
U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o 
sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik 
RS“ broj 14/2012)  ,,FORUM-PLASMAN““  a.d., iz NOVOG SADA, MB: 08136238 objavljuje:  
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BILANS STANJA

na dan 31.12.2011. godine
iltilililtiltililfl]ililtill

u hiljadama dinara

r'f"*ffi-qq#. *,Ffrnpc#com
t t .  A # '

ryry1 ;ry H un" #fl ..F' , P .
' i l

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001 23662 25292

00 I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 002

012 I I .  GOODWILL 003

01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 1 5 1 5

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008) 005 23647 25277

)20,022,023,026
027(deo), 028

(deo), 029
1. Nekretnine, postrojenja i oprema 006 1 9963 21419

)24,027(deo), 028
(deo) 2. Investicione nekretnine 007 3684 3858

)21 , 025, 027 (deo)
028(deo)

3. Bioloska sredstva 008

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+01 1) 009

030 do 032, 039
(deo) 1. Ucesca u kapitalu 0 1 0

033 do 038, 039
(deo) minus 037 2. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 1 1

B. oBRTNA rMofiNA (o't3+014+015) 012 170 215

10  do  13 ,  15 I ,  ZALIHE 013 24 40

1 4
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

014

III. KRATKOROCNA POTRMIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (01 6+01 7+01 8+01 9+020) 0 1 5 146 175

20,21 i 22, osim
223

1. Potrazivanja 0 1 6 114 J2

223 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak 017

23 minus 237 3. Kratkorocni finansijski plasmani 0 1 8

24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 019 32 143
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27 i 28 osim 288
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

G. POSLOVNA |MOVINA (001+0,12 {21;

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

E. VANBILANSNA AKTIVA

A,KAPITAL
(1 02+1 03+104+1 05+1 06-1 07+108-{09-1 1O)

I I .  NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

VI I. NERASPOREDJENI DOBITAK

IX, OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)

i l .  DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

414,415

41 bez 414 i 415

III, KRATKOROCNE OBAVEZE
(1 17+1 1 8+1 19+120+121+122\

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja

4. Ostale kratkorocne obaveze

47, 48 osim 481 i
49 osim 498

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak

- u hiljadama dinara
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Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica rpreduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br. 1 1 4/06, 5t07, 1 19tOB i 2t 10)
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BILANS USPEHA

u period 01.01.2011 do31.12.2011

iltilililtiltililililililil|
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%M;ffilr{ffi*mffi:'***;ffi . ;q

W ru
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

f . PoslovNf PRtHoDt (202+203+204-205+206) 201 2757 4061

6 0 i 6 1 l.Prihodi od prodaje 202 0 449

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204
631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205

6 4 i 6 5 5. Ostali poslovni prihodi 206 2757 3612

ff. PoslovNt RASHOD| (2O8DO 2121 207 4898 5777

50 '1. Nabavna vrednost prodate robe 208 0 429

51 2. Troskovi materijala 209 1300 '1193

52 3. Troskovi zarada, naknadazarada iostali licni
rashodi 210 808 1604

54 4. Troskovi amortizacfie i rezervisanja 211 1 065 1084

5 3 i 5 5 5. Ostali poslovni rashodi 2 1 2 1725 1467

]lf. PosLovNt DoBITAK (201-2071 213

f v. PosLovN I GUBTTAK (207 -2011 2 1 4 2141 1 7  1 6

66 V. FINANSIJSKIPRIHODI 215

56 VI. FINANSIJSKIRASHODI 216 4 z

6 7 i 6 8 VII. OSTALI PRIHODI 2 1 7 1 1 8 5453

5 7 i 5 8 VIII.  OSTALIRASHODI 218 YO 2205

tx. DoBTTAK tz BEDOVNOG POSLOVANJA pRE
OPOREZfVAN JA (213-214+ 215-216+2'17 -2181 219 0 1530

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVAN J A (21 4-213- 21 5+216-2'17 +2181 220 2123 0

A O - q O XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA 221

5 9 - 6 9
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA 222
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- u hi l jadama dinara

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-2221

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-2211

1. Poreski rashod perioda

2. Odlozeni poreski rashodi perioda

3. Odlozeni poreski prihodi perioda

D. lsplacena licna primanja poslodavcu

Dj. NETO DOBITAK (223-224-225-226+ 227-2281

E. NETO GUBfTAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +

4...A". Hero DoBrrAK KoJtpRtpADA
MANJINSKIM ULAGACIMA

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA

1. Osnovna zarada po akciji

2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji

ffi"F"t-D
ffltn '*o'tc
: 4 " -  $

Q " :

dana 30.1 .

