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                                                                             „ TRIVIT-PEK“ A.D. VRBAS

Napomene uz finansijske izveštaje

1.           OSNOVNI PODATCI O PREDUZEĆU

„TRIVIT-PEK“ A.D. Vrbas se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda iz osnovne 
delatnosti Preduzeća i to:

- hleba,peciva,kolača i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa, i
- mleka i mlečnih proizvoda

Pored navedene osnovne delatnosti Preduzeće obavlja i druge delatnosti i poslove koji 
doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju, a naročito:

- trgovina na veliko, i
- trgovina na malo.

 „TRIVIT-PEK“ A.D. Vrbas je organizovano kao akcionarsko Društvo, na osnovu 
Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije od 24.12.2003. godine i 
Odluke o organizovanju društvenog preduzeća u akcionarsko društvo od 26.aprila 2004. 
godine. „TRIVIT-PEK“ a.d. Vrbas je registrovano kod Trgovinskog suda u Novom Sadu 
dana 28.aprila 2004. godine pod brojem 
I Fi 1501/04.
Na osnovuANEX-a br.2 Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije 
agencija je 29.09.2006. Rešenjem br. 10-2491/06-1310/02 dala saglasnost proglašenom 
kupcu, kao ustupiocu, da ustupi Osnovni ugovor, Šćepanović Draganu JMBG 
2409958830052 iz Vrbasa, Narodnog fronta 106, kao prijemniku.

Preduzeće posluje pod firmom: „TRIVIT-PEK“ pekarska industrija a.d. Vrbas.
            Skraćeni naziv Preduzeća je „TRIVIT-PEK“ a.d., Vrbas.

Sedište Preduzeća je u Vrbasu u ulici Kulski put bb.

Organi Preduzeća su: skupština,upravni odbor,direktor i nadzorni odbor.

Prosječan broj zaposlenih radnika u Preduzeću u toku 2011.godine je 94.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaj Preduzeća sastavljeni su,po svim značajnim pitanjima, u skladu sa 
računovodstvenim standardima i propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.

Zakonom o računovodstvu i reviziji regulisano je da su sva Preduzeća bila dužna da 
sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja za 2004.godinu vrše u skladu 



                      

sa računovodstvenim načelima definisanim u okviru Međunarodnih standarda financijskog 
izveštavanja (MSFI). Preduzeće je u toku 2003. godine sastavljalo 
finansijske izveštaje sa zakonskim propisima važećim u Republici Srbiji. U skladu 
sa Pravilnikom   o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća 
(„Službeni glasnik RS“, br. 53/2004). Preduzeće na dan 01.januar 2004.godine izvršilo 
preknjižavanje bilansnih pozicija na račune propisane novim kontnim okvirom za 
preduzeća i sastavilo finansijske izveštaje na dan 31. decembra 2004. godine usklađene sa 
MSFI.

Obzirom na činjenicu da je izvršena konverzija bilansa stanja na dan 31. decembra 2004. 
godine, a za potrebe otvaranja početnog bilansa stanja u skladu sa

             MSFI na dan 01. januara 2004. godine, kao i činjenicu da bilans uspeha za 2003. godinu 
nije iskazan u skladu sa MSFI, Preduzeće prvi finansijski izveštaj, kompletno iskazan u 
skladu sa MSFI, izdaje na dan 31. decembra 2007. godine.
U skladu sa prelaznim odredbama Pravilnika o obrascima i sadržini pozicija  u obrascima 
finansijskih izveštaja preduzeća, Preduzeće u zvanične obrasce finansijskih izveštaja za 
2004. godinu nije unelo uporedne podatke za 2003.godinu.

Preduzeće je zvanične obrasce finansijskih izveštaja za 2007. godinu unelo uporedne 
podatke za 2004. godinu.

Finansijski izveštaji Preduzeća su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavlja 
zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.

3.           PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1.      Prihodi od prodaje

             Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u    
             fakturi, povraćaj robe i porez na promet.
             .

3.2.      Troškovi tekućeg i investicionog održavanja

                   Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava knjiže se na teret troškova u 
                   Bilansu uspeha u periodu u kome nastanu.



3.3. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema čine grupe sredstava slične prirode i upotrebe u poslovanju 
preduzeća, kao što su: zemljište, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicione 
nekretnine, ostale nekretnine, postrojenja, oprema, i avansi za navedena sredstva.

