV korektno obračunat i plaćen, što
znači da po tom osnovu nema ozbijnijeg rizika koji bi mogao materijalno da utiče na finansijski
rezultat privrednog društva. 

U nastavku je dat tabelarni pregled obračuna PDV.

Prihodi za 2016. godinu i plaćeni PDV
(u hiljadama dinara)

Opis Prihod 20% PDV 20% Prihod 8% PDV 8%
Obračunati

PDV
Maloprodaja
Usluge 4691 938 938
Veleprodaja
Ukupno
Manjkovi
Prihod od izvoza robe – 
oslobođeno plaćanja PDV
UKUPNO 4691 938 938

 Obaveze po osnovu PDV – a  za  IV kvartal 2017. godinu u iznosu od  137 hiljada dinara koje su isplaćene u januaru 

 2018 godine.
 
 5.   RIZICI

     Društvo se nalazi u značajnim finansijskim teškoćama. Nepokriveni gubitak do kraja 2016. iznosi
188.784 hiljada dinara. Na kraju  2017. godine po zakonskim propisima knjiženo je pokriće gubitka iz
ranijih godina ukidanjem revalorizacionih rezervi, i dobit koja je ostvarena u 2016 godini. Za 2017 godinu
ostvarena je gubitak u iznosu od 5144 hiljada dinara tako da na kraju 2017 godine ukupan gubitak  iznosi
176.778. hiljada dinara. 

Poseban rizik  po Društvo predstavlja   višegodišnja  poslovna neaktivnost   u  osnovnoj  delatnosti
poslovanja, koja uz brojne tužbe protiv društva po različitim osnovama: obaveze prema zaposlenima iz
ranijeg perioda  kao i neisplaćene zarade radnicima za 2016 i 2017. godinu preti da u potpunosti parališe
poslovnu i finansijsku sposobnost društva i  postojanje samog drustva.

Nije bilo korektivnih dogadjaja nakon dana bilansa.

  6.   ISTRAŽIVANJE I RAZOJ

Društvo se angažuje na pronalaženju zakupaca za izdavanje prostora radi ostvarivanje većeg 
prihoda.

U Nišu, 29.03.2018.

                                                                  TABAK AD NIŠ
                                                              ____________________________








