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U skladu sa чlanom 50. i 51. Zakona o trжiшtu kapitala (Sluжbeni glasnik RS, broj 
31/2011) i чlanom 3. Pravilnika o sadrжini, formi i naчinu objavљivaњa godiшњih, 
polugodiшњih i kvartalnih izveшtaja javnih druшtava (Sluжbeni glasnik RS, broj 
14/2012)  ВИТАЛ a.d., iz Врбаса, MB: 08065721080657210806572108065721 objavљuje:  

 

 

 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 
    
 

 

ИЗВЕШТАЈ САДРЖИ СЛЕДЕЋА ПОГЛАВЉА: 
 

 

 

1. ПОЛУГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 

2. ИЗЈАВА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

3. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

4. ИЗЈАВА  ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
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1. ПОЛУГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 
 

1.1. БИЛАНС СТАЊА 
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1.2. БИЛАНС УСПЕХА 
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1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
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1.4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
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1.5.НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.1.1.1.1.    OSNIVAOSNIVAOSNIVAOSNIVAЊE I DELATNOSTE I DELATNOSTE I DELATNOSTE I DELATNOST    
 
АД  "ВИТАЛ" фабрика уља и биљних масти, Врбас ( у даљем тексту " Друштво") бави се 

производњом биљних уља и масти, мајонеза, кечапа, маргарина и сродних производа. 

Друштво је основано 1855. године, а од 1998. године Витал постаје отворехо акционарско 

друштво чије акције се котирају на Београдској берзи. Већински акционар, који остварује 

контролу над Друштвом је Инвеј ад Земун, који на дан 28.08.2012. године има учешће у 

акцијском капиталу " Витал" ад од 68,54427% 

 

Седиште друштва је у улици Кулски Пут ББ, у Врбасу 

 
Друштво је дo 30.06.2012. у просеку имало 234 запослена. 

 
1.5.1.5.1.5.1.5.2.2.2.2.    OСНОВА ЗA САСТАВЉAЊE И ПРИКАЗИВAЊE ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА     
 

1.5.1.5.1.5.1.5.2.1.2.1.2.1.2.1.    Izjava o usklaIzjava o usklaIzjava o usklaIzjava o usklaђenostienostienostienosti    
 
Druшtvo vodi evidenciju i sastavљa finansijske izveшtaje u skladu sa vaжeћim 
Zakonom o raчunovodstvu i reviziji Republike Srbije (Sluжbeni glasnik RS 
46/2006, 111/2009) i ostalom primenљivom zakonskom regulativom u Republici 
Srbiji. 
 
U skladu sa Zakonom o raчunovodstvu i reviziji pravna lica i preduzetnici u 
Republici Srbiji sastavљaju i prezentuju finansijske izveшtaje u skladu sa 
zakonskom, profesionalnom i internom regulativom, pri чemu se pod 
profesionalnom regulativom podrazumevaju primenљivi Okvir za pripremaњe i 
prikazivaњe finansijskih izveшtaja (''Okvir''), Meђunarodni raчunovodstveni 
standardi (''MRS''), Meђunarodni standardi finansijskog izveшtavaњa (''MSFI'') 
i tumaчeњa koja su sastavni deo standarda, odnosno tekst MRS i MSFI, koji je u 
primeni, ne ukљuчuje osnove za zakљuчivaњe, ilustrujuћe primere, smernice, 
komentare, suprotna miшљeњa, razraђene primere i drugi dopunski materijal.   
 
Izmene postojeћih MRS i prevod novih MSFI, kao i tumaчeњa koja su sastavni 
deo standarda izdatih od strane Odbora za meђunarodne raчunovodstvene standarde 
i Komiteta za tumaчeњe MSFI do 1. januara 2009. godine, su zvaniчno usvojeni 
nakon odluke ministra finansija br. 401-00-1380/2010-16 i objavљeni su u 
Sluжbenom glasniku RS 77/2010. Izmeњeni ili izdati MSFI i tumaчeњa 
standarda, nakon ovog datuma, nisu prevedeni i objavљeni, pa stoga nisu bili 
primeњeni prilikom sastavљaњa priloжenih finansijskih izveшtaja.  
 
Priloжeni finansijski izveшtaji su sastavљeni u formatu propisanom 
Pravilnikom o sadrжini i formi obrazaca finansijskih izveшtaja za privredna 
druшtva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Sluжbeni glasnik RS 
114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010), koji propisuje primenu seta finansijskih 
izveшtaja, чija forma i sadrжina nisu usaglaшeni sa onim predviђenim u 
revidiranom MRS 1 - Prikazivaњe finansijskih izveшtaja, чija je primena 
obavezna za obraчunske periode koji poчiњu na dan 1. januara 2009. godine.  
 

Ови фанансијски извештаји одобрени су од стране Управног одбора дана 29.02.2012. 

године. 



ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ,  ВИТАЛ А.Д.   2012 

 

 

   

 
7 

 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.2.2.2.2.2.2.2.2.    Pravila procePravila procePravila procePravila procewwwwivaivaivaivawwwwaaaa    
    
Finansijski izveшtaji su sastavљeni na osnovu naчela prvobitne (istorijske) 
vrednosti, osim za sledeћe pozicije: 
 
• Finansijski instrumenti po fer vrednosti kroz bilans uspeha se vrednuju po 
fer vrednosti, 
• Finansijska sredstva raspoloжiva za prodaju se vrednuju po fer vrednosti, 
• Derivativni finansijski instrumenti se vrednuju po fer vrednosti, 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.2.3.2.3.2.3.2.3.    ZvaniZvaniZvaniZvaniчna valuta izvena valuta izvena valuta izvena valuta izveшtavatavatavatavawwwwaaaa    
    

Finansijski izveшtaji Druшtva su iskazani u hiљadama dinara (RSD), koji je 
funkcionalna valuta Druшtva i zvaniчna valuta u kojoj se podnose finansijski 
izveшtaji u Republici Srbiji. Osim ako nije drugaчije naznaчeno, svi iznosi su 
navedeni u dinarima zaokruжeni u hiљadama. 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.2.4. 2.4. 2.4. 2.4. KoriKoriKoriKoriшћeeeeњe procee procee procee proceњivaivaivaivaњaaaa 
    
Sastavљaњe finansijskih izveшtaja u skladu primeњenim okvirom za izveшtavaњe 
zahteva od rukovodstva koriшћeњe najboљih moguћih procena i razumnih 
pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, 
kao i prihoda i rashoda u toku izveшtajnog perioda. Ove procene i pretpostavke 
su zasnovane na prethodnom iskustvu, kao i razliчitim informacijama 
raspoloжivim na dan sastavљaњa finansijskih izveшtaja, a koje deluju realno i 
razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka 
o vrednosti sredstava i obaveza, koju nije moguћe neposredno potvrditi na bazi 
drugih informacija. Stvarna vrednost sredstava i obaveza moжe da odstupa od 
vrednosti koja je procenjena na ovaj naчin. 
 
Procene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvrшene, su predmet 
redovnih provera. Revidirane raчunovodstvene procene se prikazuju za period u 
kojem su revidirane, u sluчaju da procena ima uticaj samo na dati period, ili za 
period u kojem su revidirane i za buduћe periode, u sluчaju da revidiraњe utiчe na 
tekuћi i na buduћe periode. 
 
Informacije o oblastima kod kojih je stepen procene najveћi i koje mogu imati 
najznaчajniji efekat na iznose priznate u finansijskim izveшtajima Druшtva, 
date su u okviru sledeћih napomena: 
 
• Napomena 3.6 - Koristan vek trajanja nekretnina, postrojeњa i opreme, 
• Napomena 3.6 - Obezvreђeњe vrednosti nefinansijske imovine, 
• Napomena 3.4 - Obezvreђeњe potraжivaњa od kupaca i ostalih potraжivaњa, 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.2.5.2.5.2.5.2.5.    Promene u raPromene u raPromene u raPromene u raчunovodstvenim politikamaunovodstvenim politikamaunovodstvenim politikamaunovodstvenim politikama 
 

Druшtvo u toku 2012. godine, nije vrшilo izmene raчunovodstvenih politika. 
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1.5.1.5.1.5.1.5.3.3.3.3.    PREGLED ZNAPREGLED ZNAPREGLED ZNAPREGLED ZNAЧAJNIH RAAJNIH RAAJNIH RAAJNIH RAЧUNOVODSTVENIH POLITIKAUNOVODSTVENIH POLITIKAUNOVODSTVENIH POLITIKAUNOVODSTVENIH POLITIKA    
 
Raчunovodstvene politike date u nastavku Druшtvo konzistentno primeњuje u 
svim periodima prezentiranim u ovim konsolidovanim finansijskim 
izveшtajima.    
    
    

1.5.1.5.1.5.1.5.3.1.3.1.3.1.3.1.    NaNaNaNaчelo stalnosti poslovelo stalnosti poslovelo stalnosti poslovelo stalnosti poslovaaaaњa a a a (“going concern“)    
 

Finansijski izveшtaji su pripremљeni u skladu sa naчelom stalnosti poslovaњa 
(“going concern” konceptom), koji podrazumeva da ћe Druшtvo nastaviti da posluje u 
doglednoj buduћnosti. 
 
    
    

1.5.1.5.1.5.1.5.3.2.3.2.3.2.3.2.    Poslovne promene u stranoj valutiPoslovne promene u stranoj valutiPoslovne promene u stranoj valutiPoslovne promene u stranoj valuti    
 
Poslovne promene u stranoj valuti su preraчunate u dinare po sredњem kursu 
valute utvrђenom na meђubankarskom trжiшtu deviza, koji je vaжio na dan 
poslovne promene. 
 
Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa staњa, preraчunate 
su u dinare prema sredњem kursu utvrђenom na meђubankarskom trжiшtu deviza, 
koji je vaжio na dan bilansa. Nemonetarne pozicije preraчunate su u dinare prema 
sredњem kursu valute koji je vaжio na dan poslovne promene. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvrшenih plaћaњa i 
naplata u stranim sredstvima plaћaњa u toku godine kao i kursne razlike nastale 
prilikom prevoђeњa sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti na dan bilansa 
iskazane su u bilansu uspeha Druшtva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih 
razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda. 
 
