










 БУДИМКА АД у реструктурирању, ПОЖЕГА

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
НА ДАН И ЗА ГОДИНУ КОЈА СЕ ЗАВРШАВА

30. ЈУНА 2012. ГОДИНЕ



1.   ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА                      

Друштво БУДИМКА А.Д. Пожега је основано 1947. године, по решењу Привредног суда у
Ужицу. Производни асортиман обухвата воћне сокове и концентрате, желиране производе,
конзервисано поврће и прерађевине од меса.
2008. године Друштво је приватизовано на основу Закона о приватизацији, која је неуспешно
прекинута почетком 2010. године.
Наставак рада је као отворено Акционарско друштво.
Претежна  делатност  је  производња сокова  од  воћа  и  поврћа  са  регистрацијом за  спољнотрговински 
промет.
Седиште Друштва је у Пожеги, Златиборска б.б.
Порески индентификациони број је 101002909.
Матични број је 07303041.
Шифра делатности 15320.
На дан 30. јуна 2012. године Друштво је имало 126 запослених (30. јуна 2011 118 запослених).

Према критеријуму за разврставање Друштва из Закона о рачуноводству и ревизији, Друштво је у 2012. 
години разврстано у средње правно лице.

2.   ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји Будимка АД, Пожега састављени су у складу са  Законом о рачуноводству и 
ревизији, који налаже да се приликом процењивања позиција у финансијским извештајима примењују 
Међународни  рачуноводствени  стандарди  (МРС/IAS)  и  Међународни  стандарди  финансијског 
извештавања (МСФИ/IFRS). Предузеће је приликом састављања финансијских извештаја за 2012. годину 
примењивало објављене преводе Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда 
финансијског извештавања.

Приложени 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. 114/06 до 119/08), који преузима законом дефинисан потпун 
скуп финансијских извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 - “Приказивање финансијских 
извештаја”, а који у појединим деловима одступа и од начина приказивања појединих позиција.

3.   ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Рачуноводствене  политике  Друштва  утврђене  су  Правилником о  рачуноводству  и  рачуноводственим 
политикама  и  усклађене  су  са  објављеним  преводима  Међународних  стандардима  финансијског 
извештавања. 

3.1. Признавање прихода и расхода

Приходи  се  исказују  на  обрачунској  основи.  Приходи  укључују  износ  примљене  накнаде  или 
потраживања за  продате производе,  робу и извршене услуге без  пореза на додату  вредност  и датих 
рабата и попуста. Друштво процењује приходе по фер вредности када је ту вредност могуће поуздано 
проценити и када постоји вероватноћа да ће та вредност бити реализована.

Расходи  се  признају  када  су  услуге  добављача  извршене,  односно  када  су  материјали  утрошени  у 
процесу производње и пружања услуга.



3.2. Трошкови зарада

Трошкови зарада укључују бруто зараде запослених и доприносе на терет послодавца. Трошкови зарада 
такође укључују трошкове превоза на посао и са посла, трошкове службених путовања и друга плаћања 
запосленима.  Боловања  и  накнаде  за  годишњи одмор  терете  трошкове  у  тренутку  исплате.  Исплате 
отпремнина  приликом одласка  у  пензију  такође  терете  расходе  у  тренутку исплате.  Овакав  третман 
отпремнина  одступа  од  Међународних  рачуноводствених  стандарда  због  тога  што  руководство 
процeњује да примена МРС/IAS 19 у погледу резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, имајући у 
виду  високу  флуктуацију  радне  снаге,  не  би  имала  материјално  значајан  утицај  на  финансијске 
извештаје.

3.3. Прерачунавање износа у страним средствима плаћања

Пословне  промене  настале  у  страним  средствима  плаћања  прерачунавају  се  у  функционалну  и 
извештајну валуту (Динар – RSD) по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан пословне 
промене.

