
 

 
 

 
 
 
 

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i 
članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i 
kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012), 
Fabrika Automobilskih Delova FAD a.d. iz Gornjeg Milanovca , 
MB: 07177046 objavljuje: 
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Popunjava  Agencija za privredne registre
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750

Vrsta posla

Naziv :Fabrika automobilskih delova  "FAD" ad - Gornji Milanovac

Sediste : Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra  210

BILANS STANJA
7005017734927

na dan 31.12.2012. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena
broj

I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

001 1164212 972146

AKTIVA

00 002

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

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004 58 396

II. GOODWILL

005 282709 303874

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

020, 022, 023, 026,
027(deo), 028

(deo), 029
006 282709 202000

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

024, 027(deo), 028
(deo)

007 0 101874

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

021, 025, 027(deo),
028(deo)

008

2. Investicione nekretnine

009 881445 667876

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039
(deo)

010 59 59

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)

033 do 038, 039
(deo) minus 037

011 881386 667817

1. Ucesca u kapitalu

012 448873 608642

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 229916 328994

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 218957 279648

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

20, 21 i 22, osim
223

016 191175 129670

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)

223 017 117 117

1. Potrazivanja

23 minus 237 018

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 4201 7330

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Broj zahteva:429301 Strana 2 od 18



- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 23464 142531
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021 0 5610

022 1613085 1586398

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 1613085 1586398

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

183360101

PASIVA

88 025 2851 2851

A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

498100

30 102 401659

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

401659

32 104 1892 1892

330 i 331 105

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 94549 94549

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109 314740 0

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110

VIII. GUBITAK

111 1412909 1088298

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112

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

41 113 100486 692833

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 84535 670269

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115 15951 22564

1. Dugorocni krediti

116 1312423 395465

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 907017 91079

III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 261836 268303

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

45 i 46 120 142786 35439

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498

121 784 644

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122

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

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07177046 101152797

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :Fabrika automobilskih delova  "FAD" ad - Gornji Milanovac

Sediste : Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra  210

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005017734965

u periodu od            .2012.  do   31.12.2012. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red
. br.

Ostali kapital
(racun 309)

AOP
Neuplaceni

upisani kapital
(grupa 31)

AOP
Emisiona

premija (racun
320)

Osnovni kapital
(grupa 30 bez

309)

AOPO P I S AOP

4011
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______ 394938 414 6721 427 440

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

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

403 416 429 442

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

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

404 394938 417 6721 430 443

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

405 418 431 444

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

406 419 432 445

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

407 394938 420 6721 433 446

8

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

408 421 434 447

9

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

409 422 435 448

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

410 394938 423 6721 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 318450 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 318450 425 438 451

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

413 76488 426 325171 439 452
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- u hiljadama dinara

Red.
br. O P I S AOP Rezerve   (racun

321, 322)
AOP

Revalorizacione
rezerve (racuni

330 i 331)

AOP

Nerealizovani
dobici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 332)

AOP

Nerealizovani
gubici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 333)

1 6 7 8 9

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

453 1892 466 479 492

2

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

454 467 480 493

3

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

455 468 481 494

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

456 1892 469 482 495

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 484 497

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

459 1892 472 485 498

8

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

460 473 486 499

9

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

461 474 487 500

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

462 1892 475 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

465 1892 478 491 504
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- u hiljadama dinara

Red.
br. O P I S AOP

Nerasporedjeni
dobitak (grupa

34)

Gubitak do visine
kapitala (grupa

35)

AOP AOP

Otkupljene
sopstvene akcije

i udeli (racun
037,237)

Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

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

2

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

506 532 545

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

505 89827 531 544 493378

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

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

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

89827 493378

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

4722 4722

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

522

8 512 538 551

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

94549 498100

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

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

526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

94549 498100527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 314740 314740528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12) 94549 314740 183360

529

530
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07177046 101152797

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :Fabrika automobilskih delova  "FAD" ad - Gornji Milanovac