Potraжivaњa u koje je ugraђena valutna klauzula preraчunata su u dinare po 
sredњem kursu valute koji je vaжio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti 
nastali po ovom osnovu iskazani su u bilansu uspeha Druшtva, kao prihodi/rashodi 
po osnovu efekata ugovorene zaшtite od rizika u okviru kategorije ostalih 
prihoda/rashoda. 
 
U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru za 
privredna druшtva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji je objavljen u 
„Sluжbenom glasniku RS“ br. 4/2010 od 29. januara 2010. godine Druшtvo je 
odluчilo da neto efekat nerealizovanih kursnih razlika nastalih po osnovu 
kursiraњa dugoroчnih dospeћa dugoroчnih obaveza i potraжivaњa iskaжe na 
pozicijama aktivnih i pasivnih vremenskih razgraniчeњa. 
 
 
Zvaniчni sredњi kursevi znaчajnijih stranih valuta su: 
 

Valuta 30.06.2012. 2011. 
CHF 96,3724 85,9121 
USD 92,1476 80,8662 
EUR 115,8203 104,6409 
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1.5.1.5.1.5.1.5.3.3.3.3.3.3.3.3.    Finansijski instrumentiFinansijski instrumentiFinansijski instrumentiFinansijski instrumenti    

    
Klasifikacija 

 
Druшtvo klasifikuje svoja finansijska sredstva u sledeћe kategorije: finansijska 
sredstva po fer vrednosti чiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u 
bilansu uspeha, krediti i potraжivaњa, finansijska sredstva raspoloжiva za 
prodaju i sredstva koja se drжe do roka dospeћa. Klasifikacija zavisi od svrhe za 
koju su finansijska sredstva pribavљena. Rukovodstvo vrшi klasifikaciju svojih 
finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavaњa. 

 
Finansijska sredstva po fer vrednosti чiji se efekti promena u fer vrednostima 
iskazuju u bilansu uspeha  

 
Finansijska sredstva po fer vrednosti чiji se efekti promena u fer vrednosti 
iskazuju u bilansu uspeha su finansijska sredstva koja se drжe radi trgovaњa. 
Finansijsko sredstvo se klasifikuje u ovu kategoriju ukoliko je pribavљeno 
prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se takoђe klasifikuju kao 
sredstva koja se drжe radi trgovaњa, osim ako su odreђeni kao instrument zaшtite 
od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao tekuћa sredstva. Na 
dan 30. јун 2012. godine Druшtvo nema finansijska sredstva po fer vrednosti чiji 
se efekti promene u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha. 
 
Krediti i potraжivaњa 

 
Krediti i potraжivaњa predstavљaju nederivatna finansijska sredstva sa 
fiksnim ili utvrdivim rokovima plaћaњa, koja se ne kotiraju ni na jednom 
aktivnom trжiшtu. Ukljuчuju se u tekuћa sredstva, osim ukoliko su im rokovi 
dospeћa duжi od 12 meseci nakon datuma bilansa staњa. U tom sluчaju se 
klasifikuju kao dugoroчna sredstva.  

 
Potraжivaњa se sastoje od potraжivaњa od kupaca u zemљi i inostranstvu i 
ostalih potraжivaњa.  
 
Potraжivaњa od kupaca su iskazana po fakturnoj vrednosti umaњenoj za odobrene 
popuste, kao i za ispravku vrednosti koja je zasnovana na proceni naplativosti 
pojedinaчnog potraжivaњa. Ispravka vrednosti se formira za ona potraжivaњa za 
koje postoji objektivan dokaz da su obezvreђena, odnosno za koja rukovodstvo 
Druшtva proceњuje da se ne mogu naplatiti u punom iznosu, i ista se evidentira 
kao rashod u bilansu uspeha perioda kada je procena izvrшena. 

 
Kratkoroчni finansijski plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i 
ostale kratkoroчne plasmane sa rokom dospeћa, odnosno prodaje do godinu dana od 
dana nastanka, odnosno dana bilansiranja. Kratkoroчni finansijski plasmani 
najveћim delom ukљuчuju pozajmice poveћanim i matiчnom preduzeћu koje su 
vrednovane u iznosima neotplaћenih plasmana. 

 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 

 
U bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se 
podrazumevaju gotovina u blagajni, sredstva na raчunima kod banaka i ostala 
visoko likvidna finansijska aktiva sa dospeћem do 3 meseca. 
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Finansijska sredstva raspoloжiva za prodaju 

 
Finansijska sredstva raspoloжive za prodaju su nederivatna finansijska sredstva 
koja su naznaчena kao raspoloжiva za prodaju i nisu klasifikovana kao krediti i 
potraжivaњa, finansijska sredstva koje se drжe do dospeћa ili finansijska 
sredstva po fer vrednosti чiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u 
bilansu uspeha. Finansijska sredstva raspoloжive za prodaju su plasmani za koje 
postoji namera drжaњa u neodreђenom vremenskom periodu, koji mogu biti prodate 
zbog potrebe za likvidnoшћu ili usled promene kamatnih stopa, deviznih kurseva 
ili trжiшnih cena. Ukoliko za finansijska sredstva raspoloжiva za prodaju ne 
postoji aktivno trжiшte, ukoliko su sa fiksnim rokom dospeћa, finansijska 
sredstva raspoloжiva za prodaju se vrednuju po amortizovanoj vrednosti primenom 
metoda efektivne kamatne stope. 
 
Kod uчeшћa u kapitalu postoji namera drжaњa u neodreђenom periodu. Ova uчeшћa 
mogu biti prodata u zavisnosti od potreba za likvidnoшћu ili u sluчaju promene 
trжiшnih cena.  

 
Druшtvo ima uчeшћa u kapitalu pravnih lica koja obuhvataju ulagaњa u akcije 
pravnih lica i banaka. Ova ulagaњa su vrednovana po  fer vrednosti, kao hartije 
od vrednosti raspoloжive za prodaju. Efekat promena vrednosti uчeшћa u 
kapitalu, kњigovodstveno se sprovodi preko prihoda/ rashoda. 

 
Finansijska sredstva koja se drжe do dospeћa 

 
Finansijska sredstva koja se drжe do dospeћa su nederivatna finansijska sredstva 
sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaћaњa i fiksnim rokovima dospeћa, koja 
rukovodstvo ima nameru i moguћnost da drжi do dospeћa. U sluчaju da Druшtvo 
odluчi da proda znaчajan deo finansijskih sredstava koja se drжe do dospeћa, cela 
kategorija ћe biti reklasifikovana kao raspoloжiva za prodaju. Finansijska 
sredstva koja se drжe do dospeћa klasifikuju se kao dugoroчna sredstva, osim ako 
su rokovi dospeћa kraћi od 12 meseci od datuma bilansa stanja, kada se klasifikuju 
kao kratkoroчna sredstva. Na dan 30. јун 2012. godine Druшtvo nema finansijska 
sredstva koja se drжe do dospeћa. 

 
Priznavanje finansijskih sredstava 

    
Kupovina ili prodaja finansijskog sredstva se evidentira koriшћeњem 
raчunovodstvenog obuhvataњa na datum saldiraњa transakcije. 

 
Vrednovaњe finansijskih sredstava 
 
Finansijski instrumenti inicijalno se vrednuju po trжiшnoj vrednosti koja 
ukљuчuje transakcione troшkove kod svih finansijskih sredstava ili obaveza 
osim onih koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Finansijska 
sredstva koja se vode po fer vrednosti чiji se efekti promena u fer vrednosti 
iskazuju u bilansu uspeha inicijalno se priznaju po fer vrednosti, a transakcioni 
troшkovi terete troшkove poslovaњa u bilansu uspeha. 
Finansijska sredstva raspoloжiva za prodaju i finansijska sredstva po fer 
vrednosti чiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha se 
nakon inicijalnog priznavaњa, iskazuju po fer vrednosti.  
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Krediti i potraжivaњa, kao i finansijska sredstva koje se drжe do dospeћa, 
vrednuju se po amortizovanoj vrednosti koriшћeњem metoda efektivne kamatne 
stope. 
 
Prestanak priznavaњa finansijskih sredstava 

 
Druшtvo vrшi iskњiжeњe finansijskog sredstva kada prava na priliv gotovine po 
osnovu tog sredstva isteknu ili kada ta prava prenese na drugoga. Svako pravo po 
prenetoj finansijskoj aktivi, kreirano ili zadrжano od strane Druшtva, priznaje 
se kao posebno sredstvo ili obaveza. 
 
Vrednovaњe po amortizovanim vrednostima 

 
Amortizovana vrednost finansijskog sredstva je iznos po kome se sredstva 
inicijalno vrednuju, umanjen za otplate glavnice, a uveћan ili umanjen za 
akumuliranu amortizaciju koriшћenjem metoda efektivne kamatne stope. 
 
Vrednovaњe po fer vrednosti 

 
Fer vrednost finansijskih instrumenata je iznos za koji sredstvo moжe biti 
razmeњeno, ili obaveza izmirena, izmeђu obaveшtenih, voљnih strana u okviru 
nezavisne transakcije. 
 
Fer vrednost se odreђuje primenom dostupnih trжiшnih informacija na dan 
izveшtavaњa i ostalih modela vrednovaњa koje Druшtvo koristi. 
 
Fer vrednost pojedinih finansijskih instrumenata iskazanih po nominalnoj 
vrednosti je pribliжno jednaka њihovoj kњigovodstvenoj vrednosti. Ovi 
instrumenti obuhvataju gotovinu, kao i potraжivaњa i obaveze koje nemaju 
ugovoreno dospeћe, ni ugovorenu fiksnu kamatnu stopu.  
 
Ostala potraжivaњa i obaveze se svode na sadaшњu vrednost diskontovaњem 
buduћih novчanih tokova uz koriшћeњe tekuћih kamatnih stopa. Rukovodstvo je 
miшљeњa da usled prirode poslovaњa Druшtva i њegovih opшtih politika, nema 
znaчajnih razlika izmeђu kњigovodstvene i fer vrednosti finansijskih sredstava 
i obaveza. 