Позиције средстава и обавеза у страним валутама, као и  обавезе и потраживања са валутном клаузулом, 
прерачунавају  се  у  динаре  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  који  важи  на  дан  састављања 
финансијских извештаја. Курсне разлике и ефекти валутне клаузуле настали приликом прерачунавања 
књиже се на терет финансијских расхода или у корист финансијских прихода.

3.4.   Порези и доприноси

Порез на добит се обрачунава по стопи од 10% на пореску основицу утврђену пореским билансом. 

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, порезе и доприносе на 
зараде  на  терет  послодавца,  као  и  друге  порезе  и  доприносе  у  складу са  републичким,  пореским и 
општим прописима. Ови порези и доприноси су приказани у оквиру осталих пословних расхода.

3.5.  Некретнине, постројења и опрема

За  исказивање  вредности  некретнина  постројења  и  опреме,  Друштво  је  усвојило  модел  набавне 
вредности.  Набавну  вредност  чини  вредност  по  фактури  добављача,  увећана  за  зависне  трошкове 
набавке и трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за трговинске 
попусте и рабате.

Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство и додају на вредност 
средства на које се односе. Трошкови редовног одржавања терете трошкове периода у коме су настали.

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се на равномерној основи применом стопа за 
које руководство процењује да одражавају утрошак, односно умањење вредности ових средстава.

3.6.  Залихе

Залихе  се  састоје  од  набављених  сировина  и  материјала,  робе,  недовршене  производње  и  готових 
производа. Позиција залиха такође обухвата и дате авансе добављачима за набавку сировина, материјала 
и услуга. У билансу стања залихе су исказане по набавној вредности, или нето продајној вредности у 
зависности која је нижа.



3.7.  Финансијски инструменти

Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове трансакција, 
који су директно приписиви набавци или емитовању финансијског средства или финансијске обавезе.

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од момента када 
се Друштво уговорним одредбама везало за инструмент. Куповина или продаја финансијских средстава 
признаје се применом обрачуна на датум поравнања, односно датум када је средство испоручено другој 
страни. Финансијска средства престају да се признају када Друштво 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  је  обавеза 
предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла.

3.7.1. Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања

Потраживања  од  купаца  се  признају  и  евидентирају  по  фактурној  вредности  умањеној  за  исправку 
вредности за сумњива и спорна потраживања. Исправка вредности за сумњива и спорна потраживања 
врши  се  на  основу  процене  руководства  о  наплативости  наведених  потраживања  Ненаплатива 
потраживања се отписују на основу одлуке суда, према договору о поравнању између уговорених страна 
или на основу одлуке власника Друштва, када су испуњени услови из пореских прописа.

3.7.2. Готовина и готовински еквиваленти

Под  готовином  и  готовинским  еквивалентима  у  финансијским  извештајима  Предузећа  исказују  се 
готовина у благајни и стања на текућим рачунима и краткорочни депозити по виђењу до три месеца.

3.7.3. Финансијске обавезе

Инструменти  финансијских  обавеза  су  класификовани  у  складу  са  суштином  уговорних  одредби. 
Финансијске  обавезе  по  кредитима  исказују  се  по  номиналној  вредности,  увећаној  за  обрачунату 
неплаћену камату по уговореној стопи на основу закључених уговора, која се посебно исказује у оквиру 
обавеза за камате.  Обавезе за кредите из иностранства,  или кредите од домаћих банака са валутном 
клаузулом,  исказују се  у  динарској  противвредности преостале главнице  по средњем курсу Народне 
банке Србије  на дан билансирања за  валуту у којој  су кредити добијени,  односно за  коју су везани 
валутном клаузулом.

3.7.4. Обавезе из пословања 

Обавезе из пословања обухватају обавезе према добављачима и обавезе за порез на додату вредност и 
друге порезе. Ове обавезе се исказују у износима фактурисаним од стране добављача, односно износима 
утврђеним на основу пореских прописа. Краткорочне обавезе укључују и укалкулисане настале трошкове 
за које нису добијене фактуре добављача.



