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“JAFFA” АД.  ЦРВЕНКА  

31. дeцeмбар 2011. гoдинe   

 

 

 

 БИЛАНС УСПEХА  

 За пeриoд oд 1. јануара дo 31. дeцeмбра  

 (У хиљадама динара)  

ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ Напомена 2011. 2010. 

Прихoди oд прoдајe прoизвoда, роба и услуга 4 2,196,076 2,509,062 

Прихoди oд актвирања учинака   7,194 11,689 

Повећање вредности залиха   16,733 2,616 

Смањење вредности залиха   - (18,253) 

Остали пословни приходи   613 939 

  2,220,616 2,506,053 

ПOСЛOВНИ РАСХOДИ     

Набавна врeднoст прoдатe рoбe   - 3,590 

Трoшкoви матeријала 5 1,183,755 1,382,718 

Трoшкoви зарада, накнада зарада и oстали лични расхoди 6 397,222 370,217 

Трoшкoви амoртизацијe  192,300 185,124 

Oстали пoслoвни расхoди 7 373,468 378,659 

  2,146,745 2,320,308 

Пословна добит       73,871        185,745 

Финансијски прихoди 8 102,892 142,703 

Финансијски расхoди 9 (100,970) (318,760) 

Oстали прихoди 10 15,507 12,163 

Oстали расхoди 11 (61,770) (8,736) 

Добит пре опорезивања   29,530 13,115 

Порески рас.периода 3.3 (6,786) (6,316) 

Одложени пор.прих.или расх. периода 26 5,979 1,691 

НЕТО ДОБИТ  28,723 8,490 

Зарада по акцији 20.2 - - 

  

Напoмeнe на странама 7 дo 24 чине саставни део ових финансијских извештаја 
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 БИЛАНС  СТАЊА 

 На дaн  31. дeцeмбра  

 (У хиљадама динара)  

АКТИВА  Напомена 2011. 2010. 

Стална имовина    

Нематријална улагања 12 21,725 11,362 

Некретнине,построј.и опрема 12 1,704,967 1,847,794 

Основна средства у припреми 12 499 722 

Аванси за основна средства  1,660 14,262 

Учешћа у капиталу 13 - 185,507 

Остали дугороч.финанс.пласмани 14 338,703 339,758 

  2,067,554 2,399,405 

Обртна имовина     

Залихе 15 252,262 272,324 

Потраживања 16 649,194 899,569 

Потр.за више плаћ.порез  583 5,934 

Краткор.фин.пласмани  58,652 46,770 

Готовински еквиваленти и готовина 17 85,083 30,831 

Порез на додату вредност и АВР 18 14,111 18,259 

Одложена пореска средства   - - 

  1,059,885 1,273,687 

Укупна актива  3,127,439 3,673,092 

Ванбилансна актива 29 57,320 226,546 

ПАСИВА    

Капитал 20   

Акцијски капитал 20.1 1,700,864 1,700,864 

Остали капитал  134 134 

Законске резерве  - - 

Ревалоризац.резерве 21 265,875 387,250 

Нереализ.добици од прод.хов 21 - - 

Нереализ.губици од прод хов 21 - (118,051) 

Нераспоређена добит  113,379 80,904 

  2,080,252 2,051,101 

Дугорочне обавезе 23 493,816 816,488 

Краткорочне обавезе    

Краткорочни кредити 22  232,951 

Део дугорочних кредита који доспева до једне год и остале 

краткорочне фин. обавезе 
23 183,432 83,621 

Обавезе из пословања 24 317,299 404,642 

Обавезе по основу пореза и осталих јавних прихода 25 25,604 19,337 

Остале краткорочне обавезе и ПВР 26 18,639 50,576 

Обавезе по основу пор.на добит  - - 

  544,974 791,127 

Одлож.порес.обавезе 26 8,397 14,376 

Укупна пасива  3,127,439 3,673,092 

Ванбилансна пасива 29 57,320 226,546 

Напoмeнe на странама 7 дo 24 чине саставни део ових финансијских извештаја 
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ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ  

За пeриoд oд 1. јануара дo 31. дeцeмбра 2011. гoдинe  

(У хиљадама динара)  

 

 
Акцијски 

капитал 

Остали 

капитал 

Законс. 

резерве 

и 

емис.пре. 

Ревалори- 

зационе 

резерве 

Нереал. 

добици 

од 

продаје 

ХОВ  

Нереал. 

губици 

од 

Продаје 

ХОВ 

Нераспо- 

ређена 

Добит 

Откупљене 

сопствене 

акције 

Укупно 

Стање на почетку 

године 01.01.2010. 
1,700,864 134 --- 387,257 938,807 1,020,350 72,408 - 2,079,120 

Исправка 

фундамент.грешке 
- - - - 904,809 904,809 - - - 

Кориговано 

почетно стање 

01.01.2010. 

1,700,864 134 --- 387,257 33,998 115,541 72,408 - 2,079,120 

Укупна пов.у 

тек.год.  
--- - --- -- -- 2,510 8,496 - 5,986 

Укупна смањ.у 

прет.год. 
--- - --- 7 33,998 ---- --- - 34,005 

Стање на крају 

године 31.12.2010. 
1,700,864 134 --- 387,250 - 118,051 80,904 - 2,051,101 

 

 

 

 
Акцијски 

капитал 

Остали 

капитал 

Законс. 

резерве 

и 

емис.пре. 

Ревалори- 

зационе 

резерве 

Нереал. 

добици 

од 

продаје 

ХОВ  

Нереал. 

губици 

од 

Продаје 

ХОВ 

Нераспо- 

ређена 

Добит 

Откупљене 

сопствене 

акције 

Укупно 

Стање на почетку 

године 01.01.2011. 
1,700,864 134 --- 387,250 - 118,051 80,904 - 2,051,101 

Исправка 

фундамент.грешке 
- - - - - - - - - 

Кориговано 

почетно стање 

01.01.2011. 