Lice odgovorno h sastavljanje
iTteltaja
t j '

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106 , 5107 , 119108 i 2110)
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1 Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _

401 58090 414 427 440

z

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

402 415 428 441

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

403 416 429 442

4
Korigovano pocetno stanje na dar
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)

404 58090 4 1 7 430 443

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini 405 418 431 444

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini 406 5364 419 432 445

7 Stanje na dan 31.12. prethodne
godine _ (red.br. 4+5-6) 407 52726 420 433 446

8

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

408 421 434 447

9

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

409 422 435 448

1 0
Korigovano pocetno stanje na dar
01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)

410 52726 423 436 449

1 1 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

1 3 Stanje na dan 31.12. tekuce
godine _ (red.br. 10+11-121 413 azt zo 426 439 452
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1
Stanje na dan 01.01 . prethodne
godine _

453 466 479 492

z

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

454 467 480 493

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4
Korigovano pocetno stanje na dar
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)

456 469 482 495

5 Ukupna povecanja u prethodnoj
godini 457 470 483 496

o
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini 458 471 484 497

7 Stanje na dan 31.12. prethodne
godine _ (red.br. 4+5-6) 459 472 485 498

8

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

460 473 486 499

I

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

461 474 487 500

1 0
Korigovano pocetno stanje na dat
01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)

462 475 488 501

1 1 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 cuz

1 2 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490

I J
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine _ (red.br. 'lO+'11-'12)465 478 491 504
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1
Stanje na dan 01.01 . prethodne
godine _

505 5 1 8 29600 531 544 28490

z

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih oolitika u
prethodnoj godini - povecanje

JUb 5 1 9 532 545

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

507 520 533 546

4
Korigovano pocetno stanje na dar
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)

508 521 29600 534 547 28490

Ukupna povecanja u prethodnoj
oodini 509 1 530 522 535 548 1 530

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini 5 1 0 523 536 549 5364

7 Stanje na dan 31.12. prethodne
godine _ (red.br. 4+5-6) 511 1530 524 Z:'OUU 537 550 24656

8

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

512 525 538 551

I

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

513 526 539 552

1 0
Korigovano pocetno stanje na dar
01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)

514 I C J U 527 29600 540 553 24656

1 1 Ukupna povecanja u tekuceoj godini 5 1 5 528 2123 541 554 2123

1 2 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 5 1 6 1530 529 1 530 542 555

1 ? Stanje na dan 31.12. tekuce
godine _ (red.br. 10+11-121 517 530 30193 543 556 22533
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1 Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _

557

z

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

558

lspravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

559

4
Korigovano pocetno stanje na dar
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)

cbu

5 Ukupna povecanja u prethodnoj
godini 561

o
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini coz

7 Stanje na dan 31.12. prethodne
godine _ (red.br. 4+5-6) cbJ

8

lspravka.materijalno znacajnih
gresaKa I promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

564

o

lspravka materijalno znacaj nih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

565

1 0
Korigovano pocetno stanje na dar
01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)

566

1 1 Ukupna povecanja u tekuceoj godini 567

t z Ukupna smanjenja u tekucoj godini 568

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine _ (red.br. 10+,11-12) 569

- u hi l jadama dinara

dana 30.1 . 20j2. godine

sastavljanje
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 ФОРУМ-ПЛАСМАН A.Д. НОВИ САД 

  

Напомене уз финансијске извештаје  

за пословну 2011. годину 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  

31. децембар 2011. године 

1 

 
 

  

 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Форум-пласман а.д. Нови Сад (у даљем тексту „Друштво“) је основан 20. марта 1990. 
године. 