Preduzeće iskazuje svaku poziciju nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko ona ispunjava 
dva kriterijuma: očekuje se da će se koristiti duže od jedne godine i pojedinačna nabavna 
vrednost u momentu nabavke veća od jedne prosečne bruto zarade po zaposlenom prema 
poslednjem objavljenom podatku republičkog organa Nekretnine, postrojenja i oprema 
procenjene su i iskazane po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupan iznos obračunate 
amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.

U nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme uključuje se neto fakturna cena 
dobavljača, svi direktni zavisni troškovi nabavke i dažbine koji su nastali prilikom nabavke, 
odnosno dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti.

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost umanjenja 
za preostalu vrednost.

Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava vrši se primenom metode 
proporcionalnog otpisivanja u korisnom veku trajanja kako sledi:



         Zemljište se iskazuje po nabavnoj vrednosti. Prilikom nabavke zemljište se uvek iskazuje po 
nabavnoj vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača, uvećana za zavisne troškove nabavke i 
troškove dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Kod građevinskog zemljišta, u nabavnu 
vrednost uračunavaju se svi izdaci koji su izvršeni za nabavku, ali i za pripremu zemljišta za 
korišćenje. U vrednost zemljišta ulaze i eventualni troškovi promene namene zemljišta.

Zemljište ne podleže obavezi obračuna amortizacije.

Alat i inventar evidentiraju se u okviru osnovnih sredstava ukoliko se koriste u dužem periodu od 
godinu dana i ako im je vrednost veća od jedne prosečne bruto zarade po zaposlenom. Alat i inventar 
se kalkulativno otpisuje po stopama koje su utvrđene računovodstvenom politikom Preduzeća i iznose 
u skladu sa propisanim vekom trajanja. 

Korisni vek
  trajanja

Stopa
amortizacije

1.NEKRETNINE (GRAĐEVINSKI OBJEKTI)
Građevinski objekti visokogradnje i  niskogradnje 
   armiranobetonske konstrukcije (zgrade, mostovi, tuneli,
   nadvožnjaci, lukobrani, naftovodi, vodovodi, plinovi i
   dalekovodi), kao i postrojenja koja se smatraju 
samostalnim 
   građevinskim objektom

        40      2,5

Građevinski objekti niskogradnje s donjim strojem  (donji 
stroj
   Puteva i pruga, brane, nasipi i sl.)

        25       4

Građevinski objekti visokogradnje i niskogradnje drvene 
   konstrukcije          /      1,8

Osali građevinski objekti         20       5
2.POSTROJENJA I OPREMA 
Oprema  (proizvodna i prenosna oprema i postrojenja osim
   postrojenja koja su navedena pod tačkom 1.1) i brodovi          /          /

Pogonski i poslovni inventar (strojevi, alati, transportna    
   sredstva i uređaji),

      
        7-8     12,5 ; 14,3

Nameštaj, poslovni inventar u trgovini, ugostiteljstvu i 
turizmu

           /     12,5 ;    10   

Kancelarijska oprema, računarska oprema, softver,
   telekomunikaciona oprema,putnička motorna vozila, 
vozila 
   na motorni pogon i priključni uređaji

        5-7      20 ;   14,3

3.  VOĆNJACI, VINOGRADI, HMELJNJACI I 
DRUGI 

TRAJNI ZASADI

         /          /

4.  OSNOVNI STADO          /          /
5.  OSTALA NEPOMENUTA SREDSTVA          /          /



Dobit koja nastane prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda, a gubitak 
nastao prilikom otuđivanja osnovnih sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda.

3.4. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju ulaganja u dugoročna finansijska sredstava, kao 
što su učešća u kapitalu drugih pravnih lica ( učešća u kapitalu banaka i drugih pravnih lica u 
akcijama i učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u udelima).

Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja prilikom početnog priznavanja 
mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je 
data za njih.
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za 
ispravku vrednosti, zavisno od toga koja je niža. Hartije od vrednosti za koje ne postoji 
aktivno tržište iskazuje se po nadoknadivoj vrednosti. Nadoknadiva vrednost je zasnovana na 
proceni budućih novčanih tokova, diskontovanih po prosečnoj stopi aktivne kamate na kredit.