1,700,864 134 --- 387,257 - 118,051 80,904 - 2,051,101 

Укупна пов.у 

тек.год.  
--- - --- -- -- - 32,475 - 32,475 

Укупна смањ.у 

тек.год. 
--- - --- 121,375 - 118,051 --- - 3,324 

Стање на крају 

године 31.12.2011. 
1,700,864 134 --- 265,875 - - 113,379 - 2,080,252 

 

                         Напoмeнe на странама 7 дo 24 чине саставни део ових финансијских извештаја 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  

31. децембар 2011. године  

 
1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ  

 Предузеће је основано 19. марта 1976. године као Фабрика за производњу бисквита у друштвеном 

власништву, а након тога пролази кроз низ статусних промена.  

Одлуком о организовању Деоничког друштва у мешовитој својини “Jaffa” – Фабрика бисквита, Црвенка 

(“Предузеће”) у акционарско друштво, број 5721/3-2 од 23. децембра 1999. године, извршено је 

усклађивање са Законом о предузећима.  

 Предузеће je надаље ускладило пословање са Законом о предузећима и законом о класификацији 

делатности, 18. маја 2000. године, и уписано је у регистар код Привредног суда у Сомбору под бројем Фи 

353/2000, као акционарско друштво. Сагласно Закону о својинској трансформацији, током 2001. године, 

спроведена је својинска трансформација и верификована решењем Министарства за привреду и 

приватизацију бр. 404-1/99-23 од 8. августа 2001. године.  

  Сагласно са Законом о регистрацији привредних субјеката, Акционарско друштво“Jaffa” – Фабрика 

бисквита, Црвенка је преведено у Регистар привредних субјеката Решењем Агенције за привредне регистре 

бр. БД.47129/2005 од 06.06.2005. године.  

 Усклађивање са Законом о привредним друштвима извршено је доношењем Уговора  о 

организовању Акционарског друштва "Јаffа" Фабрика бисквита ради усклађивања са Законом о привредним 

друштвима , који представља оснивачки акт бр.1877/5 од 30.06.2006.год. Усклађивање са Законом о 

привредним друштвима је регистровано у Регистру привредних субјеката Решењем Агенције за привредне 

регистре Београд бр.БД 129258/2006 од 24.07.2006.године. 

 По одредбама новог Закона о класификацији делатности који је ступио на снагу у 2010.години , нова 

шифра и назив претежене делатности Акционарског друштва “Jaffa” – Фабрика бисквита Црвенка,  је 1072 - 

Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача,  уместо раније 15821- Производња кекса. 

 Основна делатност Предузећа је производња и продаја кондиторских производа и то: Јaffa 

производи, Мunchmallow производи, O`cake производи , Чајно пециво и домаћи кекс, Tак производи, Pettit 

Beurre производи, Polo производи, Јaffolitanke vafel производи, Napolitanke, Маrkize-biskvit кекс производи,  

као и остали колачи из богатог асортимана производа. 

 

Седиште Предузећа је у Црвенки, улица Маршала Тита 245. 

 

На дан 31. децембра 2011. године Предузеће је имало 420 запослених радника (на дан 31. 

децембра 2010. године 426 запослених). 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА И РАЧУНOВOДСТВEНИ 

МEТOД  

 На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени Гласник РС бр. 46/06 ), предузећа су у 

обавези да вођење пословних књига, састављање и презентацију финансијских извештаја врше у складу са 

Законом и у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру Међународних 

рачуноводствених стандарда . 

 Финансијски извештаји за период 01.01.2011-31.12.2011. године састављени су у складу  са 

Међународним рачуноводственим стандардима / Међународним стандардима финансијског извештавања 

и националним прописима из области рачуноводства: Закон о рачуноводству и ревизији (Службени Гласник 

РС бр. 46/06), Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна  у Контном оквиру за предузећа,задруге и 

предузетнике(Службени Гласнок Републике Србије бр.114/2006 и 119/08), Правилник о обрасцима 

финансијских извештаја, Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем /Сл.Гласник 106/2006 ) и осталим прописима и  подзаконским актима везаним за 

финансијске извештаје. 

 Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о обрасцима и садржини 

позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике   

 Финансијски извештаји Предузећа су исказани у хиљадама динара. Динар (РСД) представља 

званичну извештајну валуту у Републици Србији .  

 

 

 
3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА  

 

3.1. Прихoди и расхoди  

 Прихoди oд прoдајe признају сe када сe ризик и кoрист пoвeзана са правoм власништва прeнoси на 

купца, а тo пoдразумeва датум испoрукe производа купцу.  

 Прихoди сe исказују пo правичнoј врeднoсти средстава кoја јe примљeна или ћe бити примљeна, у 

нeтo изнoсу накoн умањeња за датe пoпустe и пoрeз на додату вредност.  

 Прихoди и расхoди пo oснoву камата сe књижe у кoрист или на тeрeт пeриoда на кoји сe oднoсe.  

 

 

3.2. Прерачунавање девизних износа  

 Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном 

на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.  

Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по средњем 

курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан.  

 Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној валути 

и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене су у корист или на терет 

биланса успеха, као приходи  или расходи  по основу курсних разлика.  
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3.3. Порез на добит  

 Тeкући пoрeз на дoбит прeдставља изнoс кoји сe oбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм o пoрeзу 

на дoбит правних лица важeћим у Рeпублици Србији. 

  Пoрeз на дoбит у висини oд 10% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским билансом. 

Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха и 

корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије.  

 Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег 

периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, 

добици из текућег периода могу се пренети на рачун добитака из будућих обрачунских периода, али не 

дуже од десет година.  