 
Друштво је организовано као отворено акционарско друштво и регистровано је код 
Агенције за привредне регистре решењем бр. БД 77176/2005. Акцијама друштва се тргује на 
ванберзанском тржишту Београдске берзе. Дана 28. марта 2008. године извршена је 
продаја 70% друштвеног капитала привредном друштву Municipium S д.о.о. Београд. 
Уговор о продаји друштвеног капитала раскинут је од стране Агенције за приватизацију 
дана 12.04.2010.године. 
 
Основна делатност Друштва је остала трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама. 
 
Седиште Друштва је у Новом Саду, Трг слободе 2. 
 
Матични број Друштва је 08136238, а порески идентификациони број 100238612. 
 
Финансијски извештаји за пословну 2011. годину одобрени су од стране Управног одбора 
Друштва дана 22. фебруара 2012. године. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Основе за састављање финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству и 
ревизији (Службени гласник РС, бр. 46/2006 и 111/2009) и другим рачуноводственим 
прописима који се примењују у Републици Србији. 

 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији, правна лица и предузетници у Републици 
Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и 
обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање 
финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 
подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), 
Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 
финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
 
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског 
извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику 
РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2010. годину нису 
преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима. 
 
Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво није у потпуности 
применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. 
децембра 2010. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да  имају на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не 
могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 

 
Презентација финансијских извештаја 

 
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица 
и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006, 119/2008, 9/2009 и 4/2010). 
 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије 
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Рачуноводствени метод 

 
Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности. 
 
Начело сталности пословања 

 
 Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања. 
 

 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Некретнине и опрема 

 
Некретнине и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени 
коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна 
вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу ових 
средстава у стање функционалне приправности. 

 
Након почетног признавања некретнине и опрема вреднују се по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 

 
Амортизација некретнина и опреме се израчунава применом пропорционалне методе у 
току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 

 
Грађевински објекти 2,5% 
Рачунарска опрема 30,0% 
Канцеларијска опрема 10,0% 
Остала опрема 10,0% 

 
Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 
амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 
намеравани век  њиховог коришћења. 

 
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или 
отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене 
вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Инвестиционе некретнине 

 
Инвестиционе некретнине обухатају некретнине које Друштво издаје у закуп или држи ради 
увећања вредности капитала. 
 
Иницијално признавање инвестиционих некретнина врши се по њиховој набавној 
вредности или цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све 
трошкове који се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне 
приправности. 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 
Амортизација за инвестиционе некретнине обрачунава се по стопи од 2,5%. 

 

Умањење вредности имовине 

 

На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне имовине да би утврдила да ли постоје индикације да је дошло до губитка по 
основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се 
надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако није могуће 
проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ 
јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 

 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која 
је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови 
дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која 
одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за 
то средство.  

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 
 

Финансијски инструмeнти 

 
Класификација финансијских инструмената 

 
Финансијска средства укључују готовину и готовинске еквиваленте и потраживања. 
Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава приликом 
иницијалног признавања. 
 
Финансијске обавезе укљујучују обавезе из пословања. Друштво класификује финансијске 
обавезе у остале финансијске обавезе. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Метод ефективне камате 

 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује 
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност 
финансијског средства или финансијске обавезе.  
 
Готовина и готовински еквиваленти 

 
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни и средства 
на текућим рачунима. 
 

Кредити (зајмови) и потраживања 

 
Потраживања од купаца са фиксним или одредивим плаћањима која се не котирају на 
активном тржишту класификују се као кредити (зајмови) и потраживања.  
 
Потраживања се вреднују по амортизованој вредности, применом методе ефективне 
камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од камате се 
признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, 
где признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 

 
Умањења вредности финансијских средстава 

 
На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је 
дошло до умањења вредности имовине финансијског средства или групе финансијских 
средстава (осим средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење 
финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног 
или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, 
процењени будући новчани токови средстава измењени. 

 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање 
(преко 60 дана), а директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене 
на рачуну исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса 
успеха. Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход. 
 
Остале финансијске обавезе 

 
Остале финансијске обавезе, укључују обавезе из пословања и иницијално се признају по 
фер вредности примљених средстава, умањеној за трошкове трансакције. 