3.5. Zalihe

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara i robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti. 
Nabavnu vrednost čine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim 
troškovim podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja.

Zalihe se evidentiraju po stvarnim nabavnim a obračun izlaza sa zalihama se vrši po metodi 
ponderisane prosečne cene.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda procenjuju se po ceni koštanja ili po neto 
prodajnoj ceni ako je niža.

Cena koštanja čine troškovi mateijala izrade, troškovi zarada i opšti troškovi proizvodnje 
neophodni za dovođenje zaliha u stanje i na mesto u kome se nalaze na dan procene.

Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu.

3.6.  Ispravka vrednosti kratkoročnih potraživanja i plasmana

              Ispravka vrednosti kratkoročnih potraživanja i plasmana vrši se na teret ostalih rashoda,
              prema kriterijumima iz Pravilnika o računovodstvenim politikama „TRIVIT-PEK“ a.d.,
              Vrbas za sva kratkoročna potraživanja i plasmane koja nisu naplaćena u roku od 60 dana
              od dana isteka roka za naplatu, sem u slučaju kada iz obrazloženog predloga sektora za 
              komercijalne poslove Preduzeća proizlazi da se, iako potraživanje nije naplaćeno u roku 
              od 60 dana od dana isteka roka za naplatu, ne radi o potraživanju kod koga je izvesna 

        nenaplativost.

 



     3.7.  Porez na dobit

             Porez na dobit predstavlja iznos koji obračunava i plaća u skladu sa poreskim propisima 
             Republike Srbije.
             Preduzeće samo utvrđuje mesečni iznos akontacije poreza na  dobitak na osnovu poreske 
             prijave a izuzetno po rešenju poreskog organa.
             Konačni porez na dobitak se plaća u visini od 10% od poreske osnovice utvrđene 
             poreskim bilansom. Oporezivi dobitak prikazan u poreskom bilansu uključuje dobitak 
             prikazan u zvaničnom bilansu uspeha korigovan za razlike definisane poreskim propisima.
             Ove korekcije se odnose na isključivanje troškova koji se ne priznaju u poreskom 
             bilansu  u celosti i umanjenja za određena ulaganja u osnovna sredstva izvršena u toku 
             godine, do 50% obračunatog poreza na dobit za tu godinu i po osnovu zapošljavanja novih
             radnika.
   
       3.8.  Porez na dodatu vrednost

             Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju i 
             spada u vrstu poreza na promet. To je poseban oblik poreza koji se plaća u svim fazama 
             proizvodnog i prometnog ciklusa, tako što se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate 

       vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa.

      Obaveza za porez na dodatu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog
      poreza na dodatu vrednost i to po osnovu obaveza na dodatu vrednost po izdatim 
      fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama
      po opštoj stopi ( 18% ) i po posebnoj stopi ( 8% ), i obaveze po osnovu razlike obračunatog 
      poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza.

3.9.  Pravična vrednost

     Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti active i 
     passive  za koju postoje zvanične tržišne informacije ili kada se pravična vrednost značajno
     razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni 
     stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja, dugoročnih finansijskih 
     plasmana i ostale finansijske active i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u 
     svakom trenutku raspoložive. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u ovim 
     finansijskim izveštajima odražavaju vredosti koja je u datim okolnostima najverodostojnija   
     i najkorisnija za potrebe izveštavanja.
  
      BILANS  USPEHA

     4.   PRIHODI OD PRODAJE
                                       
                                                                                                               U hiljadama dinara
                                                                                                         2010.                       2011. 
          Prihodi od prodaje na domaćem tržištu                               
          - prihodi od prodaje robe                                                       36.512 308543 
          - prihodi od prodaje proizvoda i usluga                               193.631                  305256 
                                                                                                      _______________________________
                                                                                                        230.143      613799 



     5.   OSTALI POSLOVNI PRIHODI

           Ostali poslovni prihodi u iznosu od 1.552  hiljada dinara obuhvataju prihode zakupnine i   
           subvencija.

     6.   TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

                                                                                                               U hiljadama dinara
                                                                                                                 2010.                       2011. 

           Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)                               34.188  36905 
           Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade                    
            zarada na teret poslodavca                                                        6.366                         6689  
           Troškovi naknada po ugovoru o delu
             ostali lični rashodi i naknade                                                  4.670                          7824  
                                                                                                     _____________________________
                                                                                                            45.224                       51418
                                                                                                     ========================== 

     7.   OSTALI POSLOVNI RASHODI     

                                                                                                               U hiljadama dinara
                                                                                                                  2010.                     2011. 