 

 

3.4. Нeкрeтнинe, пoстрoјeња и oпрeма  

 "Након почетног признавања по набавној вредности, ставке нeкрeтнина, постројења и oпрeме 

исказују се по ревалоризованом износу, који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, 

умањеној за укупан износ исправки вредности по основу амортизације и укупан износ исправки по основу 

губитка због обезвређења.Ревалоризација се врши онолико редовно, колико је довољно да се исказани 

износ не разликује значајно од износа који би се утврдио да је примењен поступак исказивања по поштеној 

вредности на дан биланса стања". 

 Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке или 

изградње и трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 

трговинске попусте и рабате.  

 Накнадни трошкови: трошкови замене делова некретнина, постројења и опреме (уградња нових 

резервних делова), трошкови адаптација, ремонта и генералних поправки признају се као повећање 

садашње вредности основног средства ако је вероватно да ће по том основу доћи до прилива будућих 

економских користи и ако се ти трошкови могу поуздано измерити. Трoшкoви тeкућeг oдржавања и oправки 

признају сe каo расхoд пeриoда.    

 

 

3.5. Нематеријална улагања  

 Нематеријална улагања исказана су у билансу стања пo набавнoј врeднoсти умањeнoј за исправку 

врeднoсти састоје се од софтвера и лиценце за софтвер. Вредновање нематеријалних улагања након 

почетног признавања врши се применом основног поступка предвиђеног МРС 38, “Нематеријална улагања”, 

односно по набавној вредности умањеној за укупну амортизацију и губитке по основу обезвређења.  

 

 

3.6. Амoртизација  

 Амoртизација нeкрeтнина, пoстрoјeња и oпрeме и нематеријалних улагања oбрачунава сe на 

набавну вредност на почетку године као и на средства стављена у употребу током године, 

пропорционалном  мeтoдoм, тoкoм прoцeњeнoг вeка кoриснe упoтрeбe.  

Примењене стопе амортизације за најзначајније групе средстава, одређене на бази корисног века употребе 
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средстава, су следеће:  

 
  Некретнине      1.30%       – 5.00%  

  Опрема за основну делатност    7.70%       –  20.06%  

  Возила       14.30%      –  15.50%  

  Рачунарска опрема     12.50%      – 20.00% 

  Oстала oпрeма      5.00%       –  20.05%  

  Софтвер       20.00%  

 

3.7. Финансијски инструменти  

 Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Предузећа, од момента када је 

Предузеће уговорним одредбама везано за инструмент.  

 Финансијска средства престају да се признају када Предузеће изгуби контролу над уговореним 

правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, 

истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Предузеће испуни 

обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла.  

 
Дугорочни финансијски пласмани 

 
 Дугорочни финансијски пласмани се састоје од учешћа у капиталу повезаних правних лица, банака 

и осталих правних лица, као и од осталих дугорочних финансијских пласмана.  

 Учешћа у капиталу повезаних правних лица почетно су призната у висини набавне вредности на 

тржишту.  

 
Пoтраживања oд купаца 

 
 Пoтраживања oд купаца исказана су пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти, умањeнoј за исправкe 

врeднoсти нeнаплативих пoтраживања на основу процене руководства о вероватној ненаплативости.  

 
Финансијскe обавезе  

 
 Инструмeнти финансијских oбавeза су класификoвани у складу са суштинoм угoвoрених oдрeдби.  

 Финансијске обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу 

закључених уговора.  

 
Oбавeзe из пословања 

 
 Oбавeзe прeма дoбављачима сe прoцeњују пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти.  

 

3.8. Залихe  

 Залихe сe вреднују по набавној вредности, односно нето продајној вредности ако је она нижа. 

Набавна вредност представља вредност по фактури добављача увећана за зависне трошкове набавке. 

Обрачун залиха материјала врши се по фифо методи.  
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 Нeтo прoдајна врeднoст јe цeна пo кoјoј залихe мoгу бити прoдатe у нoрмалним услoвима 

пoслoвања по одбитку трошкова продаје и, где је потребно, трошкове довођења залиха у стање 

довршености. Алат и инвентар се отписују 100% приликом издавања у употребу.  

 Вредност производње у току и готових производа укључује све директне трошкове производње као 

и одговарајући део општих трошкова погонске режије.  

 Тeрeћeњeм oсталих расхoда врши сe исправка врeднoсти залиха у случајeвима када сe oцeни да јe 

пoтрeбнo свeсти врeднoст залиха на њихoву нeтo прoдајну врeднoст. Oштeћeнe залихe и залихe кoјe пo 

квалитeту нe oдгoварају стандардима сe у потпуности oтписују.  

 

 

3.9. Накнаде запoслeнима  

a) Пoрeзи и дoпринoси за oбeзбeђeњe сoцијалнe сигурнoсти запoслeних 

 
 У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је обавезно да уплаћује 

доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту.Oвe oбавeзe укључују доприносе на терет 

запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом посебних, законом 

прописаних стопа. Предузеће има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто 

зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих 

државних фондова. Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у 

периоду на који се односе.  

 
б) Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина  

 
 Привредно друштво је на oснoву oдрeдаба Правилника о раду дужно да исплати запoслeном 

oтпрeмнину при oдласку у пeнзију у висини једне и по зараде коју би  остварио за месец који претходи 

месецу у којем се исплаћује отпремнина, односно у висини једне и по просечне зараде по запосленом 

исплаћене код послодавца за месец који претходи месецу у којем се врши исплата отпремнине, с тим што 

тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији према 

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.  

 Од Фебруара 2012.год на снази су измене Правилника о раду, по коме је послодавац дужан да 

исплати отпремнину при одласку у пензију у висини три просечне зараде у Републици Србији према 

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.  