 
Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој 
вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 
билансу успеха обрачунског периода. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 

Порез на добитак  

 

Текући порез 

 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се 
применом пореске стопе од 10% на пореску основицу утврђену у пореском билансу 
Друштва. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у 
званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима 
о опорезивању Републике Србије.  
 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити 
као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из 
текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских 
периода, али не дуже од 10 година. 

 
Одложени порез 

 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности 
средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице 
коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за 
све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у 
којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних 
привремених разлика. 
 
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се 
примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез 
се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се 
књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође 
распоређује у оквиру капитала. 

 

Примања запослених 

 

Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 

 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да 
плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст 
запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима 
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштво јe, 
такoђe, oбавeзно да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe 
запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт 
запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 
 
Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по 
овим основама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Примања запослених (наставак) 

 
Отпремнине 

 
У складу са Законом о раду, Друштво има обавезу да запосленом исплати отпремнину 
приликом одласка у пензију у износу три просечне зараде остварене  у Републици Србији у 
месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво није извршило актуарску процену 
садашње вредности ове обавезе и није формирало резервисање по том основу. 
Руководство верује да таква резервисања, уколико би била процењена, због броја 
запослених, не би могла да имају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје 
Друштва. 

 

Приходи и расходи  

 

Приходи од извршених услуга признају се у билансу успеха под условом да су сви ризици и 
користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у моменту извршења услуге. 
Приходи се исказују по фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на 
додату вредност.  

 

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 
 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и 
доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене 
и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима 
пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских 
извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.  
 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту:  

 

Корисни век некретнина и опреме 

 
Друштво процењује преостали корисни век некретнина и опреме на крају сваке пословне 
године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је заснована на 
историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком 
и променама економских и индустријских фактора. 
 
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним 
књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 
рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан 
ефекат на књиговодствену вредност некретнина и опреме као и на износ амортизације 
текућег обрачунског периода.   
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4. ЗАНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 

Исправка вредности потраживања  

 
Исправка вредности сумњивих и спорних потраживања је извршена на основу процењених 
губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена руководства је 
заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној 
способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово укључује и 
претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене у 
условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце могу да 
имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних потраживања 
обелодањене у приложеним финансијским извештајима. 

 
 
5. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 

 

 

у хиљадама РСД 

 Некретнине  Oпрeма  Укупно 

     
Набавна вредност      
1. јануар 2010. године            33.299  404  33.703 
Набавкe у тoку гoдинe   -  - 
Отуђења и расходовања -  - -

31. децембар 2010. године 33.299  404  33.703 

 
1. јануар 2011. године 

 
33.299 

  
404 

  
33.703 

Набавкe у тoку гoдинe -  -  - 
Отуђења и расходовања 922  -               922 

31. децембар 2011. године 32.377  404  32.781 

      
Исправка врeднoсти       
1. јануар 2010.  године 11.260  114  11.374 
Амортизација 832  78  910 
Отуђења и расходовања -  - -

31. децембар 2010. године 12.092  192  12.284 

 
1. јануар 2011. године 

 
12.092 

  
192 

  
12.284 

Амoртизација 821  71  892 
Отуђења и расходовања -357  -              -357 

31. децембар 2011. године 12.556  263  12.819 

      
Садашња врeднoст       
31. децембар 2011. године  19.821  141  19.962 

31. децембар 2010. године 21.207  212  21.419 
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6. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 

 

у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

 

Набавна вредност     
Стање на почетку године  6.948  6.948 
Пренос на некретнине и опрему  -  - 
Отуђења и расходовања  -  - 

Стање на крају године  6.948  6.948 

     
Исправка врeднoсти      
Стање на почетку године  3.090  2.917 
Амoртизација   174  173 
Пренос на некретнине и опрему  -  - 
Отуђења и расходовања  -  - 

Стање на крају године  3264  3.090 

     
Садашња вредност  3.684  3.858 

 
 
7. ПОТРАЖИВАЊА 

 

у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

 

Потраживања од купаца у земљи  8.993  8.892 
Остала потраживања  2  2 

  8.995  8.894 
Исправка вредности  (8.880)  (8.862) 

     
  115  32 

 
Старосна структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2011. и 2010. године 
представљена је на следећи начин: 
 

у хиљадама РСД 

  2011.   2010. 