           Troškovi usluga na izradi učinaka 
           Troškovi transportnih usluga                                                        -----   1177 
           Troškovi usluga održavanja                                                          4.944                   14041
           Troškovi zakupnine                                                                      8.743                      9380
           Troškovi reklame i propagande                                                       262   2432 
           Troškovi ostalih usluga                                                                 2.091                   12014
           Troškovi advokatskih usluga             159                       546
           Troškovi revizije                                                                              147                       567
           Troškovi komunalnih usluga                                                           281                       533
           Troškovi neproizvodnih usluga                                                       482                         70
           Troškovi usluga otkupa mleka
           Troškovi ostalih usluga
           Troškovi osvajanja nove proizvodnje
           Troškovi reprezentacije                                                                 1.488                     1447
           Troškovi premija osiguranja                                                             735                      912
           Troškovi platnog prometa                                                                 569                      305 
           Troškovi članarina                                                                              31 13 
           Troškovi poreza                                                                             1.015                    1019
           Troškovi doprinosa                                                                                                     
           Administrativne i sudske takse                                                        375                        54
           Ostali troškovi                                                                              2.104                         93
                                                                                                      ____________________________
                                                                                                             23.426                     44603
                                                                                                     =========================



                                                                                                

     8.   FINANSIJSKI PRIHODI
                                                                                                               U hiljadama dinara
                                                                                                                  2010.                2011. 
           Finansijski prihodi:
               - prihodi od revalorizacije 
               - prihodi od kamata                                                                2.822   51 
               - ostali finansijski prihodi                                                         106   28 
               - prihodi od naknađenih šteta                                                      26 499
                                                                                                       _____________________________
                                                                                                             2.954 578 
                                                                                                      ==========================  

     9.   FINANSIJSKI RASHODI
                                                                                                               U hiljadama dinara
                                                                                                                   2010.              2011. 
           Rashodi po osnovu kamata:
- po osnovu obaveza prema dobavljačima                          6.245              15521
- po osnovu kredita                                                                 786               1467
- ostali rashodi po osnovu kamata                                           32                      1
- ostali rashodi sud.spor po rešenju                                                                 

                                                                                     ____________________________
                                                                                               7.063               16989
                                                                                     ========================= 

10. OSTALI PRIHODI
                                                                                                         U hiljadama dinara
                                                                                                             2010.             2011. 
      Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja,nekretnina,
        postrojenja i opreme 50 
      Dobici od prodaje materijala
      Viškovi 
      Prihodi od smanjenja obaveza prema dobavljačima                       196           846 
      Prihodi od naknađenih šteta                  
      Prihodi iz ranijih godina-ukidanje ispr.vred.potraž.                                            1962   
      Ostali nepomenuti prihodi                                                            3.388 10 
                                                                                               _____________________________
                                                                                                            3.584               2868
                                                                                               ==========================   

11.  OSTALI RASHODI
                                                                                                         U hiljadama dinara
                                                                                                             2010.            2011. 
      Prekomerni kalo,rastur,kvar i lom     
      Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
      Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja                         13.952           7514
      Rashodi iz ranijih godina                                1459
      Ostali nepomenuti rashodi                                                                    20           620 
                                                                                             _____________________________
                                                                                                             13.972            9593



BILANS STANJA

13.  NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA, Neto
                                                                                                         U hiljadama dinara

                                                                                                                   2010.              2011. 
            Zemljište                                                                                        1.014              1014
            Građevinski objekti                                                                      50.719           47488
            Oprema i alati sa kal.otpisom                                                      14.328            24802
            Građevinski objekti i objekti u pripremi                                       4.406              5616
            Avansi za nekretnine i opremu                                                         356           356 
            Ulaganja u tuđe nekretn.(reklasif.)                                                     31 16 
                                                                                                 ____________________________
                                                                                                                 70.854           79292
                                                                                                 =========================
                                                                                               