 
Obezvreђeњe finansijskih sredstava 

 
Druшtvo obraчunava obezvreђeњe sumњivih potraжivaњa na osnovu proceњenih 
gubitaka koji nastaju, jer kupci nisu u moguћnosti da izvrшe traжena plaћanja. U 
proceni odgovarajuћeg iznosa gubitka od obezvreђivanja za sumnjiva potraжivanja, 
Druшtvo se oslanja na starost potraжivaњa, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet 
kupaca i promene u uslovima plaћaњa. Ovo zahteva procene vezane za buduћe 
ponaшaњe kupaca i time izazvane buduћe naplate u gotovini. Stvarni nivo 
potraжivaњa koja su naplaћena moжe da se razlikuje od proceњenih nivoa naplate, 
шto moжe pozitivno ili negativno da se odrazi na rezultate poslovaњa. 
 
Sva potraжivaњa koja su u kaшњeњu viшe od 60 dana, kao i za sva ostala 
potraжivaњa za koja se proceni da su nenaplativa, formira se ispravka vrednosti 
u punom iznosu dospelih, a nenaplaћenih potraжivaњa.  
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Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraжivanja od kupaca 
preko raчuna ispravke vrednosti donosi Upravni odbor Druшtva. 
 
Otpis potraжivaњa od kupaca se vrшi pod uslovom da su potraжivaњa prethodno 
bila ukљuчena u prihode Druшtva, da je potraжivaњe u kњigama Druшtva otpisano 
kao nenaplativo i da Druшtvo nije moglo da naplati potraжivaњe sudskim putem. 
Odluku o direktnom otpisu potraжivaњa od kupaca donosi Upravni odbor 
Druшtva. 
 
Finansijske obaveze 
 
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u visini nabavne vrednosti koja 
predstavљa poшtenu vrednost primљene nadoknade. Nakon inicijalnog 
priznavaњa, finansijske obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrednosti 
koriшћeњem metoda efektivne kamatne stope, osim finansijskih obaveza po fer 
vrednosti kroz bilans uspeha. Amortizovana vrednost finansijske obaveze je 
iznos po kome se obaveze inicijalno vrednuju, umaњen za otplate glavnice, a 
uveћan ili umaњen za akumuliranu amortizaciju koriшћeњem metoda efektivne 
kamatne stope. 
 
Finansijske obaveze ukљuчuju obaveze po osnovu kredita odobrenih od banaka u 
zemљi. Obaveza je tekuћa ukoliko se oчekuje da bude izmirena u redovnom toku 
poslovnog ciklusa Druшtva odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon 
datuma bilansa staњa. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoroчne. 
 
Primљeni krediti sa ugovorenom valutnom klauzulom se obraчunavaju u dinarskoj 
protivvrednosti deviznog iznosa neotplaћenog dela kredita. Prihodi i rashodi 
nastali po osnovu primene valutne klauzule evidentiraju se u okviru bilansa 
uspeha kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi,. 
 
Druшtvo vrшi iskњiжeњe obaveze kada je obaveza izmirena, ukinuta ili kada je 
preneta na drugoga. 
 
Obaveze iz poslovaњa 
 
Obaveze prema dobavљaчima i ostale obaveze iz poslovaњa vrednuju se po 
nominalnoj vrednosti. 
 

 
1.5.1.5.1.5.1.5.3.4.3.4.3.4.3.4.    Nematerijalna ulagaNematerijalna ulagaNematerijalna ulagaNematerijalna ulagaњaaaa    

    
Nematerijalna ulagaњa su nemonetarna sredstva (ne predstavљaju opipљiva 
fiziчka sredstva) kao шto su goodwill, patenti, licence, koncesije, zaшtitni 
znakovi, жigovi, raчunovodstveni softveri, franшize, ulagaњa u razvoj novih 
proizvoda, procesa i ureђaja, autorskih prava i drugo.  

 

1.5.1.5.1.5.1.5.3.5.3.5.3.5.3.5.        Nekretnine, postrojeNekretnine, postrojeNekretnine, postrojeNekretnine, postrojeњa i oprema a i oprema a i oprema a i oprema     
 
Nekretnine, postrojeњa i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umaњenoj za 
akumuliranu ispravku vrednosti i gubitke usled obezvreђeњa. Poчetno mereњe 
nekretnina, postrojeњa i opreme vrшi se po nabavnoj vrednosti ili po ceni 
koшtaњa. Nabavna vrednost ukљuчuje izdatke direktno pripisive nabavљenom 
sredstvu. 



ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ,  ВИТАЛ А.Д.   2012 

 

 

   

 
13 

 

 
Izdaci za nekretnine, postrojeњa i opremu se priznaju kao sredstvo ako i samo 
ako je verovatno da ћe buduћe ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom 
priticati u Druшtvo i ako se izdaci za to sredstvo mogu pouzdano meriti. 
Nabavke nekretnina, postrojeњa i opreme tokom godine evidentirane su po 
nabavnoj vrednosti koju чini faktura dobavљaчa uveћana za zavisne troшkove 
nabavke i troшkove dovoђeњa sredstva u staњe funkcionalne pripravnosti.  
 
Saglasno usvojenoj raчunovodstvenoj politici, na dan bilansa staњa, rukovodstvo 
Druшtva analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna 
imovina Druшtva. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvreђeno, 
nadoknadiv iznos te imovine se proceњuje kako bi se utvrdio iznos obezvreђeњa. 
Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva proceњen kao niжi od vrednosti po 
kojoj je to sredstvo prikazano, postojeћa vrednost tog sredstva se umaњuje do 
visine nadoknadive vrednosti, koju predstavљa vrednost veћa od neto prodajne 
vrednosti i vrednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvreђeњa se priznaje u iznosu 
razlike, na teret rashoda. 
 
Dobici od prodaje nekretnina, postrojeњa i opreme se kњiжe direktno u korist 
ostalih prihoda. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovaњa nekretnina, 
postrojeњa i opreme terete ostale rashode. 
 
Amortizacija nekretnina, postrojeњa i opreme obraчunava se po 
proporcionalnom metodu primenom amortizacionih stopa koje su odreђene tako 
da se nabavna vrednost nekretnina, postrojeњa i opreme amortizuje u jednakim 
godiшњim iznosima u toku veka upotrebe. Amortizacija sredstava aktiviranih u 
toku godine se obraчunava kada se sredstva stave u upotrebu, odnosno poчev od 
narednog meseca od datuma nabavke na nabavnu vrednost. 
 

Primeњene stope amortizacije u tekuћem i prethodnom obraчunskom periodu su: 
 

Opis 2012.%  

Proceњeni vek 
trajaњa u 
godinama 2011 % 

Proceњeni vek 
trajaњa u 
godinama 

     
Pravo koriшћeњa  
graђevinskog zemљiшta     
Graђevinski objekti 2,5-4% 40-25 2,5-4% 40-25 
Oprema-maшine 4-11% 25-9 4-11% 25-9 
Oprema-ureђaji i 

instalacije 3,3-15 30-6 3,3-15 30-6 
Oprema-pogonski inventar 8,3-16,60% 12-6 8,3-16,60% 12-6 
Oprema-poslovni inventar 11-20% 9-5 11-20% 9-5 

 

 

Odreђivaњe korisnog veka trajaњa nekretnina, postrojeњa i opreme se zasniva na 
prethodnom iskustvu sa sliчnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehniчkom 
razvoju i promenama na koje utiчe veliki broj ekonomskih ili industrijskih 
faktora. Adekvatnost odreђenog korisnog veka trajaњa se preispituje na 
godiшњem nivou ili kada god postoji indikacija da je doшlo do znaчajne promene 
faktora koji su predstavљali osnov za odreђivaњe korisnog veka trajaњa. 
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1.5.1.5.1.5.1.5.3.6.3.6.3.6.3.6.    Investicione nekretnine Investicione nekretnine Investicione nekretnine Investicione nekretnine     
 

Na dan 30. јун 2012. godine Druшtvo je konstatovalo da  nema investicionih 
nekretnina. 

    
1.5.1.5.1.5.1.5.3.7.3.7.3.7.3.7.    ZalihZalihZalihZaliheeee    

 
Zalihe se iskazuju po ceni koшtaњa ili po neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti 
od toga koja je niжa. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti 
prodate u normalnim uslovima poslovaњa nakon umaњeњa cene za troшkove 
prodaje.  
 
Nabavnu vrednost sirovina i trgovaчke robe чini fakturna cena dobavљaчa 
uveћana za zavisne troшkove nabavke. Cenu koшtaњa nedovrшene proizvodњe i 
gotovih proizvoda чine direktni troшkovi materijala i zarada i pripadajuћi deo 
opшtih troшkova proizvodњe. Obraчun izlaza zaliha vrшi se po metodi proseчne 
ponderisane cene. 
 
Tereћewem ostalih rashoda vrшi se ispravka vrednosti zaliha robe u sluчajevima 
kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na њihovu neto prodajnu 
vrednost. Oшteћene zalihe robe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju 
standardima se u potpunosti otpisuju.  

        
1.5.1.5.1.5.1.5.3.8.3.8.3.8.3.8.    Naknade zaposlenimaNaknade zaposlenimaNaknade zaposlenimaNaknade zaposlenima    

   
U skladu sa propisima koji se primewuju u Republici Srbiji, Druшtvo je 
obavezno da uplaћuje doprinose raznim drжavnim fondovima za socijalnu 
zaшtitu. Ove obaveze ukљuчuju doprinose na teret zaposlenih i na teret 
poslodavca u iznosima koji se obraчunavaju primenom zakonom propisanih stopa. 
Druшtvo ima zakonsku obavezu da izvrшi obustavu obraчunatih doprinosa iz 
bruto zarada zaposlenih i da za њihov raчun izvrшi prenos obustavљenih 
sredstava u korist odgovarajuћih drжavnih fondova. Doprinosi na teret 
zaposlenih i na teret poslodavca kњiжe se na teret troшkova u periodu na koji se 
odnose.  
 