4. БИЛАНС УСПЕХА
                                                                                                          У хиљадама динара

Р.бр. ОПИС 01.01.-30.06.2012. 01.01.-30.06.2011.

4.1. Приходи од продаје 122.162 83.055

- робе, производа и услуга у земљи 79.789 55.657

- производа при извозу 42.244 22.449

- учинака и робе 129 4.949

4.2.  Остали пословни приходи 3.564

4.3. Трошкови материјала 72.430 31.734

- материјал        67.071 24.205

 - гориво и енергија 5.359 7.529

4.4.  Трошкови зарада и остали лични расходи 22.141 27.738

 - зараде и накнаде зарада – бруто 17.425 21.959

- порези и доприноси на зараде и нак.зарада на терет 
послодавца                         

3.101 3.929

- накнаде по уговорима 945 660

- остали лични расходи 670 1.190

4.5. Трошкови амортизације1 9.400 486
4.6. Остали пословни расходи 9.888 8.550

- трошкови услуга на изради учинака 10 236

- трошкови транспортних услуга 4.405 3.605

- трошкови услуга одржавања 1.342         3.490

- трошкови рекламе и пропаганде 397 70

- трошкови производних услуга 123 370

- трошкови непроизводних услуга 1.377 141

- трошкови репрезентације 525 72

 - трошкови премија осигурања 779 -

- трошкови платног промета 239 222

- трошкови чланарина - -

- трошкови пореза 48 -

- трошкови осталих услуга 221 301

- остали нематеријални трошкови 422 43

- трошкови доприноса - -

1Трошкови амортизације  у 2012.  години у износу од  9.400 хиљаде динара (2011.  године –  486 хиљада динара)  обухватају 
амортизацију грађевинских објеката и амортизацију опреме.   



Р.бр. ОПИС 01.01.-30.06.2012. 01.01.-30.06.2011.

4.7. Финансијски приходи и расходи
A Финансијски приходи 812 3

- приходи од камата
66 3

- позитивне курсне разлике 746 -

Б Финансијски расходи 7.652 9.934

- расходи камата 7.508 9.827

- негативне курсне разлике 144 107

4.8. Остали приходи 69

- добици од продаје материјала             29 

- други остали приходи             40 

4.9. Остали расходи 93 33

- губици од продаје материјала 11 -

- други остали расходи 82 33



5. БИЛАНС СТАЊА

5.1. Нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрема

Кретања на рачунима нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрема у току године је било 
следеће у хиљадама динара:
                                                                  Грађе-           Постро-                             Инвес-         Аванси 
                                                                  вински          јења и            Алат и         тиционе      и инвес.
                                           Земљиште     објекти          опрема          инвентар     некретн.     у току           Укупно             

Набавна вредност                                        
Стање на почетку г.              103.784     878.972     1.673.604                23.964         26.224      24.550       2.731.098 
Набавке у току год.                                                              76                                                                                   76
Преноси
Отуђивања и расх.

Стање на крају год.               103.784    878.972      1.673.680               23.964          26.224     24.550       2.731.174 

Исправка вредности
Стање на почетку г.                               497.999      1.670.799               23.835                   -              -         2.192.633 
Амортизација за год.                                 9.400                                                                                                    9.400
Отуђивања и рас.

Стање на крају год.                               507.399       1.670.799               23.835                   -              -         2.202.033 

Садашња вредност
30.јун 2012.год.                     103.784    371.573             2.881                    129          26.224     24.550          529.141 
31.децембар 2011.г.              103.784    380.974             2.808                    129          26.224     24.550          538.469 

Остали дугорочни финансијски пласмани
                                                                                                                                            У хиљадама динара
                                                                                                                                             2012.                  2011.

Други дугорочни финансијски пласмани                                                                              4                         4
                                                                                                                                        _______           ________   

Стална средства намењена продаји                   
и средства пословања које се обуставља  
                                                                                                                                          У хиљадама динара
                                                                                                                                            2012.                   2011.