14.  DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI, Neto

                                                                                                         U hiljadama dinara
                                                                                                             2010.               2011. 
       Ukupno dugoročni finansijski plasmani, bruto                             4.018 -- 
       Minus: Ispravka vrednosti                                                            /2.560/ 
                                                                                         ______________________________
                                                                                                              1,458             ------
                                                                                         ==========================
15.  ZALIHE, Neto 
                                                                                                         U hiljadama dinara
                                                                                                            2010.               2011. 
        Materijal                                                                                     3.556               16717
        Alat i inventar                                                                               247 165 
        Gotovi proizvodi                                                                           234 603 
        Roba                                                                                          11.190         37440 
        - Dobavljači u zemlji – avansi                                                  10.992 108 
                                                                                       ________________________________
                                                                                                          26.219              55033
                                                                                       ============================
                                                                                     
                                                                                                       
16.  POTRAŽIVANJA, Neto
                                                                                                         U hiljadama dinara
                                                                                                             2010.              2011. 
       Potraživanja od kupaca
       - Kupci u zemlji                                                                            58.252          131552
       - Ostala potraživanja                                                                      2.902               3021
                                                                                      _________________________________

             61.154           134573 
                                                                                      =============================       

17.  KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
                                                                                                         U hiljadama dinara
                                                                                                             2010.              2011. 
       Pozajmice                                                                                      ---- --- 



18.  GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
                                                                                                         U hiljadama dinara
                                                                                                            2010.              2011. 

              Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti                                                          
              Tekući (poslovni) račun                                                              788 184 
              Blagajna                                                                                      166 544 
                                                                                               _______________________________
                                                                                                                  954 728 
                                                                                               ===========================

          Gotovinski ekvivalenti i gotovina obuhvataju neposredno  unovčive hartije od vrednosti,   
          depozite po viđenju, gotovinu, plemenite metale i predmete od plemenitih metala.

          Gotovinski ekvivalenti se drže za izmirivanje kratkoročnih gotovinskih obaveza, oni su 
          zamenjivi za poznati iznos gotovine i ne nose nikakav značajan rizik od promene vrednosti.    
       
          Hartije od vrednosti, depoziti po viđenju i gotovina u dinarima procenjuju se po nominalnoj
          vrednosti, a oni u stranoj valuti procenjuju se po kursu strane valute na dan bilansiranja.

20.  ODLOŽENA  PORESKA SREDSTVA 
                                                                                                      U hiljadama dinara
                                                                                                          2010.              2011. 
             Odložena poreska sredstva                                                                          129 
             PDV  za nefakturisanu robu                                                  468  
                                                                                             _______________________________
                                                                                                            468 129 
                                                                                            ============================  

      21.  OSNOVNI I OSTALI KAPITAL                                                                            

       Osnovni kapital  „TRIVIT-PEK“ AD, Vrbas, obuhvata: akcijski kapital – obične akcije, 
       Akcijski kapital – prioritetne akcije iznosi  64.367  hiljada dinara.

       Ostali kapital u iznosu od  163  hiljade dinara, formiran je prenosom iz izvora 
       Vanposlovnih sredstava (deo za stambenu izgradnju).
 

22.  REZERVE
                                                                                                       U hiljadama dinara           
                                                                                                          2010.              2011. 
       Rezerve obuhvataju sledeće oblike rezervi:

       Zakonske rezerve                                                                       2.036             2036
       Statutarne i druge rezerve                                                        11.594           11594
                                                                                           ______________________________
                                                                                                       13.630            13630
                                                                                           ===========================



     
     Rezerve u iznosu od  ______  hiljada dinara obuhvataju zakonske rezerve.
     Zakonske rezerve su formirane 1. januara 2004. godine, od ostatka revalorizacionih rezervi na 
     dan  31. decembar 2003. godine, po pokriću gubitka iz ranijih godina i po pokriću gubitka
     proizašlog iz efekta vrednovanja bilansnih pozicija po MSFI.

     Statutarne i druge rezerve predstavljaju rezerve koje su formirane izdvajanjem iz dobitka u 
  skladu  sa statutom preduzeća i drugim njihovim aktima.

23. DUGOROČNA REZERVISANJA   

  Obuhvataju rezervisanje za naknade zaposlenima, po sudskim sporovima i otpremnine 
  Isplaćene u 2008.
 
                                                                                                       U hiljadama dinara
                                                                                                          2010.               2011. 

  Rezer.za zaposl. Naknade i otpremnine                                          ----                    ---               

24. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE      
                                                                                                       U hiljadama dinara
                                                                                                          2010.               2011. 