U skladu sa Pojedinaчnim kolektivnim ugovorom o radu, Druшtvo je u obavezi da 
isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 bruto meseчne zarade 
koju je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaћuje 
otpremnina, a koje pri tom ne mogu biti maњe od 3 proseчne meseчne bruto zarade 
isplaћene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaћuje 
otpremnina.  
Druшtvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u 
vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovanih obaveza na dan 31. decembra 
2011. godine. 
 

Kratkoroчna, plaћena odsustva 
 
Akumulirana plaћena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim 
periodima, ukoliko u tekuћem periodu nisu iskoriшћena u potpunosti. Oчekivani 
troшkovi plaћenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskoriшћenih 
prava na dan bilansa, za koje se oчekuje da ћe biti iskoriшћeni u narednom 
periodu. U sluчaju neakumuliranog plaћenog odsustva, obaveza ili troшak se ne 
priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi.  
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Prema proceni rukovodstva Druшtva, iznos kratkoroчnih plaћenih odsustava na 
dan 30. јун 2012. godine nije materijalno znaчajan i shodno tome, Druшtvo nije 
izvrшilo ukalkulisaњe navedenih obaveza na dan bilansa staњa.  

    
1.5.1.5.1.5.1.5.3.9.3.9.3.9.3.9.    KapitalKapitalKapitalKapital    
 

Kapital Druшtva obuhvata osnovni kapital po osnovu udela osnivaчa, neuplaћeni 
upisani kapital, rezerve, revalorizacione rezerve i akumulirani rezultat. 
 
Kapital Druшtva obrazovan je iz uloжenih sredstava osnivaчa Druшtva u 
novчanom obliku. Osnivaч ne moжe povlaчiti sredstva uloжena u osnovni kapital 
Druшtva. 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.3.10.3.10.3.10.3.10.    PrihodiPrihodiPrihodiPrihodi    
 
 Prihodi od prodaje i pruжaњa usluga 

 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju u momentu kada se znaчajni 
rizici i koristi koji proizilaze iz vlasniшtva nad proizvodima i robom prenesu 
na kupca. Prihodi od prodaje proizvoda i robe su iskazani po fakturnoj vrednosti 
umaњenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost. 
 
Prihodi od pruжaњa usluga se priznaju u obraчunskom periodu u kome je usluga 
pruжena i iskazuju po fakturnoj vrednosti umaњenoj za odobrene popuste i porez 
na dodatu vrednost. 
 
Prihodi od aktiviraњa uчinaka 
 
U okviru prihoda od aktiviraњa uчinaka i robe, iskazuju se prihodi po osnovu 
upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulagaњa, za osnovna sredstva, 
za materijal. 
 
Finansijski prihodi 
 
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika i ostali 
finansijski prihodi, ostvareni iz odnosa sa matiчnim, zavisnim i ostalim 
povezanim pravnim licima.  
 
Prihodi od kamata se, u skladu sa naчelom uzroчnosti, priznaju u bilansu uspeha 
perioda na koji se odnose. 
 
Ostali prihodi 
 
U okviru ostalih prihoda iskazani su dobici po osnovu prodaje nekretnina, 
postrojeњa i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulagaњa, dobici po 
osnovu prodaje dugoroчnih hartija od vrednosti i uчeшћa u kapitalu, dobici od 
prodaje materijala, naplaћena otpisana potraжivaњa, viшkovi, prihodi po osnovu 
efekata ugovorene zaшtite od rizika, prihodi od smaњeњa obaveza, prihodi od 
ukidaњa dugoroчnih rezervisaњa, prihodi od usklaђivaњa vrednosti imovine, 
pozitivni efekti promene poшtene (fer) vrednosti nematerijalnih ulagaњa, 
nekretnina, postrojeњa, opreme, zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za 
ta sredstva po osnovu vrednosnog usklaђivaњa i ukidaњa ispravki vrednosti po 
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osnovu vrednosnog usklaђivaњa u skladu sa raчunovodstvenom politikom 
Druшtva. 
 

1.5.3.11.5.3.11.5.3.11.5.3.11.  1.  1.  1.  RashodiRashodiRashodiRashodi    
 
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha i utvrђuju se za period kada su nastali.  
 
Poslovni rashodi 
 
Poslovni rashodi obuhvataju troшkove uslovљene stvaraњem prihoda od prodaje i 
ukljuчuju nabavnu vrednost prodate robe, troшkove materijala, goriva i energije, 
bruto zarade, troшkove amortizacije i usluge pruжene od strane treћih lica. 
Poslovni rashodi obuhvataju i opшte troшkove kao шto su troшkovi zakupa, 
marketinga, osiguraњa, platnog prometa, poreza i ostali troшkovi nastali u 
tekuћem obraчunskom periodu. 
 

Finansijski rashodi 
 
Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i 
ostale finansijske rashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatu obraчunatu na 
primљene kredite, koja se evidentira u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a 
u skladu sa naчelom uzroчnosti. 
 
Ostali rashodi 
 
U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po osnovu prodaje i rashodovaњa 
nekretnina, postrojeњa i opreme i nematerijalnih ulagaњa, gubici po osnovu 
prodaje hartija od vrednosti i uчeшћa u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje 
materijala, maњkovi, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraжivaњa, rashodi po 
osnovu obezvreђeњa imovine, negativni efekti vrednosnih usklaђivaњa 
nematerijalnih ulagaњa, nekretnina, postrojeњa, opreme i bioloшkih sredstava, 
dugoroчnih i kratkoroчnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrednosti i 
potraжivaњa u skladu sa raчunovodstvenom politikom Druшtva. 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.3.12.3.12.3.12.3.12.    Porez na dobitakPorez na dobitakPorez na dobitakPorez na dobitak    
 
Tekuћi porez  
 
Porez na dobitak predstavљa iznos koji se obraчunava i plaћa u skladu sa 
odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeћa Republike Srbije. Tekuћi porez na 
dobitak predstavlja iznos obraчunat primenom propisane poreske stope od 10% na 
osnovicu koju predstavљa oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrђuje u 
poreskom bilansu kao dobit pre oporezivaњa iskazana u bilansu uspeha, nakon 
usklaђivaњa prihoda i rashoda na naчin propisan poreskim zakonodavstvom 
Republike Srbije. Iznos ovako utvrђenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se 
umaњuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.  
 
Zakon o porezu na dobit preduzeћa Republike Srbije obvezniku koji izvrшi 
ulagaњa u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% 
izvrшenog ulagaњa, s tim шto poreski kredit ne moжe biti veћi od 50% 
obraчunatog poreza u godini u kojoj je izvrшeno ulagaњe. Neiskoriшћeni deo 
poreskog kredita moжe se preneti na raчun poreza na dobit iz buduћih 
obraчunskih perioda, ali ne duжe od deset godina.  
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Poresko zakonodavstvo Republike Srbije ne predviђa da se poreski gubici iz 
tekuћeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraћaj poreza plaћenog u 
prethodnim periodima. Meђutim, gubici iz tekuћeg perioda iskazani u poreskom 
bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se 
iskoristiti za umaњeњe dobiti utvrђene u poreskom bilansu buduћih obraчunskih 
perioda, ali ne duжe od deset godina. 
 
Odloжeni porez  
 
Odloжeni poreski efekti obraчunavaju se za sve privremene razlike izmeђu 
poreske osnove sredstava i obaveza i њihove kњigovodstvene vrednosti utvrђene u 
skladu sa propisima o raчunovodstvu Republike Srbije. Vaжeћe poreske stope na 
dan bilansa staњa ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, 
koriste se za utvrђivaњe odloжenog poreza. Odloжene poreske obaveze priznaju se 
u celini za sve oporezive privremene razlike. Odloжena poreska sredstva 
priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka 
i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do 
kojeg je izvesno da ћe postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski 
gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti.  
 
Tekuћi i odloжeni porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i ukљuчeni su u neto 
dobitak perioda, izuzev iznosa odloжenih poreza koji je nastao po osnovu 
revalorizacije nekretnina, postrojeњa i opreme, kao ulagaњa u akcije pravnih 
lica i banaka, a koji se evidentira preko revalorizacionih rezervi. 
 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.3.13. 3.13. 3.13. 3.13. Zarada po akcijiZarada po akcijiZarada po akcijiZarada po akciji    
 
Druшtvo izraчunava i obelodaњuje osnovnu zaradu po akciji. Osnovna zarada po 
akciji obraчunava se deљeњem neto dobitka koji pripada akcionarima, imaocima 
obiчnih akcija Druшtva, ponderisanim proseчnim brojem izdatih obiчnih akcija u 
toku perioda.  
 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.3.14.3.14.3.14.3.14.    Informacije po segmentima Informacije po segmentima Informacije po segmentima Informacije po segmentima     
 
Segment poslovaњa je komponenta Druшtva: 
 
a) Koja se bavi poslovnim aktivnostima kojima moжe da ostvaruje prihode ili 

pravi rashode, 
b) Чije poslovne rezultate redovno pregleda glavni organ upravљaњa Druшtva da 

bi doneo odluke o resursima koji se dodeљuju tom segmentu i da bi ocenio 
њegove performanse i  

c) Za koji su raspoloжive zasebne finansijske informacije.    
 
Primarni izveшtajni segmenti Druшtva su poslovni segmenti. Informacije o 
poslovnim segmentima obelodaњene su u Napomeni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
 

 

Druшtvo najveћi deo svog poslovaњa obavљa na teritoriji Republike Srbije.  
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1.5.1.5.1.5.1.5.4444. . . .     UPRAVUPRAVUPRAVUPRAVЉAAAAЊE FINANSIJSKIM RIZICIMAE FINANSIJSKIM RIZICIMAE FINANSIJSKIM RIZICIMAE FINANSIJSKIM RIZICIMA    
 
Druшtvo je u svom redovnom poslovaњu u razliчitom obimu izloжeno odreђenim 
finansijskim rizicima i to:  
• Trжiшnim rizicima,  
• Riziku likvidnosti, 
• Kreditnom riziku. 
 