Прекласификована стална средства                                                                            380.205               380.205
                                                                                                                                      ________          _________ 

       



5.2.   Залихе

       30.06.2012. 31.12.2011.
У хиљадама динара

         Материјал, мазут, резервни делови, алат и инвентар 47.710 30.102
         Недовршена производња 189.621 189.621
         Готови производи 34.583 34.583
         Роба 525 -
         Дати аванси добављачима у земљи 1.148 1.281

         Нето вредност залиха 273.587 255.587

5.3.   Потраживања

30.06.2012. 31.12.2011.
           У хиљадама динара
         Потраживања од купаца у земљи 84.093 83.201
         Потраживања од купаца у иностранству 13.814 22.168
         Остала пораживања 12.678 12.581

         Исправка вредности потраживања
   

(12.046)   (12.046)
                                                                                      
                 

          Нето износ потраживања  98.539 105.904

5.4.   Готовина и готовински еквиваленти

Готовина исказана у билансу стања на дан 31.  juna 2012. године у износу од  182 хиљадe динара (31. 
децембра 2011. године - 237 хиљада динара) представља средства на пословним рачунима код банака.

5.5.   ПДВ и активна временска разграничења
У хиљадама динара

30.06.2012. 31.12.2011.

            Потраживања за ПДВ
  
-

  
-

          Остала АВР   1.972 -

          Свега 1.972 1.972



5.6.   Капитал

У Агенцији за привредне регистре капитал је регистрован као акцијски капитал. Промене на капиталу у 
току године су биле следеће у хиљадама динара:

У хиљадама динара
О П И С Акцијски

капитал
Свега 

основни
капитал

Резерве 
из 

добити

Нераспор
еђена 
добит

Пренети 
губитак

Укупно

 Стање 01.јануара 2011. год 1.270.673 1.270.673 3.866 53.522 (894.245) 433.816
Добитак за 2011.годину 587 587
Стање 31.децембра 2011.г 1.270.673 1.270.673 3.866 54.109 (894.245) 434.403
Стање 01.јануара 2012.г 1.270.673 1.270.673 3.866 54.109 (894.245) 434.403
Добитак за 2012.годину 1.551 1.551
Стање 30.јуна 2012.год. 1.270.673 1.270.673 3.866 55.660 (894.245) 435.954

5.7. Дугорочне обавезе      
У хиљадама динара

О П И С 30.06.2012. 31.12.2011.
Дугорочни кредит код Фонда за развој 125.246 123.206
Остале дугорочне обавезе 252.086 252.183
Свега 377.332 375.389

5.8.  Краткорочне финансијске обавезе    
У хиљадама динара

ОПИС 30.06.2012. 31.12.2011.
Краткорочни кредити у земљи 69.829 76.110
Остале краткорочне финансијске обавезе 39.874 39.874
     Свега        109.703        115.984 





POLUGODIŠNJI  IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
 DRUŠTVA U 2012. GODINI



Opšti podaci

Poslovno ime: AD BUDIMKA u restrukturiranju

Sedište i adresa: Požega, Zlatiborska bb 

Matični broj: 07303041

PIB: 101002909

Veb sajt i e-mail adresa: budimkapozega@gmail.com

Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD 16579/2005 25.05.2005

Delatnost (šifra i opis): 15320 Proizvodnja sokova od voća i povrća

Broj zaposlenih (na dan 30.06.2012. godine): 126

Broj akcionara (na dan 30.06.2012.): 1.091

10 najvećih akcionara (na dan 30.06.2012.):