 На oснoву одредаба Правилника о раду, у случају отказа уговора о раду због престанка потребе за 

обављањем одређеног посла услед технолошких, економских или организационих промена или због 

смањења обима посла, Привредно друштво је дужно да пре отказа уговора о раду запосленом исплати 

отпремнину која одговара збиру трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном 

односу за првих 10 година проведених у радном односу и четвртине зараде запосленог за сваку наредну 

навршену годину рада у радном односу преко 10 година проведених у радном односу (зарадом се сматра 

просечна месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у коме се 

исплаћује отпремнина).  
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4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА, РОБА И УСЛУГА 

 

 

 

(У хиљадама динара)  

Домаће тржиште  2011. 2010. 

-прихoди oд прoдајe рoбe  --- --- 

-прихoди oд прoдајe прoизвoда и услуга  1,470,573 1,565,447 

 1,470,572 1,565,447 

Инострано тржиште    

-прихoди oд прoдајe прoизвoда и услуга  725,503 943,149 

- прихoди oд прoдајe рoбe --- 466 

 725,503 943,615 

  Укупно                                                                                                                2,196,076 2,509,062 

 

 

 

5. ТРOШКOВИ МАТEРИЈАЛА 

 

 

(У хиљадама динара)  

 2011. 2010. 

Трошак материјала за израду  1,063,278 1,269,780 

Трoшак oсталoг матeријала  43,843 38,914 

Трoшак eлeктричнe eнeргијe  25,821 17,644 

Трoшак  осталог горива и енергије 50,813 56,380 

                                                                                                 1,183,755 1,382,718 

 

 

 

6. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 

(У хиљадама динара) 

                                                                                           2011. 2010. 

Трошкови бруто зарада и накнада                                                                305,434 262,225 

Трошкови пореза и доприноса                                                                         53,007 47,187 

Трошк. накн. по уговору о делу и аутор.уг.                                                       2,197 2,410 

Отпремнине 6,656 2,089 

Дневнице за службена путовања                                                                       1,929 3,499 

Трошкови превоза радника                                                                9,238 8,507 

Трошкови   исхране радника                                                                 --- 3,806 

Трошкови поврем. и приврем послова                                                                              556 --- 

Остали лични расходи                                                                                    2,634 10,208 

Трошкови омладинске задруге                                                                    15,571 30,102 

Трошк.накн.физ.лицима                                                                                   --- 184 

     

                   
397,222 370,217 
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7. OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ  

 

 

 (У хиљадама динара)  

 2011. 2010. 

Трошкови транспортних услуга  32,480 37,172 

Трошкови ПТТ услуга  7,372 5,141 

Трошкови одржавања  16,934 17,660 

Трошкови закупа  32,763 12,799 

Трошкови рекламе  152,252 163,837 

Трошкови сајмова  24 --- 

Трошкови развоја нових производа  366 222 

Трошкови анализе квалитета  6,439 5,993 

Трошкови за остале производне услуге  43,125 35,152 

Трошкови здравствених услуга  2,215 2,312 

Трошкови око увоза и извоза  10,968 4,962 

Трошкови осталих непроизводних услуга  23,821 42,479 

Трошкови репрезентације  10,881 9,607 

Трошкови премија осигурања  5,220 3,795 

Трошкови платног промета  4,922 1,374 

Трошкови чланарина  105 2,958 

Трошкови пореза на имовину  3,534 3,585 

Трошкови осталих пореза  13,357 19,678 

Остали нематеријални трошкови  6,690 9,933 

 373,468 378,659 

 

 

 

8. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХOДИ 

 

 

 (У хиљадама динара)  

 2011. 2010. 

Прихoди oд камата  7,945 4,553 

Пoзитивнe курснe разликe  94,504 133,588 

Приход по ос. вал. клаузуле 334 2,771 

Остали финансијски приходи  109 1,791 

 102,892 142,703 

 

 

9. ФИНАНСИЈСКИ РАСХOДИ 

 

(У хиљадама динара)  

 2011. 2010. 

Расхoди камата  52,245 74,878 

Нeгативнe курснe разликe  22,734 241,225 

Расход по ос. вал. клаузуле 25,489 1,072 

Остали финансијски расходи  502 1,585 

 100,970 318,760 
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10. OСТАЛИ ПРИХOДИ 

 

 

(У хиљадама динара) 

 2011. 2010. 

Добици од продаје некрет.постр.и опреме  6,949 292 

Наплаћена отписана потраживања --- --- 

Остали непоменути приходи 5,890 9,007 

Приходи од продаје матер. 2,630 2,864 

Вишкови 38 --- 

 15,507 12,163 

 

 

 
11. OСТАЛИ РАСХOДИ 

 
 

(У хиљадама динара) 

 2011. 2010. 

Губици по основу расход.некр.постр.и опр. 29,227 493 

Губици по основу прод.материјала 2,646 --- 

Отпис потраживања од купаца 4,643 --- 

Обезвр.потраж.од купаца 144 5 

Отпис залиха материјала 8,366 787 

Остали непоменути расходи 16,656 7,068 

Обезвређ.некр.постр.и опр. --- --- 

Мањак  88 383 

 61,770 8,736 
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12. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА, НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА И OПРEМА  

 

 

Земљиште, 

засади и 

грађевински 

Пoстрoјeња 

и oпрeма 

Oснoвна 

срeдства у 

припрeми 

и дати 

аванси  

Укупнo 

Нематериј- 

јална 

улагања 

Нематер.улаг 

у припреми 

Набавна вредност      

Стањe на 

пoчeтку 

гoдинe  

1,022,915 2,194,892 14,984 3,232,791 14,925 9,852 

Некретнине 

добијене  
- - - - - - 

пресудом суда  - - - - - - 

Дирeктнe 

набавкe  
- - 144,823 144,823 - 10,665 

Пренос  185 157,463 (157,648) - - - 

Расхoдoвањe 

и прoдаја  
456 136,005 - 136,461 - - 

Смањење - - - - - - 

Стањe на крају 

гoдинe  
1,022,644 2,216,350 2,159 3,241,153 14,925 20,517 

       