Upravљaњe rizicima u Druшtvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih 
negativnih uticaja na finansijsko staњe i poslovaњe Druшtva u situaciji 
nepredvidivosti finansijskih trжiшta.  
 

1.5.1.5.1.5.1.5.4.1.4.1.4.1.4.1.    TrTrTrTrжiiiiшni rizikni rizikni rizikni rizik    
 

(a)(a)(a)(a)    Rizik od promene kursa stranih valutaRizik od promene kursa stranih valutaRizik od promene kursa stranih valutaRizik od promene kursa stranih valuta    

Druшtvo je izloжeno riziku od promene kursa stranih valuta prilikom poslovaњa 
u zemљi i inostranstvu, a koji proistiчe iz poslovaњa sa razliчitim valutama, 
prvenstveno EUR. Devizni rizik nastaje u sluчajevima neusklaђenosti 
finansijskih sredstava i obaveza izraжenih u stranoj valuti ili sa valutnom 
klauzulom. U meri u kojoj je to moguћe, Druшtvo minimizira devizni rizik kroz 
minimiziranje otvorene devizne pozicije. 
 

    (b)(b)(b)(b)    Rizik od promene kamatnih stopaRizik od promene kamatnih stopaRizik od promene kamatnih stopaRizik od promene kamatnih stopa    

Druшtvo je izloжeno raznim rizicima koji kroz efekte promena visine trжiшnih 
kamatnih stopa deluju na њegov finansijski poloжaj i tokove gotovine. 
Poslovaњe Druшtva je izloжeno riziku promene kamatnih stopa u meri u kojoj 
kamatonosna sredstva (ukљuчujuћi investicije) i kamatonosne obaveze dospevaju za 
naplatu u razliчito vreme ili u razliчitim iznosima. 
 
 
S' obzirom da Druшtvo nema znaчajnu kamatonosnu imovinu, prihod Druшtva i 
tokovi gotovine u velikoj meri su nezavisni od promena trжiшnih kamatnih 
stopa. Rizik Druшtva od promena fer vrednosti kamatnih stopa proistiчe 
prvenstveno iz obaveza po osnovu primљenih kratkoroчnih i dugoroчnih kredita 
od banke. Krediti su primњeni po promenљivim kamatnim stopama i izlaжe 
Druшtvo kamatnom riziku tokova gotovine.  
Druшtvo vrшi analizu izloжenosti riziku od promene kamatnih stopa na 
dinamiчkoj osnovi uzimajuћi u obzir alternativne izvore finansiraњa i 
refinansiraњe, pre svega za dugoroчne obaveze buduћi da one predstavљaju 
najznaчajniju kamatonosnu poziciju. Aktivnosti upravљaњa rizicima imaju za ciљ 
da optimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su trжiшne kamatne stope na 
nivou koju je u skladu sa poslovnom strategijom Druшtva. 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.4.2.4.2.4.2.4.2.    Rizik likvidnostiRizik likvidnostiRizik likvidnostiRizik likvidnosti    
 
Rizik likvidnosti je rizik da Druшtvo neћe biti u moguћnosti da finansira 
sredstva odgovarajuћim izvorima finansiraњa sa stanoviшta rokova i stopa i 
rizik nemoguћnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj ceni u odgovarajuћem 
vremenskom okviru.  
 
Druшtvo upravљa likvidnoшћu sa ciљem da osigura da izvori finansiraњa budu 
raspoloжivi za izmireњe obaveza u trenutku њihovog dospeћa. Druшtvo 
neprekidno proceњuje rizik likvidnosti identifikovaњem i praћeњem promena u 
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izvorima finansiranja potrebnim za ispuњeњe poslovnih ciљeva Druшtva, a u 
skladu sa poslovnom strategijom Druшtva.  
 

Druшtvo ima pristup raznolikim izvorima finansirawa. Sredstva se prikupqaju 
putem: 

• Kratkoroчnih i dugoroчnih kredita, 
• Depozita i 
• Akcijskog kapitala. 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.4.3.4.3.4.3.4.3.    Kreditni rizikKreditni rizikKreditni rizikKreditni rizik    
 
Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Druшtva kao rezultat 
kaшњeњa klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivaњu ugovornih obaveza. 
Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloжenost Druшtva po osnovu gotovine i 
gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, 
investiraњa u hartije od vrednosti, potraжivaњa od pravnih i fiziчkih lica i 
preuzetih obaveza. 
 

Druшtvo je izloжeno kreditnom riziku i obezbeђeњe od kreditnog rizika 
uspostavљeno je preduzimaњem odreђenih mera i aktivnosti na nivou Druшtva. U 
sluчaju neblagovremenog izmirivaњa obaveza kupaca prema Druшtvu, istima se 
prekida isporuka proizvoda. Meђutim pored toga, Druшtvo ima znaчajnu 
koncentraciju kreditnog rizika u vezi sa potraжivaњima, jer ima mali broj 
meђusobno nepovezanih kupaca sa pojedinaчno velikim iznosima dugovaњa. Pored 
prekida isporuka proizvoda, koriste se sledeћi mehanizmi naplate: 
reprogramiranje duga, kompenzacije sa pravnim licima. 
 

Na dan 30. јун 2012. godine Druшtvo raspolaжe gotovinom i gotovinskim 
ekvivalentima u ukupnom iznosu od RSD 106 hiљada (31. decembar 2011. godine: 
RSD 1.412 hiљada). 
 

Potraжivaњa od kupaca 
 

Maksimalna izloжenost Druшtva po osnovu kreditnog rizika za potraжivaњa od 
kupaca po geografskim regionima data je u sledeћoj tabeli: 
 
U hiљadama RSD 30.06.2012.  31.12.2011. 
    
Kupci u zemљi 4.610.577  4.011.512 
Kupci u inostranstvu -  - 

             
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    4.610.577     4.011.5124.011.5124.011.5124.011.512    
 
Maksimalna izloжenost Druшtva po osnovu kreditnog rizika za potraжivaњa od 
kupaca po tipu ugovorne strane data je u sledeћoj tabeli: 
 

U хиљадama RSD 30.06.2012.  31.12.2011 
    
Trgovine na veliko 4.610.577  4.011.512 
Trgovine na malo    
Fiziчka lica    
Ostali    
             
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    4.610.577     4.011.5124.011.5124.011.5124.011.512    
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1.5.1.5.1.5.1.5.4.4.4.4.4.4.4.4.    UpravUpravUpravUpravљaaaaњe rizikom kapitalae rizikom kapitalae rizikom kapitalae rizikom kapitala    
 
Druшtvo se opredelilo za finansijski koncept kapitala i њegovo oчuvaњe prema 
kome je kapital definisan na osnovu nominalnih novчanih jedinica.  
 
Ciљ upravљaњa kapitalom je da Druшtvo zadrжi sposobnost da nastavi sa svojim 
poslovaњem u neograniчenom periodu u predvidљivoj buduћnosti, kako bi oчuvalo 
optimalnu strukturu kapitala sa ciњem da smaњi troшkove kapitala, a 
akcionarima obezbedilo dividende. Da bi oчuvalo odnosno korigovalo strukturu 
kapitala, Druшtvo moжe da razmotri sledeћe opcije: korekcija isplata dividendi 
akcionarima, vraћaњe kapitala akcionarima, izdavaњe novih akcija ili prodaja 
sredstava kako bi se smaњila dugovaњa. 
 
Druшtvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduжenosti, koji se izraчunava 
kao odnos neto dugovaњa Druшtva i њegovog ukupnog kapitala. 
 

Na dan 30.јун 2012. и 31. decembra 2011. godine, koeficijent zaduжenosti Druшtva 
bio je kao шto sledi: 

 
    30.06.2012012012012....        31.12.2020202011....    
    
Obaveze po osnovu kredita - ukupno 3.086.847  3.397.088 
Minus: Gotovinski ekvivalenti i gotovina  106  1.412 
    
Neto dugovaњe 3.086.741  3.395.676 
Sopstveni kapital  3.616.084  3.577.816 
             
Kapital - ukupno 6.6.6.6.702....822225     6.973.4926.973.4926.973.4926.973.492    
             
Koeficijent zaduKoeficijent zaduKoeficijent zaduKoeficijent zaduжenostienostienostienosti 44446,,,,05%%%%        48,69%48,69%48,69%48,69%    

 
    
1.5.1.5.1.5.1.5.4.54.54.54.5        PraviPraviPraviPraviчna (fer) vrena (fer) vrena (fer) vrena (fer) vrednostdnostdnostdnost 

 
Poslovna politika Druшtva je da obelodani informacije o praviчnoj vrednosti 
aktive i pasive za koju postoje zvaniчne trжiшne informacije i kada se praviчna 
vrednost znaчajno razlikuje od kњigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne 
postoji dovoљno trжiшnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod 
kupovine i prodaje potraжivaњa i ostale finansijske aktive i pasive, poшto 
zvaniчne trжiшne informacije nisu u svakom trenutku raspoloжive. Stoga, 
praviчnu vrednost nije moguћe pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog trжiшta. 
Rukovodstvo Druшtva vrшi procenu rizika i u sluчajevima kada se oceni da 
vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim kњigama neћe biti realizovana 
vrшi ispravku vrednosti.  
 
Fer vrednost finansijskih sredstava koja su iskazana po amortizovanoj vrednosti 
proceњuje se diskontovaњem novчanih tokova koriшћeњem kamatne stope po kojoj 
bi Druшtvo moglo da pribavi dugoroчne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj 
kamatnoj stopi. Druшtvo smatra da iskazana kњigovodstvena vrednost 
potraжivaњa, nakon umaњeњa za ispravku vrednosti po osnovu obezvreђeњa, kao i 
nominalna vrednost obaveza iz poslovaњa, pribliжno odraжava њihovu trжiшnu 
vrednost. Fer vrednost obaveza po kreditima proceњuje se diskontovaњem buduћih 
ugovorenih novчanih tokova prema trenutnoj trжiшnoj kamatnoj stopi koja je 
Druшtvu na raspolagaњu za potrebe sliчnih finansijskih instrumenata. Ovako 



ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ,  ВИТАЛ А.Д.   2012 

 

 

   

 
21 

 

utvrђena fer vrednost ne odstupa znaчajnije od vrednosti po kojoj su iskazane 
obaveze po kreditima u poslovnim kњigama Druшtva. Rukovodstvo Druшtva smatra 
da iznosi u priloжenim finansijskim izveшtajima odraжavaju vrednost koja je u 
datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveшtavaњa. 