 
0-30 дана  96  16 
30-60 дана  16  14 
60-90 дана  15  42 
90-180 дана  48  15 
180-360 дана  33  689 
преко 360 дана  8.785   8116 

     
  8.993  8.892 
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7. ПОТРАЖИВАЊА (НАСТАВАК) 
 
На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања 
од купаца није обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.  
 
Промене на исправци вредности потраживања за 2011. и 2010. годину су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

 
Стање на почетку године    8.862  6.746 
Корекција почетног стања                     (77)  (89) 
Нове исправке у току године  (95)  (2.205) 

     
Стање на крају године  (8.880)  (8.862) 

 
 
8. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

 

у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

 

Текући рачуни  32  143 
Благајна  -  - 

     
  32  143 

 

 

9. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 
Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2011. године у износу од 52.726 
хиљада РСД (2010. године – 52.726 хиљадa РСД) чини 105.446 обичних акција (2010. године 
– 105.446 обичних акција), појединачне номиналне вредности од 500 РСД.  
 
Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности и код Агенције за привредне регистре.  
 
Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 
 2011.  2010. 

 Број 

акција 

 

% учешћа 

 Број 

акција 

 

% учешћа 

Агенција за приватизацију Београд 51.354  48,70%  51.354  48,70% 
Физичка лица 54.092  51,30%  54.092  51,30% 

        

 105.446  100,00%  116.175  100,00% 
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9. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (НАСТАВАК) 

 
Скупштина акционара Друштва је дана 30. јуна 2009. године донела одлуку о повећању 
основног капитала емисијом 358 акција појединачне номиналне вредности од 500 РСД. На 
овај начин Друштво је извршило конверзију обавеза према матичном друштву Municipium S 
д.о.о. Београд у акцијски капитал у износу од 179 хиљада РСД. Друштво је регистровало 
повећање акцијског капитала код Агенције за привредне регистре 7. октобра 2009. године. 
Дана 15. децембра 2009. године Друштво је од Агенције за приватизацију добило решење о 
стицању 358 сопствених акција. Наиме, наведеним решењем Агенција за приватизацију је 
утврдила да је Municipium S д.о.о. Београд извршио обавезу инвестирања од 179 хиљада 
РСД у основна средства Друштва, предвиђену Уговором о продаји друштвеног капитала од 
1. априла 2008. године. 
 
Дана 12.04.2010.године решењем број 638/02-1204 Агенција за приватизацију је раскинула 
Уговор о продаји друштвеног капитала од 1.априла 2008.г. са Municipium S д.о.о. Београд. 
Део акцијског  капитала који је припадао „Municipium“д.о.о. Београд прешао је у 
власништво Агенције за приватизацију Републике Србије. 
Агенција за привредне регистре Републике Србије решењем БД 192555/2009 од дана 
15.12.2009.године након спроведеног поступла ликвидације предузећа Forum trade LTD 
д.о.о. Нови Сад брисало је из регистра привредних субјеката Forum trade LTD д.о.о. Н.Сад. 
Скупштина акционарског Друштва “Форум пласман“ Нови Сад на редовној Скупштини 
одржаној 20.07.2010.године донела је одлуку о поништењу сопствених акција које су 
стечене ликвидацијом зависног предузећа Forum trade LTD д.о.о. Н.Сад. 
 
Ове промене регистроване су у Агенцији за привредне регистре Републике Србије и у 

Централном Регистру депо и клиринг хартија од вредности а.д.Београд. 

 
 
10. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

 

у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

Приходи од продаје  -  449 
Приходи од закупнина  1.499  3.612 
Остали пословни приходи  1.376  5.454 

     

  2.875  9.515 

 
 

11. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 
у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

 
Набавна вредност продате робе  -  429 
Трошкови електричне енергије  1.214  1.014 
Трошкови горива и енергије  60  152 
Трошкови режијског материјала  26  26 

     

  1.300  1.621 
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12. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

Трошкови нето зарада  738  221 
Накнаде члановима Управног одбора  60  452 
Трошкови пореза и доприноса на зараде  -  144 
Остали лични расходи  9  787 

     

  807  1.604 

 

 

13. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

 