   - Kratkoročni krediti                                                                     16.387            50000
   - Naknada za kredit                                                       1900
                                                                                              ___________________________
                                                                                                         16.387           51900
                                                                                              ========================  

25. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
                                                                                                       U hiljadama dinara
                                                                                                          2010.              2011. 
   Primljeni avansi, depoziti i kaucije 

   Primljeni avansi;                                                                             ---                   ---
    - od ostalih pravnih lica 
                                                                                         ______________________________
  
                                                                                         ===========================

  Obaveze prema dobavljačima
     Dobavljači u zemlji                                                                  54.975              35388
     Ostale obaveze iz specifičnih poslova                                       7.508              90193
                                                                                        _______________________________
  Svega obaveze iz poslovanja                                                      62.483              125581
                                                                                        ============================ 



26. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE,
      I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
                                                                                                       U hiljadam dinara
                                                                                                          2010.             2011. 
      Obaveze za neto zarade i naknade zarada                                  2.158              3992
      Obaveze za poreze, doprinose i druge dadžbine                        1.131           789 
      Obaveze za naknade zarada koje se refundiraju                             88 
      Obaveze za dividende 
      Obaveze za učešće u dobiti 
      Obaveze prema zaposlenima                                                        189 
      Ostale obaveze 
      Obaveze za kamate 
                                                                                      _______________________________
                                                                                                        3.566                4781
                                                                                       ===========================    

27. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
      VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
                                                                                                       U hiljadama dinara
                                                                                                          2010.                2011. 
      Obaveze za porez na dodatu vrednost                                         1.046  
      Obaveze za poreze. doprin. i druge dadžbine                                  14 14 
                                                                                     ________________________________
                                                                                                           1.060 14 
                                                                                     =============================

28. OBAVEZE ZA POREZ IZ REZULTATA
                                                                                                       U hiljadama dinara
                                                                                                          2010.               2011. 
      Obaveze za porez na dobit                                                           788 528 
                                                                                  _________________________________
                                                                                                           788                    528 

Vrbas, 28.02.2012..                                                               Direktor
                                                                                             Vera Šćepanović

                                                                                             _____________________________  
                                                              

                                                                                       
                                                                                             

    
                                        

 
              

                        



I  ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

1. Пословно име „ТРИВИТ-ПЕК“ АД ВРБАС 
Седиште и адреса Врбас, Кулски пут бб 
Матични број 08284431 
ПИБ 101419120 

2. Веб сајт и е-маил адреса www.trivitpek.com   
trivitpek@neobee.net 

3.  Број и датум решенја о упису у 
регистар привредних субјеката 

BD 9372 

4. Делатност (шифра и опис) 1071-Производња хлеба, свежег 
пецива и колача 

5.  Број запослених  
(просечан број у 2011.години) 

94 

6. Број акционара (на дан 31.12.2011.) 356 
 

7. Вредност основног капитала 64.530.000 динара 
 

8. Број издатих акција 53.639 
Број издатих акција-обичне 53.639 
ISIN број RSTRVPE75639 
CIF КОД ESVUFR 
Број издатих акција – приоритетне -  

 

9.                            Подаци о зависним друштвима 
Редни 
Број 

Пословно име Седиште и пословна 
адреса  

-                          -                - 
 

Пословно име,седиште и пословна 
адреса ревизорске куће која је 
ревидирала последњи финансијски 
извештај 

„Аудитор“ , Београд, Страхињића Бана 
26 

Назив организованог тржишта на које 
су укључене акције 

Београдска  Берза, Нови Београд 
Омладинских бригада 1 

 

 

 

 

 



II  - ПОДАЦИ О УПРАВИ 

 

1. Чланови управе (на дан 31.12.2011.) –Управни одбор 
Редни 
број 

Име,презиме и  
пребивалиште 

Образовање, садашње 
запослење(пословно 
име фирме и радно 
место) чланство у 
управним одборима 
других друштава 

Исплаћени  
нето износ 
накнаде 

Број и 
проценат 
акција које 
поседују у 
акционарском 
друштву 

1. Драган 
Шћепановић 

Дип.Правник, 
директор „Тривит“ 
доо 

- 39.158 
(73,01%) 

2. Маја Конта Дип.технолог,директор  
„Бечејска пекара“ а.д. 