Redni br. Ime i prezime (naziv akcionara Broj akcija Učešće u osn. Kapitallu

1. Agencija za privatizaciju 711.576
55,99993

2. Yes Yugoexport sis.yes kor. dd 254.135
20,00003

3. Akcionarski fond ad Beograd 1.753
0,13796

4. Krstić Miodrag 842
0,06626

5. Marković Milomirka 556
0,04376

6. Vesović Radovan 556
0,04376

7. Sarvan Milesa 556
0,04376

8. Stojković Ljubiša 556
0,04376

9. Kovačević Tomislav 556
0,04376

10. Bondžulić Vidosav 556
0,04376

Vrednost osnovnog kapitala (000 RSD): Osnovni akcijski kapital  1.270.673
Broj izdatih akcija - obične: 1.270.673 običnih akcija, nominalna vrednost akcije je 1.000,00 RSD
ISIN broj: RSBDMKE92335
CIF kod: ESVUFR 



Podaci o zavisnim društvima: nema zavisnih društava

Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće: NDP AUDIT&CONSULTING DOO

                                                                                            Beograd, Topličin venac 3/IV       
Naziv tržišta na koje su uključene akcije:  Beogradska berza a.d. Beograd  

Podaci o Upravi društva

Članovi Upravnog odbora 

Ime i prezime, 

prebivalište

Obrazovanje/sadašnje 

zaposlenje

Br. akcija  

Radosav Tanasković 

Požega

VII/1 dipl.politikolog

VSS Požega

nema

Ljubiša Stojković 

Požega

VKV radnik    

Penzioner

556

Selim Aganović 

Požega

VII/1 dipl.agronom   

Jugopetrol Požega

nema

Slaviša Golubović 

Požega

VII/1 dipl.polj.ing. 

Budimka Požega

190

        Milenko Delić

           Zemun

VII/1 dipl.polj.tehnolog

Yugoexport Beograd

         nema



Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko 
stanje i podaci važni za procenu stanja imovine

Struktura ukupnog ostvarenog rezultata poslovanja društva na dan 30.06. 2012. godine bila je sledeća:

Struktura bruto rezultata u 000 dinara
2012. 2011.

Poslovni prihodi i rashodi
Poslovni prihodi 122.162 86.619
Poslovni rashodi 113.941 76.340
Poslovni rezultat 8.221 10.279

Finansijski prihodi i rashodi
Finansijski prihodi 812 3
Finansijski rashodi 7.652 9.934
Finansijski rezultat (6.840) (9.931)

Ostali prihodi i rashodi
Ostali prihodi 69 0
Ostali rashodi 93 33
Rezultat ostalih prihoda i rashoda (24) (33)
Efekti poslovanja koje se obustavlja, promene računovodstvene politike i korekcije grešaka iz ranijeg
perioda

Prihod 366                             0
Rashod  0  
Neto efekat 366                              0

Ukupan bruto rezultat

UKUPNI PRIHODI 123.409 86.622
UKUPNI RASHODI 121.686 86.307
DOBITAK/GUBITAK 
PRE OPOREZIVANJA

1.723 315

Neto dobitak po akciji:

Pokazatelj 2012. 2011.

Neto dobitak (gubitak) u 000 dinarima 1.551 283

Prosečan broj akcija tokom godine 1.270.673 1.270.673

Neto dobitak po akciji u dinarima 0 0



U narednoj tabeli su prikazani najznačajniji pokazatelji poslovanja Društva u 2012. godini, i to:

•opšti racio likvidnosti (količnik obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa 
koliko je dinara obrtnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza;

•rigorozni  racio  likvidnosti  (količnik likvidnih  sredstava,  pod kojima se  podrazumevaju 
ukupna  obrtna  sredstva  umanjena  za  zalihe  i  aktivna  vremenska  razgraničenja;  i 
kratkoročnih obaveza),  koji  pokazuje sa  koliko je dinara likvidnih sredstava pokriven 
svaki dinar kratkoročnih obaveza;

•gotovinski  racio  likvidnosti  (količnik  gotovine  uvećane  za  gotovinske  ekvivalente  i 
kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara gotovinskih sredstava pokriven 
svaki dinar kratkoročnih obaveza; i

•neto obrtna sredstva (vrednosna razlika između obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza).