 

 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.5.5.5.5.    PRIHODI OD PRODAJEPRIHODI OD PRODAJEPRIHODI OD PRODAJEPRIHODI OD PRODAJE        
 

U hiљadama RSD 30.06.2012.  30.06.2011. 
 2.129.061     1.669.947 

             
             
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    2.129.061     1.669.947 

 

 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.6.6.6.6.    OSTALI POSLOVNI PRIHODIOSTALI POSLOVNI PRIHODIOSTALI POSLOVNI PRIHODIOSTALI POSLOVNI PRIHODI    
 
U hiљadama RSD 30.06.2012.  30.06.2011. 
 3.770  4.28.28.28.280 

    
    
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    3.770  4.28.28.28.280 

 

 

    
1.5.1.5.1.5.1.5.7.7.7.7.    TROTROTROTROШKOVI MATERIJALA I NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBEKOVI MATERIJALA I NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBEKOVI MATERIJALA I NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBEKOVI MATERIJALA I NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE    

 
U хиљадama RSD 30.06.2012.  30.06.2011. 
Nabavna vrednost prodate robe 0  77.971 

Troшkovi materijala 989.148  1.181.959 

    
    
          
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    989.148  1.259.930 

 

 

 
1.5.1.5.1.5.1.5.8.8.8.8.    TROTROTROTROШKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA  I OSTALI LIKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA  I OSTALI LIKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA  I OSTALI LIKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA  I OSTALI LIЧNI RASHODINI RASHODINI RASHODINI RASHODI    

 
U хиљадama RSD 30.06.2012.  30.06.2011. 
             
Troшkovi bruto  zarada 63.661  61.646 
Troшkovi poreza i doprinosa na zarade i naknade  

zarada na teret poslodavca 10.818  10.962 

Ostali liчni rashodi 1.851  6.698 

    
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    76.330  79.306 
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1.5.1.5.1.5.1.5.9.9.9.9.    TROTROTROTROШKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISAKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISAKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISAKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISAЊAAAA    
 
U хиљадama RSD 30.06.2012.  30.06.2011. 
             

Troшkovi amortizacije:    
- nekretnine, postrojeњa i oprema  80.069  76.538 

- nematerijalna ulagaњa  -  - 

Ukupno 80.069     76.538 

    
 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.10. 10. 10. 10.     OSTALI POSLOVNI RASHODIOSTALI POSLOVNI RASHODIOSTALI POSLOVNI RASHODIOSTALI POSLOVNI RASHODI    

U U U U хиљадama RSDama RSDama RSDama RSD    
30.06.30.06.30.06.30.06.2020202011112222....    30.06.30.06.30.06.30.06.2020202011111111....    

Трошкови транспортних услуга 49.040 5.300 

Трошкови услуга одржавања 2.098 2.013 

Трошкови закупнина 962 1.624 

Трошкови рекламе и пропаганде 19.523 36.041 

Остали трошкови производних услуга 2.483 3.068 

Трошкови непроизводних услуга 7.078 9.578 

Трошкови репрезентације 260 192 

Трошкови премија осигурања 3.491 3.696 

Трошкови платног промета 449 1.033 

Трошкови чланарина 445 464 

Трошкови пореза 32.470 26.113 

Остали нематеријални трошкови 654 2.164 

УКУПНО    118.953 91.286 

    
 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.11.11.11.11.    FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODIFINANSIJSKI PRIHODI I RASHODIFINANSIJSKI PRIHODI I RASHODIFINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI    
 
U хиљадama RSD 30.06.2012.  30.06.2011. 
       
Finansijski prihodiFinansijski prihodiFinansijski prihodiFinansijski prihodi    
Prihodi od kamata 80  3.253 

Pozitivne kursne razlike 17  13.199 

Ostali finansijski prihodi 136  42.595 

UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    233  59.047 

             
Finansijski rashodiFinansijski rashodiFinansijski rashodiFinansijski rashodi 
Rashodi kamata 141.527  81.677 

Negativne kursne razlike 2.763  8.268 

Ostali finansijski rashodi 4.460  1.750 

UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    148.750  91.695 

             
Neto finansijski Neto finansijski Neto finansijski Neto finansijski prihodi/rashodiprihodi/rashodiprihodi/rashodiprihodi/rashodi    (148.517)     (32.648) 
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1.5.1.5.1.5.1.5.12.12.12.12.    OSTALI PRIHODI I RASHODIOSTALI PRIHODI I RASHODIOSTALI PRIHODI I RASHODIOSTALI PRIHODI I RASHODI 

 

 
 

OSTALI PRIHODIOSTALI PRIHODIOSTALI PRIHODIOSTALI PRIHODI    30.06.2012 30.06.2011 

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 65 98 

Добици од продаје материјала 19 14.975 

Наплаћена отписана потраживања - - 

Приходи од смањења обавеза 500 - 

Остали непоменути приходи - 3.886 

УКУПНО    584 18.959 

            

OSTALI RASHODIOSTALI RASHODIOSTALI RASHODIOSTALI RASHODI    30.06.2012 30.06.2011 

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

319 486 

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности - - 

Губици од продаје материјала - 14.989 

Расходи по основу директних отписа потраживања - 62 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе - 339 

Остали непоменути расходи 4.493 779 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности 
расположивих за продају 

627 14.168 

УКУПНО    5.439 30.823 

 

                                                                                 Нето остали расходи                         (4.855)                  (11.864) 
                                 --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

1.5.1.5.1.5.1.5.13.13.13.13.    POREZ NAPOREZ NAPOREZ NAPOREZ NA DOBITAK DOBITAK DOBITAK DOBITAK    
 
Предузеће на дан 30.06.2012. им исказану перетплату пореза на добит у износу: 

7.008.415,00 РСД. 

 

 

 

1.5.14. 1.5.14. 1.5.14. 1.5.14. NEMATERIJALNA ULAGANEMATERIJALNA ULAGANEMATERIJALNA ULAGANEMATERIJALNA ULAGAЊAAAA    
 
Нематеријална улагања у износу од РСД 5.222 хиљада се односе на жигове Витал-а, као и 

лиценце за рачунарске софтвере. 

 

 
NEKRETNINE, POSTROJENEKRETNINE, POSTROJENEKRETNINE, POSTROJENEKRETNINE, POSTROJEЊA I OPREMAA I OPREMAA I OPREMAA I OPREMA    
 

Promene na nekretninama, postrojeњu i opremi su prikazane u narednoj tabeli:    
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U хиљадama RSD Zemљiшte
Graђevinski 

objekti Oprema

Investicije 
u toku i 
avansi Ukupno

                     
Nabavna vrednostNabavna vrednostNabavna vrednostNabavna vrednost    9.699 1.343.980 663.469 0 2.017.148 

StaStaStaStaњe na 1. e na 1. e na 1. e na 1. јануар 2011.  2011.  2011.  2011.     9.369 1.348.110 720.070 0 2.077.549 

Poveћaњa 0 213 1.788 836 2.836 

Rashodovaњe 0 4.610 0 0 4.610 

Prenos sa/na 0 0 0 0 0 

Ostalo 0 0 0 0 0 

StaStaStaStaњe na e na e na e na 30. . . . јун  2011.  2011.  2011.  2011.    9.369 1.343.713 721.858 836 2.075.776 

                        
AkumuliraAkumuliraAkumuliraAkumulirana ispravka vrednostina ispravka vrednostina ispravka vrednostina ispravka vrednosti            
StaStaStaStaњe na 1. e na 1. e na 1. e na 1. јануар 2011. 2011. 2011. 2011.    0 116.157 347.109 0 463.266 
Amortizacija za 2012. godinu 0 0 0 0 80.128 

Prodaja/rashod 0 0 1.057 0 1.057 

StaStaStaStaњe na e na e na e na 30. . . . јун  2011.  2011.  2011.  2011.    0 135.559 408.832 0 544.391 

                        
SadaSadaSadaSadaшњa vrednost na dan a vrednost na dan a vrednost na dan a vrednost na dan     
33330. . . . јун 20 20 20 2011112. godine. godine. godine. godine    9.369 1.208.154 313.026 836 1.531.385 

SadaSadaSadaSadaшњa vrednost na dan a vrednost na dan a vrednost na dan a vrednost na dan     
31. decembar 20131. decembar 20131. decembar 20131. decembar 2011. godine. godine. godine. godine    9.3699.3699.3699.369    1.227.5561.227.5561.227.5561.227.556    372.961372.961372.961372.961    21.88521.88521.88521.885    1.631.7721.631.7721.631.7721.631.772    

 
Na dan 30. јуна 2012. godine, neotpisana vrednost nekretnina, postrojeњa i opreme 
Druшtva nad kojima je uspostavљena hipoteka kao sredstvo obezbeђeњa otplate 
kredita odobrenih od strane (ALPHA BANK, Koмercijalna Banka) iznosi RSD 
1.631.772 хиљадa. 
 
 

1.5.15. 1.5.15. 1.5.15. 1.5.15. DUGORODUGORODUGORODUGOROЧNI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANI    
 
 
 
U хиљадama RSD 30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.2011..2011..2011..2011.    
             