Sediste : Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra  210

STATISTICKI ANEKS
7005017734958

za 2012. godinu

I    OPSTI PODACI O  PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1.  Broj meseci poslovanja  (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2.  Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) 602 3 3

3.  Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4.  Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604

5.  Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 343 346

II    BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606 1693 1297 396

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX

1.3. Smanjenja u toku godine 608 0 XXXXXXXXXXXX 338

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609) 610 1693 1635 58

02
2. Nekretnine,  postrojenja, oprema i
bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 1514940 1211066 303874

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 660 XXXXXXXXXXXX 660

2.3. Smanjenja u toku godine 613 0 XXXXXXXXXXXX 21825

2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614) 615 1515600 1232891 282709
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III  STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 69895 69656

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 82643 154641

12 3. Gotovi proizvodi 618 55717 81642

13 4. Roba 619 1997 2195

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620

15 6. Dati avansi 621 19664 20860

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 229916 328994

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 76488 394938

u tome : strani kapital 624

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome : strani kapital 626

302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavni kapital 629

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632 325171 6721

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 401659 401659

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634 127480 127480

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 76488 394938

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 76488 394938
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VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 154908 121405

43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119) 640 261836 268302

deo 228
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641

27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama) 642 14436 22263

43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 1229682 1341827

450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 644 112566 102853

451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 645 15846 14397

461, 462 i 723
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja  poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 647

452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) 646 29370 25610

465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 648

47 11. Obaveze za PDV  (godisnji iznos po poreskim prijavama)

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

44580

1863224

42194

1938851

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 66665 57885

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 156984 141810

521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca 653 29629 26582

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 1651 425

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 29562 23703

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 67923 64899

deo 533,deo 540 i
deo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo
525

8. Troskovi zakupnina 658 206 122

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660 0 324

540 11. Troskovi amortizacije 661 22163 22726

553 13. Troskovi platnog prometa 663 5672 5680

552 12. Troskovi premija osiguranja 662 7491 7239
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- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 792 0

555 15. Troskovi poreza 665 5129 4615

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667 123774 69812

deo 560, deo 561 i
562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 123774 69812

deo 560, deo 561 i
deo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 115954 65728

deo 579
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene 670

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 757369 561362

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672

640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina 673 3203 8204

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,
662

6. Prihodi od kamata 677 26994 0

deo 660, deo 661 i
deo 662

7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama 678 14 0

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 30211 8204

deo 660, deo 661 i
deo 669

8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681

2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan  godisnji iznos prema obracunu) 682

3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja 683

4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684

5. Ostala drzavna dodeljivanja 685 3203 0

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica 686

7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688 3203 0
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
31.decembar 2012.  
 
 

- 1 - 
 

                                                                                                                                                                                    
1. OSNIVANJE  I  DELATNOST 

 
 

Osnivanje 
 
FABRIKA AUTOMOBLISKIH DELOVA  »FAD« a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu – Društvo) osnovano je 
na osnovu Rešenja opštine Gornji Milanovac br.04.9659/1 od 27.novembra 1961.godine. Akcionarsko društvo je 
postalo Rešenjem Direkcije za procenu vrednosti kapitala br. 616-1/98 od 06.decembra  1999.godine. Po Rešenju 
Privrednog suda u Kraljevu br. Fi 1991/2000 izvršena je preregistracija u akcionarsko društvo. 
 
Osnivači Društva dana 30.juna 2006.godine donose Odluku o usklađivanju Društva sa Zakonom o privrednim 
društvima koja predstavlja osnivački akt društva. 
 
Društvo je izvršilo prevođenje u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre dana 08.marta 
2006.godine, o čemu je izdato Rešenje broj BD 28690. 
 
Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2012.godine izvršeno je usklađivanje osnivačkog 
akta, statuta i organa društva sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2011.) 
   
 
 
               Delatnost 
 
Društvo se bavi proizvodnjom spona, zglobova, vođica i drugih delova upravljačkog mehanizma za razne tipove 
vozila kako iz putničkog, tako i iz teretnog programa. 
 
Registrovana pretežna delatnost Društva je proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila (šifra 
delatnosti  2932). 
 