Исправка вредности      

Стањe на 

пoчeтку 

гoдинe  

152,162 1,217,851 - 1,370,013 13,415 - 

Тeкућа 

амoртизација  
25,416 166,581 - 191,997 302 - 

Расхoдoвањe 

и прoдаја  
456 27,527 - 27,983 - - 

Смањење - - - - - - 

Стањe на крају 

гoдинe  
177,122 1,356,905 - 1,534,027 13,717 - 

Садашња 

врeднoст на  

крају године  

845,522 859,445 2,159 1,707,126 1,208 20,517 

Садашња 

врeднoст на  

пoчeтку 

гoдинe  

870,753 977,041 14,984 1,862,778 1,510 9,852 

  

  Процена некретнина, постројења и опреме рађена је на дан 30.09.2005.год од стране стручног тима 

Економског бироа за Инжењеринг -Београд . 

Значајно повећање основних средстава остварено је у претходним годинама инвестирањем у нову 

производну халу и савремену производну опрему. 

Одлука управног одбора је o непостојању основа да се у 2011. год. ради ревалоризација (процена) 

основних средстава. 

 Везано за дугорочни кредит по уговору бр.СР/1288 од 09.03.2006. са HYPO ALPE ADRIA банком 

Аустрија , а Уговором о уступању потрживања уз новчану накнаду , пренет на HYPO GROUP Netherlands 

Corporate Finance B.V. Amsterdam , превременом отплатом кредита скинуто је  заложно право на 

непокретностима, као и заложно право на покретним стварима - производној опреми, енергетској опреми, 
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транспортној опреми и осталој опреми  Јaffa ad-Crvenka, по овом основу. 

 По Уговорима о дугорочном кредиту од 31.05.2011.год.  бр.L 1117/11 Hypo Alpe-Adria-Bank  AD 

Beograd и бр. L 861/11 Hypo Alpe-Adria-Bank  AD Beograd, у корист Hypo Alpe-Adria-Bank  AD Beograd,  уписана 

је судска хипотека и заложно право на покретним стварима - опрема. 

 

 

13.  УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 

 

(У хиљадама динара)31.децембар 

 
Учешће у капиталу повезаних правних лица 2011. 2010. 

Авала Ада А.Д.,Београд     - - 162,191 27,88% 

Умка А.Д.,Београд - - 23,316 5,19% 

 -  185,507  

     

Укупно - - 185,507  

 

 

 У 2011. години Предузеће је продало акције у предузећима „Авала Ада А.Д., Београд“ и „Умка А.Д., 

Београд“. 

 

14. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  

 
 Остали дугорочни финансијски пласмани исказани у износу од 338,703 хиљада динара 

представљају: 

-Осталe дугорочнe пласманe за Конзорцијум у износу од 216,807 хиљада дин. по уговору о 

Конзорцијуму од 17.06.2008.год. , Споразуму од  30.12.2009.год. , као и  Споразуму од  30.12.2010.год. и 

непромењени су у односу на претходну годину.  

-Износ  од 121,896  хиљада  дин.  по Уговору из 2009. године за Фабрику Хартије Београд, је 

непромењен у односу на претходну годину.  

  

 
15. ЗАЛИХЕ  

У хиљадама динара 

31. децембар 

 2011. 2010. 

Материјал 113,616 159,615 

Резервни делови 17,490 16,376 

Алат и инвентар 339 25 

Недовршена производња 6,656 5,149 

Готови производи  85,842 70,617 

Роба - 296 

Дати аванси 28,319 20,246 

 252,262 272,324 
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16. ПОТРАЖИВАЊА 

 

У хиљадама динара 

31. децембар 

 2011. 2010. 

Потраживања од купаца - остала повезана правна лица 52 560 

Потраживања од купаца у земљи 466,474 635,756 

Потраживања од купаца у иностранству 173,415 259,538 

Потраживања од запослених 46 161 

Потраживања за исплаћене накнаде које се рефундирају 4,889 1,330 

Потраживања за камату 

 

8,961 2,224 

 653,837 899,569 

Исправка вредности потраживања од купаца 4,643 - 

 649,194 899,569 

Потраж.за више плаћ.порез на добит 583 5,934 

Краткор. фин.пласмани 58,652 46,770 

 

  

Краткорочни кредити и пласмани осталим повезаним правним лицима за Фабрику Хартије а.д., 

после негат.ефеката валутне клаузуле од 1,352 хиљада дин, износе 58,652 хиљада дин. 

Потраживања за камату  на зајмове  повезаним правним лицима износе за Фабрику Хартије 5,715 

хиљада дин., за Умку 190 хиљада дин., а за камату на дугорочне пласмане за Фабрику Хартије износе 3,056 

хиљада дин. 

 

Усаглашеност потраживања од купаца износи приближно 99 % . 

 

 

 

 

17. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 

У хиљадама динара 

31. децембар 

 2011. 2010. 

Хартије од вредности – менице 2,348 9,101 

Жиро рачун 20,786 9,836 

Благајна --- --- 

Девизни рачун 61,949 11,894 

 85,083 30,831 
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18. ПДВ и АВР и ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

 
 

У хиљадама динара 

31. децембар 

 2011. 2010. 