Pokazatelji  

likvidnosti

Zadovoljavajući  
opšti standardi

2012. 2011.

Opšti racio likvidnosti 2 : 1 1,61 : 1 1,58 : 1

Rigorozni racio likvidnosti 1 : 1 0,21 : 1 0,23 : 1

Gotovinski racio likvidnosti 0 : 1 0 : 1

Neto obrtna sredstva (u 

hiljadama dinara)

Pozitivna 

vrednost

284.145 271.323

Pokazatelj rentabilnosti je stopa prinosa na prosečan sopstveni kapital, koja pokazuje koliko 
Društvo  ostvaruje  prinosa  na  jedan  dinar  prosečno  angažovanih  sopstvenih  sredstava.  Pri 
izračunavanju  ovog  pokazatelja  rentabilnosti,  prosečan  sopstveni  kapital  je  određen  kao 
aritmetička sredina vrednosti kapitala na početku i na kraju godine.

Pokazatelji rentabilnosti u 000 dinara
2012. 2011.

Neto dobitak/gubitak 1.551 283
Prosečan kapital

Kapital na početku godine 436.319 433.816
Kapital na kraju godine 436.319 436.319
Prosečan kapital 436.319 435.068
Stopa prinosa na sopstveni kapital 0,36% 0,07%

Adekvatnost finansijske strukture se ogleda u visini i karakteru zaduženosti.



U narednim tabelama su prikazani najznačajniji pokazatelji finansijske strukture Društva, i to:

•udeo pozajmljenih u ukupnim izvorima sredstava, koji pokazuje koliko je jedan dinar 
sredstava Društva finansiran iz pozajmljenih izvora; i

•udeo dugoročnih u ukupnim izvorima sredstava, koji pokazuje koliko je jedan dinar sredstava 
Društva finansiran iz dugoročnih izvora.

Pokazatelji finansijske strukture u 000 dinara
2012. 2011.

Obaveze 845.756 845.999
Ukupna sredstva 437.870 436.319
Udeo pozajmljenih u 
ukupnim izvorima sredstava

1,93 :1                  1,94 : 1 

Dugoročna sredstva
Kapital 437.870 436.319
Dugoročna rezervisanje i dugoročne obaveze 845.756 845.999
Svega 1.283.626 1.282.318
Ukupna sredstva 1.283.626 1.282.318
Udeo dugoročnih u ukupnim 
izvorima sredstava

1 : 1 1 : 1

Racio neto zaduženosti pokazuje koliko je svaki dinar neto zaduženosti Društva pokriven 
kapitalom Društva.

Pod neto zaduženošću se podrazumeva razlika između:

•ukupnih   (dugoročnih  i  kratkoročnih)   finansijskih  obaveza  Društva  (ukupna  pasiva 
umanjena za kapital, dugoročna rezervisanja i odložene poreske obaveze Društva) i

•gotovine i gotovinskih ekvivalenata.

Parametri za izračunavanje racia neto 
zaduženosti prema ukupnom kapitalu

u 000 dinara
2012.                |               2011.

Neto zaduženost

Finansijske obaveze 845.756 845.999
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 182 237
Svega 845.574 845.762
Kapital 437.870 436.319
RACIO NETO ZADUŽENOSTI 
PREMA UKUPNOM KAPITALU

1 : 0,52 1 : 0,52



Opis očekivanog razvoja društva u  narednom periodu,  promena u 
poslovnim  politikama  društva  i  glavnih  rizika  i  pretnji  kojima  je 
poslovanje društva izloženo