Трошкови адвокатских услуга  110  20 
Трошкови закупнина  135  203 
Трошкови књиговодствених услуга  396  318 
Трошкови брокерских услуга   135  160 
Трошкови пореза на имовину  98  108 
Трошкови судских такси  310  62 
Трошкови ПТТ услуга  60  128 
Трошкови пореза и доприноса  0  2 
Трошкови рекламе и пропаганде  0  100 
Трошкови услуга одржавања  -  - 
Трошкови платног промета  38  43 
Амортизација  1.065  1.084 
Трошкови ревизије  172  167 
Остали пословни расходи  375  159 

     

  2.891  2.554 

 

 
14. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

 
Расходи по основу обезвређења:     
   - некретнина и опреме  -  - 
   - дугорочних финансијских пласмана  -  - 
   - потраживања  96  2.205 

     

  96  2.205 
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15. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

Усаглашавање губитка пре опорезивања и пореске основице 

у хиљадама РСД 

  2011.  2010. 

 
Добит пре опорезивања  -  1.531 
Губитак пре опорезивања  2123  - 
Корекција за привремене разлике:        
   - рачуноводствена и пореска амортизација  163  22 
     наплата отписаних потраживанја  77  89 

Порески-добитак  2.363  1.642 

Порески губитак  -  - 

 

Пренети порески губици  

 
Преглед пореских губитака пренетих из ранијих пословних година и рокови до када могу да 
буду искоришћени дати су у следећој табели: 

 
у хиљадама РСД 

  2010.  2010. 

 
од једне до пет година  3.966  3.344 
од пет до десет година  8.930  7.645 

     

  12.896  10.989 

 
Одложени порези 

 
У 2010.години Друштво је исказало опорезиву добит у износу од 1.642 хиљаде РСД и иста је 
искоришћена за покриће дела непокривеног пореског губитка из 2003. године који је 
износио 2.704 хиљаде РСД . 

               У 2011. години Друштво је исказало губитак у износу од 2.123.367,68 динара, тако да укупни                   
               губици износе  30.193.104,36 динара. 
 
16. ДОБИТ (ГУБИТАК) ПО АКЦИЈИ 

 
Друштво израчунава основну зараду по акцији као однос нето добитка из континуираног 
пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и пондерисаног 
просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир сопствене акције 
стечене у току године од стране Друштва. 
Прорачун губитка  по акцији за 2011. годину и добитка по акцији за 2010.годину извршен је 
на основу следећих података: 

у хиљадама РСД 

 2011.  2010. 

 
Добит (Губитак) текуће године из биланса упеха (2123)               1.530 
    
Пондерисани број обичних акција 105.446     105.446 
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17. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 

 

Друшто је организовано као јединствен сегмент пословања. Као што је обелодањено у 
напомени 10 „Остали пословни приходи“, највећи део прихода у 2011. и 2010. години 
Друштво је остварило у виду прихода од закупнина. Све приходе по овом основу Друштво је 
остварило од екстерних купаца. 
 
Приходи остварени од најзначајнијег купца и изложеност Друштва кредитном ризику по 
овом основу обелодањени су напомени 19 „Управљање о финансијским ризицима“. 

 

 

18. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
Пословање Друштва је изложено кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм 
управљања финансијским ризицима Друштва је усмерен на немогућност предвиђања 
догаћаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката 
на финансијске перформансе Друштва. 
 
Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити 
постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
 
Кредитни ризик 

 
Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата готовину и готовинске 
еквиваленте и потраживања од купаца.    
 
Управљање кредитним ризиком се спроводи кроз политику изнајмљивања пословног 
простора која дефинише услове плаћања. На дан 31. децембра 2010. и 2009. године 
значајна концентрација кредитног ризика постоји код привредног друштва Štampa Sistem 
д.о.о. Београд (2010.године.-.8.353.хиљада РСД,2009. године – 7.697 хиљада РСД,). 
У току је судски спор у циљу наплате потраживања. 
 

Ризик ликвидности 

 
Управни одбор управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Друштво у 
сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком ликвидности 
одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних 
токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.  
 