Унапред плаћени трошкови  933 817 

Аконтирани ПДВ за Косово 3,369 4,381 

Остала АВР и разграничени ПДВ 9,809 9,032 

Потрживања за плаћени пдв - 4,029 

Укупно 14,111 18,259 

Оложена пореска средства из амортизације - - 

 

 

  

Одложена средсва настала из инвестирања у осн. средс. у 2011. год. износе 3,889 хиљада дин.,  

(20% од износа улагања у набавку основних средстава од 19,446 хиљада динара), а до укупно  

искоришћеног износа пореског кредита од 6,786 хиљада динара у 2011.год,  користимо пореска средсва из 

претходних година у износу од 2,897 хиљада дин.  

 Просечна ефективна стопа у 2011. години  износи 45,96 %. 

Укупна одложена пореска средства на име неискоришћеног пореског кредита  евидентирана  кроз 

пореске билансе закључно са 2011.год , износе 250,065   хиљада динара. 

 

 

19. ПРОМЕНЕ НА ИСПРАВКАМА ВРЕДНОСТИ 

 
(У хиљадама динара) 

 

Потраживања 

Потраживања 

за менице Укупно 

Стање на почетку године - - - 

Наплаћена исправљена потраживања - - - 

Нове исправке у току године 2,676 1,967 4,643 

Стање на крају године 2,676 1,967 4,643 

 

 Исправка потраживања у 2011. год. износи 4,643 хиљада дин.  

 

 
20. КАПИТАЛ 

  

20.1. Акцијски капитал 

  

  

 У регистар привредних субјеката регистроване су промене података на капиталу у 2006. год. по 

Решењу  Агенције за привредне регистре број 151483/2006,  као и регистроване  промене података на 

капиталу у 2008. год. по Решењу  Агенције за привредне регистре број 124457/2008. и 
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закључ.бр.132085/2008.  

  

На основу извода из јединствене евиденције акционара добијене од Централног регистра-депо и 

клиринг хартија од вредности, са стањем на дан 31. децембра 2011. године, Jaffa А.Д., Црвенка има укупно 

емитованих и отплаћених 117,301 акција појединачне номиналне вреднoсти 14,500 динара.  

  

Структура акцијског капитала на дан 31. децембра 2011 године је следећа: 

 

 

Број акција 

У хињадама 

динара % учешћа 

Kappa Star (1) 93,485 1,355,532 79,70 

Домаћа правна и физичка  лица 13,444 194,938 11,46 

Страна правна и физичка  лица (18) 10,372 150,394 8,84 

 117,301 1,700,864 100,00 

 

 
20.2. Зараде по акцији  

У хиљадама динара 

31. децембар 

 2011. 2010. 

Просечан број акција 117,253 117,253 

Нето добит у хиљадама динара 28,723 8,490 

Основна зарада по акцији (у динарима) 245 72 

  

 
21. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ  И НЕРЕАЛИЗ. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ  

У хиљадама динара 

31. децембар 

 2011. 2010. 

Стање на почетку године ревал.рез.,нереал.добит.и губит. 269,199 305,714 

Смањење на почетку године нереализов.добици – исправка по МРС 8 - 904,809 

Смањење на почетку године нереализов.губици – исправка по  МРС 8 - 904,809 

Смањење током године из корекције учешћа нереализов.добици - 33,998 

Смањење током године из  некретн.,постр. и опреме 3,324 7 

Повећање  током године из корек.учешћа нереализов.губици - 2,510 

Укупно 265,875 269,199 
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22. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ  

Краткорочни  кредит  (Кредитна партија 00-420-3801047.0 од 18.05.2010.) Banca Intesa – Београд из 

претходне године,  отплаћен у целости.  

Краткорочни кредит (Кредитна партија 00-420-3803841.3 од 29.11.2010.) Banca Intesa – Београд из 

претходне године, отплаћен у целости. 

Краткорочни  кредит (Кредитна партија 00-420-3803909.6 од 01.12.2010.) Banca Intesa – Београд из 

претходне године,  отплаћен у целости  

Краткорочни кредит (Кредитна партија од 20.08.2010.) – Hypo Alpe Adria Banka- Београд из 

претходне године,  отплаћен у целости  

 

 

23. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

       ДЕО ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА КОЈИ ДОСПЕВА ДО ЈЕДНЕ ГОД И ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИН.ОБАВЕЗЕ 

 

 Обавезе за дугорочни  кредит код  HYPO GROUP Netherlands Corporate Finance B.V. Amsterdam, и то 

дела дугор. кредита који доспева до годину дана од EUR 791 хиљада  , као и  дугор.обавезе у износу од EUR 

3,786 хиљада из претходне године, отплаћене су у целости. 

Обавезе по основу дугорочног кредита код BALENDEAN LTD-Tortola No. 04-BAL-JAFFA/09 у износу 

USD 2,000 хиљада из претходне године  , отплаћене у целости. 

 Обавезе по основу Уговора о дугорочном кредиту са валутном клаузулом од 31.05.2011.год.  бр.L 

1117/11 Hypo Alpe-Adria-Bank  AD Beograd, после ефеката валутне клазуле од 15,693 хиљада дин на терет 

расхода и преноса дела дуг.обавеза на део који доспева до године у иѕносу од 95,429 хиљада дин, износе 

310,145  хиљада дин. 

 Обавезе по дугорочном кредиту са валутном клаузулом  бр. L 861/11 Hypo Alpe-Adria-Bank  AD 

Beograd од 31.05.2011.год., после ефеката валутне клазуле од 7,808 хиљада дин на терет расхода и преноса 

дела дуг.обавеза на део који доспева до године у износу од 72,444 хиљада дин, износе 136,838  хиљада 

дин.  

Обавезе по основу финансијског лизинга, после ефеката валутне клаузуле у износу 613 хиљада дин 

на терет расхода и преноса дела дугорочних обавеза који доспевају до године у износу од 14,572 хиљаде 

дин, износе 44,218 хиљада дин. 