UUUUчeeeeшћa u kapitalu banakaa u kapitalu banakaa u kapitalu banakaa u kapitalu banaka             
METALS BANKA 70  200 
    
    
Minus: Ispravka vrednosti (12)  (130) 
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    58     70707070    
                
UUUUчeeeeшћa u kapitalu privrednih drua u kapitalu privrednih drua u kapitalu privrednih drua u kapitalu privrednih druшtvatvatvatva                
NOVOSADSKI SAJAM 5.438  7.803 
INDUSTR.BIЉE 46  46 
    
Minus: Ispravka vrednosti (839)  (2.589) 
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    4.703     5.5.5.5.260 

    
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan     4.703     5.5.5.5.330 

 
 
Druшtvo je, u skladu sa raчunovodstvenom politikom, na dan 30. јун 2012. godine, 
uчeшћa u kapitalu banaka i privrednih druшtava, vrednovalo po trжiшnoj 
vrednosti, kao hartije od vrednosti raspoloжive za prodaju. Efekat svoђeњa 
uчeшћa u kapitalu na trжiшnu vrednost, u iznosu od RSD 4.703 хиљадa na dan 30. јун 
2012. godine, obuhvaћen je preko ostalih rashoda/prihoda. 
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1.5.1.5.1.5.1.5.11116666....    ZALIHEZALIHEZALIHEZALIHE    

 
U хиљадama RSD 30.06.30.06.30.06.30.06.2012012012012222....     33331....12....2012012012011111....    
Roba 216  217217217217    
Materijal 187.797  258.639 
Rezervni delovi 33.605  32.702 
Alat i inventar 5.092  5.035 
Плus: Ispravka vrednosti 2.184  (1.188) 
 228.894  297.781297.781297.781297.781    
Nedovrшena proizvodњa 236.020  836.054 
Gotovi proizvodi 253.586  332.349 
Dati avansi za zalihe 109.881  105.356 
Minus: Ispravka vrednosti     
 599.487     1.273.7591.273.7591.273.7591.273.759    
             
Stalna sredstva nameњena prodaji 999     - 

             
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan     829.380  1.571.540 

 

 

1.5.17.1.5.17.1.5.17.1.5.17.    POTRAPOTRAPOTRAPOTRAЖIVAIVAIVAIVAЊAAAA    
 
U хиљадama RSD 30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.2011..2011..2011..2011.    
                
PotraPotraPotraPotraжivaivaivaivaњa po osnovu prodajea po osnovu prodajea po osnovu prodajea po osnovu prodaje                
Kupci u zemљi 4.610.812  3.938.874 
Kupci u zemљi za kamate 0  72.638 
Kupci u inostranstvu 0  0 
Minus: Ispravka vrednosti    
    4.610.812     4.011.5124.011.5124.011.5124.011.512    
Ostala potraOstala potraOstala potraOstala potraжivaivaivaivaњa iz poslovaa iz poslovaa iz poslovaa iz poslovaњaaaa                
Potraжivaњa od zaposlenih 1.231  2.775 
Ostala tekuћa potraжivaњa 14.237  7.861 
Minus: Ispravka vrednosti    
    15.468  10.63610.63610.63610.636    
    
Saldo na dan Saldo na dan Saldo na dan Saldo na dan  4.626.280  4.022.1484.022.1484.022.1484.022.148    
    
Potraжivaњa za viшe plaћen porez na dobitak 8.470     33.57233.57233.57233.572    
    
Saldo na dan Saldo na dan Saldo na dan Saldo na dan     4.634.750  4.055.7204.055.7204.055.7204.055.720    

 
 

 
1.5.18.1.5.18.1.5.18.1.5.18.    KRATKOROKRATKOROKRATKOROKRATKOROЧNI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANI    

 
U хиљадama RSD 30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.2011..2011..2011..2011.    
Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна 
правна лица 0  0 
Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана 
правна лица 607.420  607.420 
Остали краткорочни финансијски пласмани 0  0 
    
Minus: Ispravka vrednosti    
    
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan     607.420607.420607.420607.420        607.420607.420607.420607.420    
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1.5.1.5.1.5.1.5.19.19.19.19.    GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINAGOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINAGOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINAGOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA    
 
U хиљадama RSD 30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.2011..2011..2011..2011.    
             
Tekuћi raчun 77  1.379 
Izdvojena novчana sredstva 0  0 
Devizni raчun 0  0 
Hartije od vrednosti 0  0 
Deponovana ostala novчana sredstva 29  33 
    
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan     106     1.4121.4121.4121.412    

 

1.5.20.1.5.20.1.5.20.1.5.20.    POREZ NA DODATU VREDOST I AKTIVNA VREMENSKA POREZ NA DODATU VREDOST I AKTIVNA VREMENSKA POREZ NA DODATU VREDOST I AKTIVNA VREMENSKA POREZ NA DODATU VREDOST I AKTIVNA VREMENSKA 
RAZGRANIRAZGRANIRAZGRANIRAZGRANIЧEEEEЊA A A A     
 
U хиљадama RSD 30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.2011..2011..2011..2011.    
             
Porez na dodatu vrednost 7.626  17.266 
Razgraniчene negativne kursne razlike 261.892  259.022 
Unapred plaћeni zakup zemљiшta 0  0 
Ostalo 0  0 
    
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan     269.518     276.288276.288276.288276.288    

 

 

1.5.21.1.5.21.1.5.21.1.5.21.    OSNOVNI KAPITAL OSNOVNI KAPITAL OSNOVNI KAPITAL OSNOVNI KAPITAL     
 
Osnovni kapital Druшtva se u celini odnosi na obiчne akcije. Na dan 30. јун 2012. 
godine, akcijski kapital se sastoji od 763.937763.937763.937763.937 obiчnih akcija, pojedinaчne 
nominalne vrednosti od 1.000,001.000,001.000,001.000,00 RSD. Sve emitovane akcije su u potpunosti 
uplaћene. 
 

Veћinski vlasnik Druшtva je INVEJ A.D. sa 6INVEJ A.D. sa 6INVEJ A.D. sa 6INVEJ A.D. sa 68,,,,54%4%4%4% akcija i prava glasa. 
 

Struktura akcijskog kapitala na dan 28. август 2012. godine je sledeћa: 
 

AkcionarAkcionarAkcionarAkcionar    
Broj Broj Broj Broj     

akcijaakcijaakcijaakcija    
U U U U хиљадama ama ama ama 

RSDRSDRSDRSD     
PravoPravoPravoPravo    
 glas glas glas glasaaaa    

INVEJ AD 523.635 523.635  68,54427 

PARALELA DOO 30.753 30.753  4,02559 

STANKOVIЋ DEJAN 28.805 28.805  3,77060 

ERAKOVIЋ DOO 7.934 7.934  1,03857 

DOO MEGA-TRADE 6.596 6.596  0,86342 

JOVANOVIЋ VELIMIR 5.001 5.001  0,65464 

VOJVOЂANSKA BANKA 
AD 3.794 3.794  0,49664 

JOSOVIЋ DRAGAN 3.497 3.497  0,45776 

ЕНИГМА 

ИНТЕРНАТИОНАЛ 3.179 3.179  0,41613 

ЖMIRIЋ DESANKA 2.666 2.666  0,34898 

OSTALI 148.077 148.077  19,38340 

     

Укупно 763.937 763.937  100.0% 
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Druшtvo krajњe kontroliшe … INVEJ A.D. Zemun, kao veћinski vlasnik 
akcijskog kapitala. 
 

 

 

1.5.22.1.5.22.1.5.22.1.5.22.    DUGORODUGORODUGORODUGOROЧNE OBAVEZENE OBAVEZENE OBAVEZENE OBAVEZE    
 
U хиљадama RSD    30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.2011..2011..2011..2011.    
    

Dugoroчni krediti od banaka 2.508.485  2.508.485 
Dugoroчne obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0,00  0,00 
             

Minus: Tekuћa dospeћa dugoroчnih obaveza    
  - dugoroчni krediti od banaka (474.537)  (474.537) 
  - dugoroчne obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0,00  0,00 
             

Stanje na dan Stanje na dan Stanje na dan Stanje na dan     2.033.9482.033.9482.033.9482.033.948        2.033.9482.033.9482.033.9482.033.948    
 

Dugoroчni krediti odobreni su Druшtvu sa rokom otplate do 10 godine, uz kamatne 
stope u rasponu od 4,5%+ tromeseчni euribor do 9% na godiшњem nivou. 
 
Dospeћe navedenih kredita sa staњem na dan 30. јун 2012. godine je prikazano u 
sledeћoj tabeli: 
 
U хиљадama RSD     30.06.2020202011112....        31.12.2011.2011.2011.2011.    
     
Period otplate     
   Do 1 godine  353.068  474.537 
   Od 1 do 5 godina  2.033.948  2.033.948 
   Preko 5 godina     

     
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno        2.387.016     2.508.4852.508.4852.508.4852.508.485    

 

 

 
1.5.23.1.5.23.1.5.23.1.5.23.    KRATKOROKRATKOROKRATKOROKRATKOROЧNE FINANSIJSKE OBAVEZENE FINANSIJSKE OBAVEZENE FINANSIJSKE OBAVEZENE FINANSIJSKE OBAVEZE    
 

U хиљадama RSD    30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.2011..2011..2011..2011.    
    

Tekuћe dospeћe dugoroчnih kredita  353.068  474.537 
Краткорочни кредити од повезаних правних лица 81.967  54.300 

Краткорочни кредити у земљи 617.857  834.298 

Ostale tekuћe obaveze 5  5 

    
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan     1.052.897     1.363.141.363.141.363.141.363.140 

 

 

Остале текуће обавезе у 2011. години, односе се на краткорочне кредите у земљи ( 

Комерцијална банка, Развојна банка Војводине, Агенција за осигуранје и финансиранје 

извоза, АИК банка ), као и обавезе према повезаним правним лицима по основу Уговора 

о зајму. 
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1.5.24.1.5.24.1.5.24.1.5.24.    OBAVEZE IZ POSLOVAOBAVEZE IZ POSLOVAOBAVEZE IZ POSLOVAOBAVEZE IZ POSLOVAЊAAAA    
 
U хиљадama RSD 30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.2011.2011.2011.2011....    
    