Sedište Društva je u Gornjem Milanovcu, ulica Kneza Aleksandra br.210. 
 
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca za 2012.godinu je  343 radnika (za 2011.godinu –
346 radnika). 
 
 
 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UPOREDNI PODACI 
 
 

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 
 
 
Finansijski izveštaji pripremljeni su u skladu sa: 
 

• Zakonom o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije br. 46/06) 
• Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (Službeni glasnik Republike Srbije broj 133/2003, 

6/2004 i 116/2008) 
• Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Društva, zadruge i preduzetnike 

(Službeni glasnik Republike Srbije broj 106/2006) i 
• Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za 

privredna društva, zadruge i druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije broj 
119/2008). 
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• Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za Društva, zadruge i 
preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije broj 106/2006). 

• Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za 
privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije broj 
119/2008 i broj 09/09). 

 
Privredno društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenjivalo računovodstvene politike  koje su 
zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 
 
Finansijski izveštaji privrednog društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavlja zvaničnu izveštajnu 
valutu u Republici Srbiji. 
 
Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Privrednog društva korišćenje najboljih mogućih procena 
i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovanje vrednosti sredstava i obaveza, obelodanjivanje 
potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku 
izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja. 
 
                
              Uporedni podaci 
 
Uporedni podaci predstavljaju finansijske izveštaje Društva za 2011.godinu. Ovi finansijski izveštaji su bili predmet 
nezavisne revizije od strane revizorske kuće "PKF revizija" – Beograd i prikazani su u Izveštaju nezavisnog revizora 
od 17.aprila 2012.godine. 
 
 
 

3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 
 

 
Osnovne računovodstvene politike, primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društva za 2012-tu 
godinu, su sledeće: 
 
 
Prihodi od prodaje 
 
Prihodi se priznaju u trenutku prestanka vlasništva i značajnih rizika vezanih za datu robu sa prodavca na kupca, pod 
pretpostavkom da se iznos prihoda može pouzdano izmeriti. U skladu sa propisima, realizacija i ostali odgovarajući 
prihodi su iskazani po fakturnoj vrednosti umanjenoj za uklakulisani porez na dodatnu vrednost. 
 
 
Poslovni rashodi 
 
Poslovni rashodi predstavljaju sve troškove nastale u odnosu na fakturisanu realizaciju, a obuhvataju troškove 
materijala, energije i goriva, troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, usluge i amortizaciju. Troškovi 
poslovanja  obuhvataju  i troškove opšteg karaktera i to: troškove reprezentacije, osiguranja, platnog prometa i 
bankarsikh usluga, članarina, poreza i ostale rashode, nastale u tekućem obračunskom periodu. 
 
 
Prihodi od kamata 
 
Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okviru finansijskih prihoda u 
obračunskom periodu u kome su nastale. Prihod od kamata priznaje se u periodu na koji se odnosi, korišćenjem 
metode efektivne kamatne stope, kojom se očekivani budući novčani priliv od finansijskih instrumenata diskontuju 
na neto sadašnju vrednost. 
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Rashodi kamata 
 
Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda. 
Troškovi pozajmljivanja (kamate i drugi troškovi povezani sa kreditnim finansiranjem) priznaju se kao troškovi 
perioda u kome su nastali, u skladu sa osnovnim računovodstvenim principom definisanim sa MRS 23. 
 
Kursne razlike 
 
Funkcionalna i izveštajna valuta je dinar (RSD). Transakcije izražene u stranoj valuti inicijalno se evidentiraju u 
funkcionalnoj valuti primenom važećeg kursa na dan transakcije. Monetarna sredstva i obaveze izražene u stranoj 
valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu primenom važećeg kursa na dan bilansa stanja.  
 
Nemonetarne stavke u finansijskim izveštajima, koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj 
valuti preračunati su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije. Nemonetarne stavke koje su 
inicijalno priznate u visini procenjene fer vrednosti izražene u stranoj valuti, preračunate su primenom istorijskog 
kursa važećeg na dan procene. 
 
Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna 
društva, zadruge i druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbie broj 09/09, 04/10, 03/11) 
dozvoljeno je razgraničavanje nerealizovanih neto efekata kursnih razlika i valutnih klauzula obračunatih po osnovu 
dugoročnih obaveza i potraživanja nastalih u 2008,2009 i 2010. godini. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema), su materijalna sredstva koja Društvo drži za isporuku robe ili 
pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe, i za koja se očekuje da će se koristiti 
duže od jednog obračunskog perioda. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstvo: 

A) Kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu tog sredstva priticati u Društvo i  
B) Kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog sredstva može puzdano da se izmeri.  
 
Početno merenje nekretnine, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo vrši se po 
nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 
 
Naknadni izdatak za nekretninu, postrojenje i opremu priznaje se kao sredstvo samo kada se tim izdatkom 
poboljšava stanje sredstva iznad njegovog prvobitno procenjenog standardnog učinka. Izdatak za popravke i 
održavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi obnavljanja ili održavanja budućih ekonomskih koristi 
koje Društvo može da očekuje od prvobitno procenjenog standardnog učinka tog sredstva. Kao takav, on se 
obično priznaje kao rashod u trenutku kada nastane. 
 
Osnovno sredstno se isknjižava iz evidencije ili otuđenjem ili ukoliko se ne očekuje buduća ekonomska korist 
od upotrebe tog sredstva. Dobitci ili gubitci po osnovu prodaje ili otpisa osnovnog sredstva (kao razlika između 
neto prodajne vrednosti i neto knjigovodstvene vrednosti) priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda. 
 
Amortizacija osnovnih sredstava 
 
Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode na osnovicu koju čini nabavna, odnosno 
revalorizovana vrednost na početku godine, kao i na osnovu sredstava koja su stavljena u upotrebu u toku 
godine. 
Propisanje stope amortizacije koje su u primeni, za glavne gurupe osnovnih sredstava, su: 
 
- Građevinski objekti                    1,3 – 2,5 % 
- Oprema                                        5 – 20 % 
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Zalihe 
 
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se na bazi istorijskog troška, odnosno u visini cene 
koštanja. Cenu koštanja čine: troškovi direktnog rada, troškovi direktnog materijala, indirektni odnosno opšti 
proizvodni troškovi. Za utvrđivanje troškova koji ulaze u vrednost  zaliha gotovih proizvoda i nedovršene 
proizvodnje koristi se: metod radnih naloga, kod pojedninačne proizvodnje, kao i kod proizvodnje za poznatog 
kupca i metodom procesa, pri čemu se utvrđuju ukupni troškovi jedne faze proizvodnje za sve proizvodne 
jedinice. 
 
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čini fakturna cena dobavljača, uvozne dažbine i drugi porezi 
(osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), troškovi prevoza, manipulativni 
troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe. 
 
 
Potraživanja po osnovu prodaje 
 
Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za prodatu robu, proizvode i usluge u zemlji i 
inostranstvu. Društvo na kraju obračunskog perioda vrši indirektan otpis, odnosno pojedinačnu ispravku 
vrednosti dospelih potraživanja za koja rukovodstvo Društva proceni da su ne naplativa. 
 
Direktan otpis potraživanja na teret rashoda perioda vrši se ukoliko je nenaplativost izvesna i dokumentovana – 
društvo nije uspelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu. 
  
 
 
Penzijske i ostale nadoknade zaposlenima 
 
Društvo zaračunava i plaća doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje od nezaposlenosti po stopama 
utvrđenim zakonom, u korist odgovrajućih državnih fondova, na bazi bruto zarade zaposlenih. Svi troškovi 
doprinosa priznaju se u blansu uspeha u periodu na koji se odnose. 