- - 

3. Милисав Рацић Дип.економиста, 
руководилац службе 
логистике 

- - 

 
2. Чланови надзорног одбора (на дан 31.12.2011.) 

Редни 
број 

Име,презиме и  
пребивалиште 

Образовање, 
садашње 
запослење(пословно 
име фирме и радно 
место) чланство у 
надзорним 
одборима других 
друштава 

Исплаћени 
нето износ 
накнаде 

Број и 
проценат 
акција које 
поседују у 
акционарском 
друштву 

1. Аника Молнар IV степен, 
Економска школа, 
књиговођа „Мега-
траде“доо Кула 

- - 

2. Славица Јоцовић IV степен, 
Економска школа, 
приватни 
предузетник 
Агенција Ћар 

- - 

3. Раденко Карабасил Дип.економиста, 
комерцијалиста 
„Тривит“ доо 

- - 

 
 



III – ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 
 
 

1. Извештај управе о реализацији усвојене 
пословне политике, са навођењем случаја и 
разлога за одступање, и другим начелним 
питањима која се односе на вођење послова 

Управа је констатовала да се 
пословање обављало у складу са 
усвојеном пословном политиком 

 
 

2. Анализа остварених прихода, расхода и резултата посовања и рацио анализе 
 
 

Основна делатност предузећа ,,ТРИВИТ-ПЕК“ а.д. Врбас је производња хлеба,свежег 
пецива и колача. Следи детаљнија анализа остварених прихода, расхода и резултата 
пословања и рацио анализа. 
 
2.1. Анализа прохода 

Опис Износ ( у хиљадама дин.) % 
Приходи: 2011. 2010. 2011. 2010. 2011/2010. 

(индекс) 
Пословни приход 615.720 234.096 99,44 97,28 263,02 
Финансијски приходи 578 2.954 0,09 1,22 19,56 
Остали приходи 2.868 3.584 0,47 1,5 80,02 
Укупно 619.166 240.634 100 100 257,3 

 
 
2.2. Анализа расхода 

Опис Износ ( у хиљадама дин.) % 
Расходи: 2011. 2010. 2011. 2010. 2011/2010. 

(индекс) 
Пословни расходи 581.897 211.723 95,63 90,96 274,83 
Финансијски расходи 16.989 7.063 2,79 3,03 240,53 
Остали расходи 9.593 13.972 1,58 6,01 68,65 
Укупно 608.479 232.758 100 100 261,42 
Пословни расходи 
Набавна вредност 
продате робе 

315.930 43.067 54,29 20,37 733,57 

Троскови материјала 159.720 91.217 27,45 43,08 175,09 
Трошкови зарада, 
накнада зарада и остали 
лични расходи 

51.418 45.227 8,84 21,36 113,69 

Трошкови амортизације 
и резервисања 

10.226 8.789 1,75 4,15 116,35 

Остали пословни 
расходи 

44.603 878.923.4
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7,67 11,07 190,4 

Укупно 581.897 211.723 100 100 274,84 



 
 
2.3. Анализа резултата пословања 

Опис Износ ( у хиљадама дин.) 2011/2010. 
(индекс) Резултати пословања 2011. 2010. 

Пословни добитак / (губитак) 33.823 22.373 151,18 
Финансијски добитак / (губитак) (16.411) (4.109) 399,4 
Остали добитак / (губитак) (41.735) (19.842) 210,34 
Добитак / (губитак) 10.687 7.876 135,69 
Порез на добитак 528 788 67,00 
Нето добитак / (губитак) 10.159 7.088 143,32 

 
 
 
 
 
 
 
2.4. Рацио анализа и анализа показатеља 

Рацио анализа 
Опис 2011. 2010. 2011/2010. 

(индекс) 
Принос на укупан капитал (добитак из 
редовног пословања пре опорезивања / 
капитала) 

0,125 или 
1,25% 

0,102 или 
1,02% 

122,55 

Принос на имовину (пословни добитак 
/ пословна имовина) 

0,125 или 
1,25% 

0,138 или 
1,38% 

90,58 

Нето принос на сопствени капитал 
(нето добитак / капитал) 

0,116 или 
1,16% 

0,092 или 
0,92% 

126,08 

Степен задужености (дугорочно 
резервисање и обавезе / укупна пасива) 

0,677 или 
6,77% 

0,522 или 
5,22% 

129,70 

I степен ликвидности (готовински 
еквиваленти и готовина / краткорочне 
обавезе) 

0,039 или 
3,9% 

0,011или 
1,1% 

354,55 

II степен ликвидности (краткорочна 
потраживања, пласмани и готовина / 
краткорочне обавезе) 

0,741 или 
74,10% 

0,739 или 
73,90% 

100,27 

 
 
 Износ ( у хиљадама дин.) 2011/2010. 