Dobavљaчi -  povezana pravna lica 929.822  592.528 

Dobavљaчi u zemqi 51.539  54.605 

Dobavљaчi u inostranstvu 4.414  4.306 
Primљeni avansi za proizvode i usluge 14.540  14.722 
Obaveze iz specifiчnih poslova 105.967  282.594 
    
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan     1.106.282  948.755948.755948.755948.755    

 

 

1.5.21.5.21.5.21.5.25....    OSTALE KRATKOROOSTALE KRATKOROOSTALE KRATKOROOSTALE KRATKOROЧNE OBAVEZE NE OBAVEZE NE OBAVEZE NE OBAVEZE     
 
U хиљадama RSD 30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.2011..2011..2011..2011.    
    
Obaveze za neto zarade i naknade zarada 7.038  7.334 
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret 

zaposlenog 957  1.026 
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret 

zaposlenog 1743  1.822 
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret 

poslodavca 1743  1.822 
Остале обавезе 1.096  46.537 

    
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan     12.578     58.54158.54158.54158.541    

 

 

1.5.21.5.21.5.21.5.26....    VANBILANSNA EVIDENCIJAVANBILANSNA EVIDENCIJAVANBILANSNA EVIDENCIJAVANBILANSNA EVIDENCIJA    
 
U хиљадama RSD    30303030.06.2012..06.2012..06.2012..06.2012.     33331....12.2011..2011..2011..2011.    

    
Tuђa roba na zalihama 5.255  11.196 

Primљene menice    

Tuђa oprema     

Date bankarske garancije    

Ostalo    

    
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan     5.2555.2555.2555.255        11.111.111.111.196969696    

 
Tuђa roba na zalihama u iznosu od RSD 5.255 хиљадa na 30. јун 2012. godine (31. decembar 
2011. godine: RSD 11.196 хиљадa) odnosi se na REZERVE GRADA BEOGRADA, И 

РЕПУБЛИЧКЕ РОБНЕ РЕЗЕРВЕ  . Вредновање туђе робе на нашим залихама врши се у односу 1 

лит ( кг)=1,00 динар. 

 
 
1.5.21.5.21.5.21.5.27....    ZARADA PO AKCIJIZARADA PO AKCIJIZARADA PO AKCIJIZARADA PO AKCIJI 
 

U хиљадama RSD 30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.30.06.2012.     33331....12.201.201.201.2011.1.1.1.    
          
Neto dobitak 36.925  57.104 

Proseчan ponderisani broj akcija 763.937  763.937 
    
Zarada po akciji (u RSD)Zarada po akciji (u RSD)Zarada po akciji (u RSD)Zarada po akciji (u RSD)    48,34     74,75 
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1.5.21.5.21.5.21.5.28....    OBELODAOBELODAOBELODAOBELODAЊIVAIVAIVAIVAЊE ODNOSA SA POVEZANIM LICIMAE ODNOSA SA POVEZANIM LICIMAE ODNOSA SA POVEZANIM LICIMAE ODNOSA SA POVEZANIM LICIMA    
 
U svom redovnom poslovaњu Druшtvo ostvaruje poslovne transakcije sa povezanim 
licima. Druшtvo pruжa usluge povezanim pravnim licima i istovremeno je 
korisnik њihovih usluga. Odnosi izmeђu Druшtva i њegovih povezanih pravnih 
lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po trжiшnim uslovima. 
 

 

Ostale transakcije sa povezanim licima prikazane su u sledeћoj tabeli: 
 

 

 

У хиљадама 

РСД 
Потраживања Обавезе  

Инвеј ад 4.367.327 551.752 

Албус ад 3.095 20.000 

Пекарска 

индустрија ад 
- 14.158 

Лука дунав ад 1 32.935 

Укупно 4.370.423 618.845 
 
 

 

 

 

 

 

2. ИЗЈАВА О РЕВИЗИЈИ ПОЛУГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Полугодишњи финансијски извештаји нису ревидирани, јер друштво нема 

обавезу да врши ревизију полугодишњих извештаја. 
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3. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 
 

 

 3.1. Општи подаци: 
 

ПОСЛОВНО ИМЕ: ВИТАЛ АД 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА: Врбас, Кулски Пут ББ 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08065721 

ПИБ: 100636842 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ : 1041 

ПРОСЕЧАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2012 ГОДИНИ :  234  

ДЕСЕТ НАЈВЕЋИХ АКЦИОНАРА НА ДАН 28.08.2012. ГОДИНЕ: 

 
 

AkcionarAkcionarAkcionarAkcionar    
Broj Broj Broj Broj     

akcijaakcijaakcijaakcija    
U U U U хиљадama ama ama ama 

RSDRSDRSDRSD     
PravoPravoPravoPravo    
 glasa glasa glasa glasa    

INVEJ AD 523.635 523.635  68,54427 

PARALELA DOO 30.753 30.753  4,02559 

STANKOVIЋ DEJAN 28.805 28.805  3,77060 

ERAKOVIЋ DOO 7.934 7.934  1,03857 

DOO MEGA-TRADE 6.596 6.596  0,86342 

JOVANOVIЋ VELIMIR 5.001 5.001  0,65464 

VOJVOЂANSKA BANKA 
AD 3.794 3.794  0,49664 

JOSOVIЋ DRAGAN 3.497 3.497  0,45776 

ЕНИГМА 

ИНТЕРНАТИОНАЛ 3.179 3.179  0,41613 

ЖMIRIЋ DESANKA 2.666 2.666  0,34898 

OSTALI 148.077 148.077  19,38340 

     

Укупно 763.937 763.937  100.0% 

 

 

3.2. РАЗВОЈ И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА У ПЕРИОДУ (ОД 

ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА): 

 

Друштво је у периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. године остварило веће нето приходе 

од продаје готове  робе за 532.632 хиљаде динара у односу на период од 01.01.2011. до 

30.06.2011. године.  

Овај податак потврђује констатацију и очекивања друштва за растом прихода од 

продаје у пословној 2012. години. 

Резултат пословања друштва који је исказан у Билансу успеха показује слику да је ад 

Витал ове године остварио пословну добит у износу од 190.298 хиљада динара, што 

смо успели да остваримо смањењем трошкова и добром продајом готове робе. 

Највећи удео у смањењу трошкова имају трошкови материјала, односно основне 

сировине, јер смо у овој години имали сопствену сировину, за разлику од прошле 

године када смо морали да купујемо сировине. 

Друштво је у односу на 01.01.2012. имало упупно смањење краткорочних финансијских 

обавеза у износу од 310.151 хиљада динара. 
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KKKKРАТАК    ПРЕГЛЕД    ПОСЛОВАЊА    2012 2011201120112011    
ПОСЛОВНИ    ПРИХОДИ    1.454.798 1.491.595 

ПОСЛОВНИ    РАСХОДИ    1.264.500 1.507.060 

ПОСЛОВНИ    ДОБИТАК    190.298  

ПОСЛОВНИ    ГУБИТАК  15.465 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 233 59.047 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 148.750 91.965 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 584 18.959 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 5.440 30.823 

ДОБИТАК    ИЗ    РЕДОВНОГ    ПОСЛОВАЊА    ПРЕ    ОПОРЕЗИВАЊА    36.925  

ГУБИТАК    ИЗ    РЕДОВНОГ    ПОСЛОВАЊА    ПРЕ    ОПОРЕЗИВАЊА  59.977 

НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА    

НЕТО ГУБИТАК  ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА  48.021 

ДОБИТАК    ПРЕ    ОПОРЕЗИВАЊА    36.925  

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  107.998 

 

Напомена: исказани подаци на дан 30.06.2012. године и 30.06.2011. године 

 

 

3.3. ОПИС ОЧЕКИВАНОГ РАЗВОЈА ДРУШТВА: 

 

Витал у пословној 2012. години очекује раст прихода од продаје као и повећање 

пословне добити у односу на 2011. Годину 

. 

Откуп основне сировине у 2011. години је био два пута већи у односу на откуп 

2010.године. У  овој години очекујемо минимално исти резултат, а у условима повољне 

економије евентуално повећање откупа основне сировине. Основа за овакав став је 

чињеница да су актуелни климатски услови погоднији за културу сунцокрета у 

поређењу са кукурузом и пшеницом. Упркос чињеници да је евидентна стагнација у 

обиму сетве сунцокрета (350-400.000 хектара годишње, са просеком рода око 2 тоне по 

хектаеу). За разлику од осталих култура, које слабе у корист кукуруза – који се све 

више извози.   

 

 

3.4. СВИ ЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ У ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА НАКОН 

ПЕРИОДА ИЗВЕШТАЈА 

 

Дана 29.06.2012. године одржана је редована Скупштина акционара Акционарског 

друштва Витал Врбас.  

Одлуке које су том приликом донешене су : 

 

1.) Усвајање годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2011. 

годину са мишљењем овлашћеног ревизора 

2.) Доношење одлуке о расподели добити, где је одлучено да добит остварена у 

пословању у пословној 2011. години остаје на нераспоређеној добити. 

3.) Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора 

4.) Одлука о разрешењу чланова Управног одбора 
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5.) Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора 

6.) Верификација записника са Скупштине ад Витал Врбас одржане дана  

01.06.2012. године, на којој је између осталог донета Одлука о именовању Одбора 

директора, Статут ад Витал Врбас,  као и Оснивачки акт о организовању акционарског 

друштва Витал ад Врбас ради усклађивања са Законом о привредним друштвима. 

 

 

3.5. СВИ ЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 

Важно је напоменути да акционарско друштво Витал ад Врбас у великој мери има 

повезаност у пословању са матичним предузећем Инвеј ад Земун, предвиђену 

годишњим уговорима, а која се односи на куповину и дистрибуцију Виталових 

производа на домаћем и ино тржишту, као и на сегмент који се односи на маркетинг, 

логистику и набавку. 

 

3.6. АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА 

 

Сем редовног унапређења квалитета производа и повећања ефикасности производње, 

није било активности на пољу истраживања и развоја. 
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4. ИЗЈАВА  ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

 

 

 

Према нашем најбољем сазнању, полугодишњи финансијски извештај састављен 

је уз примену одговарајућих мађународних стандарда финансијског извештавања 

и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском 

положају и пословању, токовима готовине и променама на капиталу. 

 

 

 

 

 

 

 
 