 
 
 

4. POSLOVNI PRIHODI 
 
Poslovne prihode, ostvarene u toku godine, čine: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                        2011. 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim preduzećima                 54.007                                  6.611 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu                                      157.798                              175.805 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu                                    719.527                              703.711 
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene usluge                                       8.166                                14.234 
Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda                         -                                   19.735 
Smanjenje vrednosti zaliha ned.proizvodnje i got.priozvoda                                   ( 97.922)                                      - 
Prihodi od subvencija i dotacija                                                                                     3.203                                 8.204                   
Drugi poslovini prihodi                                                                                                  1.723                                 1.074                                   
 

Ukupno:                                                                                                                                          846.502                                        929.375                                         
 
 
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene usluge u iznosu od  8.166  hiljada dinara u celosti se odnose na 
prihode po osnovu troškova rada i materijala utrošenih za izradu alata u sopstvenoj režiji. 
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5. POSLOVNI RASHODI 
 
Posovne rashode, nastale u toku godine, čine: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                                 2012.                            2011. 
Nabavna vrednost prodate robe                                                                                              4.006                       27.164                       
Troškovi materijala, goriva i energije                                                                                447.152                     484.015                     
Bruto zarade i druga lična primanja                                                                                   217.826                     192.520                     
Troškovi proizvodnih usluga                                                                                                67.923                      65.345                      
Troskovi amortizacije                                                                                                           22.163                      22.726                       
Nematerijalni toškovi                                                                                                           86.294                       40.725                      
 
Ukupno:                                                                                                                                                                 845.364                              832.495                           

 
Toškovi  materijala, goriva i energije u iznosu od 447.152 hiljada dinara odnose se na troškove materijala za izradu 
u iznosu od 373.393 hiljada dinara, troškove ostalog materijala u iznosu od 7.094  hiljada dinara i troškove goriva i 
energije u iznosu od  66.665  hiljada dinara. 
 

6. FINANSIJSKI PRIHODI 
 
Finansijske pihode, ostvarene u toku godine, čine: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                                2012.                                         2011. 
Prihodi od kamata                                                                                                         26.994                                    - 
Pozitivne kursne razlike                                                                                                14.538                               8.379                                   
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule                                                                   4.460                                6.571                                      
Ostali finansijski rashodi                                                                                                       2                                   187                                       
Ukupno:                                                                                                                                                         45.994                                          15.137                                                   
 
 

7. FINANSIJSKI RASHODI 
 
Finansijske rashode, nastale u toku godine, čine: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Rashodi kamata                                                                                                         123.774                                69.812                                  
Negativne kursne razlike                                                                                             14.488                                10.601                                  
Negativne kursne razlike – devizna klauzula                                                            187.928                                39.832                                  
Ostali finansijski prihodi                                                                                               5,226                                  4.756                                    
 
Ukupno:                                                                                                                                                       331.416                                         125.002                                          
 
Negativne kursne razlike – devizna klauzula u iznosu od 187.928 hilj.rsd se sastoje od kursnih razlika iz ranijih 
perioda prenetih sa AVR u iznosu od 110.822hilj.rsd. 
 

8. OSTALI PRIHODI 
 
Ostale prihode, ostvarene u toku godine, čine: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Prihodi od prodaje opreme                                                                                              -                                           750                                         
 Dobici od prodaje materijala                                                                                       1.111                                   4.124                                    
Viskovi                                                                                                                              31                                          3                                        
Prihodi od smanjenja obaveza                                                                                         -                                     11.945                                         
Ostali nepomenuti prihodi                                                                                               825                                   7.294                                       
Prihodi od uskl.vred.imovine                                                                                          177                                      - 

Ukupno:                                                                                                2.144                                            24.116                                                
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9. OSTALI RASHODI 

 
Ostale rashode, nastale u toku godine, čine: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Gubitci od prodaje materijala                                                                                         428                                   1.291                                         
Manjkovi                                                                                                                          37                                           2                                         
Ostali nepomenuti rashodi                                                                                           9,709                                   3.804                                                                        
Rash. Po osnovu obezvređenja imovine                                                                           -                                           51 
Ukupno:                                                                                                                                                      10.174                                               5.148                                                             

 
Ostali rashodi u iznosu od 9.709 hiljada dinara najvećim delom se odnose na troškove sporova. 
 