(индекс) 2011. 2010. 
 Нето обртни капитал (обртна имовина 

(без одложених пореских средстава) – 
краткорочне обавезе) 

190.570 88.531 215,25 

 
 
 



2.5. Анализа показатеља у вези акција и тржишне капиталижације 
Опис 2011. 

дин. 
2010. 
дин. 

2009. 
дин. 

Исплаћена дивиденда по акцијама - - - 
 
 

3. Главни купци, добављачи и сегменти 
 
 

  Износ ( у хиљадама дин.) 2011/2010. 
(индекс) Главни купци (са становишта прихода) 2011. 2010. 

Тривит Доо 184.127 43.418 424,08 
 
 
  Износ ( у хиљадама дин.) 2011/2010. 

(индекс) Главни добављачи 
(са становништа учешћа у обавезама) 

2011. 2010. 

Тривит Доо 119.547 159.978 74,72 
 

4. Промене билансних вредности 
 
 

Биланска позиција Износ  
(у хиљадама дин.) 

2011/2010. 
(индекс) 

Разлог промене 

2011. 2010. 
Нематеријална улагања     
Дугорочни финансијски 
ппласмани 

 1458  Учешће у капиталу 
Комбинат Врбас отписано 

по одлуци ненаплативо 
Краткорочна 
потраживања, пласмани 
и готовина  

135.537 62.312 217,51 Не одражава процентуално 
повећање потраживања јер 

је порасла продаја 
Краткорочне обавезе 182.804 84.284 216,9 Исто важи и за обавезе, 

дошло је до раста у 
апсолутном износу 

потраживанја али не и 
процентуално 

Нето добитак 10.159 7.088 143,33 Просечна добит је порасла 
у апсолутном износу али 
није пратила повећање 

раста продаје 
 
 
5. Информације о стању (број и %), стицању, 

продаји и поништењу сопствених акција 
У протекле две године није било 

ни куповине ни продаје 
сопствених акција друштва 

 



 
6. Износ, начин формирања и употреба резерви у 

последње две године 
У протекле две године није било 

ни формирање не употреба 
резерви 

 
 

 
 

IV – ОПИС ОЧЕКИВАНОГ РАЗВОЈА ДРУШТВА, ПРОМЕНА У 
ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА ДРУШТВА, КАО И ГЛАВНИХ 

РИЗИКА И ПРЕТЊИ 
 

1. Опис очекиваног 
развоја друштва у 
наредном периоду 

 

 
 
2. Промена пословне 

политике 
 

 
 
3. Главни ризици и 

претње којима је 
привредно друштво 
изложено 

 

 
 

V – ОПИС СВИХ ВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ 
НАСТУПИЛИ НАКОН ИСТЕКА ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ЗА КОЈУ СЕ 

ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМА 
 

1. Битни пословни догађаји који су 
се десило од дана билансирања до 
дана подношења извештаја 

 

2. Случајеви у којима постоји 
неизвесност наплате потраживања 
исказана као наплата 31.12. или 
могућих будућих трошкова који 
могу значајно утицати на 
финансијску позицију друштва 

 

3. Наплаћена отписана или 
исправљена потраживања 

 

4. Судски спорови изгубљени након 
истека пословне године 

 

5. Остале битне промене података 
садржаних у проспекту, а који 

 



нису напред наведени 
 
 

VI – ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

1. Продаја производа повезаним 
лицима и набавка 

Продато робе и производа за 162.776.202,00 дин. 
зависним предузећима а набављено 
170.682.494,00 дин.  

2. Продаја основних средстава 
повезаним лицима 

 

  
 

VII – АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА 
 

1. Улагања у истраживање и развој основне 
делатности, информационе технологије и 
људске ресурсе 

Износ ( у хиљадама дин.) 
2011. 2010. 2011/2010. 

(индекс) 
 Улагање у испитивање основне делатности    
 Улагање у развоје софтвера за маркетинг    
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