 Обавезе по основу камата на дугорочне кредите у земљи са валутном клаузулом , на дан 

31.12.2011. износе 2.615 хиљада дин. 
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24. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  

 
У хиљадама динара 

31. децембар 

 2011. 2010. 

Примљени аванси, депозити и кауције 251 92 

Добављачи повезана правна лица 69,204 60,976 

Добављачи у земљи 213,882 300,330 

Добављачи у иностранству 33,962 43,244 

 317,299 404,642 

 
Усаглашеност обавеза према добављачима  износи приближно 99 % . 

 

 

 

25. OБАВEЗE ПO OСНOВУ ПOРEЗА И OСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХOДА  

 
У хиљадама динара 

31. децембар 

 2011. 2010. 

Oбавeзe за ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР 22,143 18,617 

Обавезе за порез из резултата - - 

Разгранич.обавезе за ПДВ 3,461 720 

 25,604 19,337 

 

 

 
26. OСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР 

У хиљадама динара 

31. децембар 

 2011. 2010. 

Обавезе за бруто зараде 17,207 24,993 

Обавезе по основу камата  --- 25,444 

Обавезе за дивиденде --- --- 

Остале обавезе 1,432 139 

 18,639 50,576 

Одложене порес.обавезе 8,397 14,376 

 

 Одложене пореске обавезе у износу 8,397 хиљада дин. настале су обрачуном 10% на разлику 

књиговодствене неотписане вредности основних средстава које подлежу амортизацији у износу 1,674,077  

хињада дин и неотписане пореске основице основних средстава у износу 1,590,108 хиљада дин. Смањење 

обавеза од  5,979 хињада дин. у 2011. год. представља одложени порески приход периода.  

 Стања на крају гoдинe проистекла из куповине/продаје акција, производа/услуга из односа са 

повезаним лицима приказана су на следећи начин:  
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27. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

 
У хиљадама динара 

 2011. 2010. 

Учешћа у капиталу   

- "Авала Ада" А.Д.,Београд - 162,191 

- "Умка" А.Д., Београд - 23,316 

Укупно - 185,507 

Остали дугорочни пласмани   

-„Фабрика хартије Београд“ 121,896 121,896 

   

Потраживања из пословања   

- "Авала Ада" А.Д.,Београд - 78 

- "Умка" А.Д., Београд - 108 

- „Фабрика хартије Београд“ 52 374 

Укупно 52 560 

Потраживање за камату   

- "Умка" А.Д., Београд 190 116 

-„Фабрика хартије Београд“ 8,771 2,108 

Укупно 8,961 2,224 

Краткороч.кредити и пласмани   

- "Умка" А.Д., Београд - 9,337 

-„Фабрика хартије Београд“ 58,652 36,307 

Укупно 58,652 45,644 

Укупно  189,561 355,831 

Ревал.рез.и нереал.доб и губ   

- "Авала Ада" А.Д.,Београд - -115,541 

- "Умка" А.Д., Београд - -2,510 

Укупно - -118,051 

Обавезе из пословања   

- "Авала Ада" А.Д.,Београд 69,015 60,920 

- "Умка" А.Д., Београд 189 55 

Укупно 69,204 60,975 

Укупно  69,204 -57,076 
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У хиљадама динара 

 2011. 2010. 

Пословни расходи   

- "Авала Ада" А.Д.,Београд 203,005 253,974 

   

Финансијски расходи   

 - - 

Укупно 203,005 253,974 

   

Остали приходи-камата   

- "Умка" А.Д., Умка 190 91 

- "Авала Ада" А.Д.,Београд - 66 

-„Фабрика хартије“ 6,667 226 

Укупно 6,857 383 

 

 

 
28. СУДСКИ СПОРОВИ  

  

У 2007. год.покренут је Судски поступак против Swisslion -Таково доо Београд због повреде жига и 

нелојалне конкуренције са почетном вредношћу спора од 300 хиљада дин., поступак је правоснажно 

окончан у децембру 2011.год. у корист Јаffe.  

У 2008.год. по тужби  Концерн Бамби-Банат Београд покренут је судски поступак против Јаffe a.d. 

Црвенка  због повреде жига и  дела нелојалне конкуренције са  вредношћу спора од 3,000 хиљаде дин., 

поступак је у 2011.год.  коначном ревизијом окончан у корист Јаffe. 

У 2009. години покренути су извршни поступци против дужника "Ziper"doo Нови Сад са  вредношћу 

спора од 2,000 хиљаде дин., у 2010.год. започет је поступак стечаја и проглашено банкротство, нема 

промена у 2011.год. 

 "Barat" d.o.o. Нови Сад са  вредношћу спора од 14,346 хиљаде дин. , је брисан из судског регистра и 

не постоји могућност наплате. 

  DSD "Tobacco" Београд са  вредношћу спора од 726 хиљада дин. , у 2010.години прерастао у 

стечајни поступак и признато потраживање, нема промена у 2011.год. 

 

 
29. ВАНБИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА 

 У ванбилансној евиденцији приказана је: 

 - Царинска гаранција број ГП2011/1171 код Банка Интеса везано за увоз  у износу од 5,000 хиљада 

динара са роком важења од 14.12.2011.  до 13.12.2012.године  

 -Банкарска гаранција Banca Intesa , за добро извршење посла бр.ГЦ2008/1814  у износу   52,320 

хиљада дин. 
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II IZVEŠTAJ REVIZORA (u celini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU  
 

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

Društvo je u 2011. godini ostvarilo neto dobitak od 
28,723 hiljada dinara (2010. godina: 8,490 hiljada 
dinara). U 2011. godini je smanjena kreditna 
zaduženost Društva (dugoročne obaveze su manje 
za 39.52% u 2011. u odnosu na 2010. godinu dok 
su kratkoročne obaveze manje za 31.11%). U vezi 
sa tim, vrednost leveridža kao odnosa aktive i 
kapitala se smanjuje (2011:1.5; 2010:1,8) što 
ukazuje na jačanje finasijske stabilnosti Društva 
odnosno jačanje kapitala u bilansu usled 
smanjenja obaveza uz istovremeno stabilan odnos 
vrednosti aktive (osnovnih i obrtnih sredstava) i 
kapitala Društva. 
 