                 U narednom periodu očekuje se da će povećana proizvodna aktivnost društva,
planirana poslovnim planom za  2012 godinu, doneti očekivani razvoj poslovnih rezultata. U 
očekivanju dobrog roda voća i povrća u ovoj godini – osnovnih sirovina koje
društvo prerađuje, planirano je povećanje otkupa industrijskog voća i povrća u odnosu na 
predhodnu godinu, njegova prerada i plasman na domaćem i stranom tržištu. U  tom
pravcu pripremaju se kapaciteti društva kako bi se povećalo njegovo tržišno učešće.
Pošto je ovo jedini industrijsko preradni kapacitet poljoprivrednih proizvoda u jugozapadnoj 
Srbiji, očekivani rod industrijskih sirovina je prirodno upućen na prerade kapaciteta društva.
Očekuje se standardno dobra potražnja tržišta za proizvodima društva kao početak ulaza u 
velike trgovinske lance što bi obezbedilo plasman uvećanoj proizvodnji.
Implementacija standarda kvaliteta, koja je u toku, obezbediće bolji kvalitet i smanjenje 
troškova i njihovu bolju kontrolu. Početak rada novog informativnog sistem u društvu, koji je 
započeo sa radom od početka godine, doprineće bržem reagovanju uprave na tekuća 
finansijska kretanja u društvu. Ukupna očekivanja su veći obim otkupa, prerade i plasmana i 
na domaćem i na stranom tržištu.
            Poslovna politika je orijentisana na povećanju proizvodnje i plasmana, održavanju 
visokog kvaliteta proizvoda, na unapređenju konkurentnosti na tržištu u
asortimanu i pakovanju. 
            Društvo je izloženo raznim rizicima i pretnjama. Glavni rizici i pretnje kojima je 
društvo izloženo jesu rizik nelikvidnosti da društvo neće biti u mogućnosti da finansira 
sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik 
nemogućnosti da se proizvod realizuje po razumnoj ceni i u odgovarajućem vremenskom 
okviru. Izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća su stalna briga 
društva pa se neprekidno procenjuje rizik likvidnosti indentifikovanjem i praćenjem promena 
koje utiču na likvidnost društva. Ročnost dospelih sredstava i obaveza su u centru pažnje 
društva.
Zatečeni dugovi nakon raskida ugovora o privatizaciji društva jeste rizik kome se pridaje 
posebna pažnja usled je u toku izrada plana restrukturiranja koji se u osnovi bavi ovim 
problemom u cilju njegovog rešavanja i privatizacije društva.
           Cilj je da društvo dalje stiče, ojača i zadrži sposobnost da nastavi sa svojim 
poslovanjem u i dalje ga razvija u neograničenom periodu u predviđenoj budućnosti.
   
           
        



Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine 
za koju je izveštaj pripremljen

Od dana bilansiranja do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo bitnijih poslovnih događaja 
koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja.

Značajniji poslovi sa povezanim licima

Društvo nema povezanih lica

Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

Saglasno usvojenim strateškim opredeljenjima, u narednom periodu će se razvijati sistem upravljanja 
kvalitetom u smeru unifikacije ključnih procedura menadžmenta kvalitetom u grupaciji industrijke 
proizvodnje i izvršiti sertifikacija poslovanja u svim delovima društva.

Odabrali  smo  i  vršimo  implementaciju  adekvatog  poslovnog  informacionionog  sistema, 
primerenog aktuelnom obimu i planiranom rastu obima poslovanja, koji će osim upravljanja 
finansijskom funkcijom omogućiti  upravljanje kadrovskim resursima, imovinom i osnovnim 
sredstvima za rad. Izbor, obuka kadrova i implementacija odgovarajućeg informacionog sistema 
urađena je .

Sopstvene  investicije  društava  u  prethodnim  godinama  dominantno  su  bile  limitirane 
raspoloživim sredstvima zbog čega smo morali da odredimo prioritete koje pratimo.

Društvo ima potrebe za investicijama u cilju obnavljanja opreme i tehnološkog razvoja zbog 
čega nam se nameće potreba za partnerima u smislu zajedničkog ulaganja i investitorima koje 
očekujemo u procesu privatizacije društva.
 