 
 
19. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
На дан 31. децембра 2011. године прoтив Друштва води се судских спор за поврат највећег 
дела имовине која се води у пословним књигама друштва (судски спор са Magyar Szo Нови 
Сад). Изнoс кoначног губитка пo oснoву судског спoра мoже бити увeћан и пo oснoву  
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oбрачунатих затeзних камата дo датума oкoнчања спoра, oднoснo дo датума кoначних 
исплата пo спoру. Рукoвoдствo сматра да судски спoр кoји сe вoди прoтив Друштва у случају 
да буде решен у корист тужиоца проузроковаће матeријалнo значајну штeту пo Друштво. 
Друштво 90% својих прихода остварује од издавања пословних објеката „Штампа систем“-у 
доо Нови Београд са којим води судски спор за наплату потраживања преко 10 милиона 
РСД са каматама. 
 

20. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 

 
Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и 
активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције 
могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни 
износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет  година, односно 
пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година 
од када је обавеза настала.   
 

 
21. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

 
Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. 
октобра 2011.године и 31.октобар 2010. године. У поступку усаглашавања са пословним 
партнерима, утврђена је материјално значајна неусаглашеност потраживања са 
привредним друштвом Štampa Sistem д.о.о. Београд у износу од 8.353 хиљада РСД на дан 
31.децембар 2010. године, а на дан 31.октобар 2011. године целокупан дуг од 8.353.хиљада 
РСД оспорен је од стране „Štampa sistem“д.о.о. Београд и води се судски спор, део 
потраживања је првостепеном судском пресудом донет у корист АД “Форум пласман“ Нови 
Сад али је тужени уложио жалбу апелационом суду на првостепену пресуду. 

               Ако би коначна пресуда била у корист туженог наступили би непремостиви економски   
               проблеми и друштво би било пред неизбежним престанком са радом. 
 
 
 
 
 
 

      Директор 
 

Владимир Васин, дипл.економиста 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II IZVEŠTAJ REVIZORA  
 

NAPOMENA:  U skladu sa  Zakonom o ra čunovodstvu i reviziji Izveštaj revizora 
će biti dostavljen i objavljen u zakonskom roku 



 
 

 
III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU  

 
 
 

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

AD“Forum -plasman“Novi Sad iskazalo je gubit ak u 
poslovanju za 2011.godinu u iznosu od 
2.123.367,34 dinara.Na dan 31.12.2011.godine 
iskazani su ukupni gubici iz ranijeg perioda u 
iznosu od 30.193.104,02 dinara ,a to predstavlja 
57,3% ukupno upisanog i upla ćenog akcijskog 
kapitala. 
Društvo vodi sudski spor sa Magyar Szo doo Novi 
Sad za utvr ñivanje vlasništva nad imovinom 
(grañevinski objekti i kiosci)koja se vode u 
poslovnim knjigama kao vlasništvo društva.U 
slu čaju gubitka spora društvo ostaje bez najve ćeg  
dela imovine. 

 
 

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

Društvo vodi sudski spor za naplatu potraživanja 
sa „Štampa sistem“doo Novi Beograd za iznos 
preko 10 miliona dinara sa kamatama.Spor je na 
apelacionom sudu pošto na prvostepenu presudu 
se žalila tužena strana. 
U slu čaju gubitka spora društvo bi verovatno 
moralo proglasiti ste čaj. 

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

 

4) Svi zna čajniji poslovi sa povezanim licima 

 

5) Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvo ja 

 

 
 
 
 

Podaci o ste čenim sopstvenim akcijama* 
Razlozi sticanja sopstvenih akcija  
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 meñuvremenu 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 meñunarodnih 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  
Vladimir Vasin dipl.ekonomista direktor 
  
  
 
 
 

V ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU 
GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA*  

 

Godišnji finansijski izveštaji će biti razmatrani i usvajani na redovnoj godišnjoj Skupštini. Odluka 
Skupštine akcionara o usvajanju Godišnjeg  finansijakog izveštaja biće objavljena naknadno. 

*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 POKRI ĆU GUBITKA*  
 

Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka će biti razmatrana i usvajana na redovnoj godišnjoj 
Skupštini. Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka biće objavljena naknadno. 

*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* 
 

*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 Novom Sadu,                   Direktor 
Dana 17.04.2012.                                                                                      Vladimir Vasin, diplomirani ekonomista 