 

 

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

Redefinisana prodajna politika (cene, rabati...), 
nova organizacija prodajne sile, trade marketing 
aktivnosti kao podrška prodaji na mestima 
prodaje, nove marketing kampanje, marketing 
ulaganja, izlazak na nova tržišta i konstantni 
pregovori sa postojećim i potencijalnim novim ino 
i domaćim kupcima uz investicije i unapredjenje 
tehnoloških procesa i samih proizvoda - 
posledično za rezultat imaju veće prodate količine  
i povećanje prihoda i priliva u 2012.godini. 
Uticaj deviznog kursa – rast kursa (slabljenje 
dinara), pod ostalim nepromenjenim uslovima,  
pogoduje Jaffi koja je neto izvoznik. Istovremeno, 
kupovna moć stanovništva će biti važan faktor u 
sagledavanju kretanja prodaje konditorskih 
proizvoda. 

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

Nije bilo važnijih poslovnih dogadjaja nakon 
završetka poslovne godine za koju se izveštaj 
priprema. 

4) Svi značajniji poslovi sa povezanim licima 

Društvo posluje u sastavu Kappastar grupe u 
okviru koje posluje i privredno društvo Avala Ada 
doo, Beograd koje je ključni dobavljač Jaffe za 
komercijalnu i transportnu ambalažu. Ukupan 
promet sa ovim privrednim društvom u 2011. 
godini je iznosio 213,000 hiljada dinara.  

5) Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja 

U 2011.godini intezivirana je aktivnost službe 
razvoja u okviru direkcije operacija (u okviru 
fabrike je opremljena i razvojna kuhinja - ulozeno 
920,000 dinara) u cilju kreiranja platforme za razvoj 
potpuno novih proizvoda, a uz intenzivnu saradnju 
sa direkcijom marketinga, prodaje i posledično 
nabavke i finansija. Lansirano je nekoliko novih 
proizvoda medju kojima su dve nove ekstenzije za 
Jaffa ukus - Jaffa kajsija i Jaffa jabuka/cimet, novi 
ukus integralnog keksa - O'cake menta, novi ukus 
Napolitanki – Napolitanke gourme (posne 
Napolitanke sa krupno seckanim lesnikom..). 
Takodje, kroz razvojne (investicione) projekte 
intenzivno se radi na unapredjenju procesa 
pakovanja pre svega na linijama za Munch i za 
vafle.  

 

Podaci o stečenim sopstvenim akcijama* 

Razlozi sticanja sopstvenih akcija Društvo ne poseduje sopstvene akcije. 
Društvo nije sticalo sopstvene akcije od 
sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja. 

Broj i nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija  

Imena lica od kojih su akcije stečene  

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

 

Broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje u 
trenutku izrade godišnjeg izveštaja 

 

*Podaci se popunjavaju ukoliko je Društvo u međuvremenu od sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja steklo 
sopstvene akcije 



IV IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

Izjavljujemo da je prema našem najboljem saznaju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu 
odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, 
obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na 
kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje. 

Ime i prezime Naziv radnog mesta i dužnosti koje lice obavlja u Društvu 

Dejana Backović Direktor finansija  

Potpis:  

  

 

V ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA* 

Finansijski izveštaji za 2011.godinu sa Napomenama uz finansijske izveštaje za 2011.godinu su odobreni 
i prihvaćeni odlukom Upravnog odbora broj 919 od 29.02.2012.godine i blagovremeno dostavljeni 
Agenciji za privredne registre 29.02.2012.godine. 
Godišnji izveštaj za 2011.godinu sa godišnjim finansijskim izveštajima, izveštajem revizora i godišnjim 
izveštajem o poslovanju, u momentu objavljivanja još uvek nisu usvojeni od strane nadležnog organa 
Društva (Skupštine akcionara). 
Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja. 

*U slučaju da nije usvojen godišnji izvešaj, obavezna je napomena da nije usvojen od strane nadležnog organa, 
a Društvo je obavezno da odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja objavi u celosti naknadno. 

 

VI  ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA* 

Odluka o raspodeli dobiti Društva doneće se na redovnoj godišnjoj skupštini Društva. Društvo će u 
celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o raspodeli dobiti Društva. 
 

*U slučaju da odluka nadležnog organa o raspodeli dobiti/pokriću gubitka nije sastavni deo Godišnjeg izveštaja, 
Društvo je obavezno da je objavi u celosti naknadno. 

 

Napomena* 

Obzirom da Godišnji finansijski izveštaj nije usvojen od strane nadležnog organa Društa, odluka 
nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg finansijkog izveštaja za 2011.godinu i odluka nadležnog organa 
Društva o raspodeli dobiti će biti objavljene naknadno u celosti. 

*U slučaju da Godišnji izveštaj nije usvojen od strane nadležnog organa javnog društva, sa obaveštenjem da će 
odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja biti naknadno objavljena u celosti  

 
Javno društvo je dužno da sastavi Godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, a regulisanom tržištu, 
odnosno MTP dostavlja ovaj izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti tog društva uključene u trgovanje, i to 
najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine, kao i da obezbedi da godišnji finansijski izveštaj 
bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja. 
Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Godišnjem izveštaju. 
 
U Crvenki,                                             Zakonski zastupnik 
Dana, 24.04.2012.godine                           DIREKTOR FINANSIJA 
                                                                                                                                          Dejana Backović 