 

10. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 
Stanje i promene nekretnina, postrojenja i opreme u toku 2012. godine prikazano je u sledećoj tabeli: 
 
                                                                                                                                                      U hiljadama dinara 
                                                                               Građevinski                                 Investicije                Avansi 
                                                       Zemljište            objekti               Oprema            u toku             za osnovna sred.          Ukupno_  
Nabavna vrednost                          23.816               410.758              978.493             3.645                    98.228                 1.514.940 
Stanje 01.01.2012.god. 
Povećanje u toku god.                                                                                 660                                             -                                 660 
31.decembar 2012. god.                 23.816                 410.758             979.153             3.645                    98.228                 1.515.600 
 
Ispravka vrednosti 
Stanje 01.01.2012.god.                      -                        288.449             922.618                -                         -                          1.211.067 
Amortizacija u 2012.god.                   -                            9.091               12.733                -                         -                               21.824 
IV otuđenih osnov.sredstava 
31.decembar 2012. god.                   -                         297.540             935.351              -                          -                          1.232.891 
 
Neotpisana vrednost                          
31.decembra 2012.godine               23.816                  113.218              43.802            3.645                   98.228                      282.709      
 
31.decembra 2011.godine              23.816                  122.309              55.875            3.645                   98.228                      303.874      
 
 
 
 
 
 

11. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Dugorocni finansijski  plasmani odnose se na: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Ucesca u kapitalu drugih pravnih lica                                                                            110                                      110 
Dugorocne pozajmice                                                                                             881.386                                667.817                                 
Ispravka vrednosti dugorocnih fin.plasmana                                                                                 (51)                                           (51) 
Stanje 31. decembra                                                                                                                                 881.445                                           667.876                                             
 
 
Dugoročni pozajmice u iznosu od 881.386  dinara, odnose se na pozajmice date sledecim povezanim licima: 
                                                                 

- ITH     doo - Beograd                                                                                                    566.488 
- Žitoprodukt                                                                                                                    302.905 
- Nautica   doo - Beograd                                                                                                     5.244 
- Toza Marković ad. Kikinda                                                                                               6.749 
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12. ZALIHE 

 
Zalihe se odnose na: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                          2012.                                           2011. 
Materijal                                                                                                                     48.361                                 49.902                                     
Rezervni delovi                                                                                                            9.889                                   7.777                                     
Alat i inventar                                                                                                               9.895                                  9.816                                    
Ispravka vrednosti materijala                                                                                       1.751                                   1.751                                    
Nedovršena proizvodnja                                                                                            82.643                               154.642                              
Gotovi proizvodi                                                                                                        55.717                                 81.641                                    
Roba u magacinu                                                                                                          1.997                                   2.195                                      
 
Stanje 31. decembra                                                                                                                                   210.252                                         308.134                                               
 
 Dati avansi :        
 
                                                                                                                                                              U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Dati avansi                                                                                                                  19.664                                 20.860                                  

Stanje 31. decembra                                                                         19.664                                            20.860 
  
 
 
 

13. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 
 
Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju: 
 
                                                                                                                                                         U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Kupci u zemlji                                                                                                          84.889                                   46.544                                  
Kupci u inostranstvu                                                                                                 70.019                                  74.861                                  
Stanje 31. decembra                                                                                                                                154.908                                            121.405                                              
 
Najznačajniji kupci prema ostvarenom prometu za period od 01.01.2012-31.12.2012.godine su: 

- Rifag Logistic GMBH – Nemačka 
- Ferdinand Bilsten Gmbh – Nemačka 
- Universal Components – Velika Britanija 
- Tadano Faun Gmbh – Nemačka 
- Atp Exodus - Rumunija 

 
 

14. OSTALA POTRAŽIVANJA      
 
 
Ostala tekuća potraživanja se sastoje od: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Potrazivanja za kamate                                                                                              26.980                                      - 
Ostala potrazivanja od radnika                                                                                    3.196                                    1.756                                       
Potraživanja od državnih organa                                                                                 1.325                                    2.728                                 
Ostala potraživanja                                                                                                      4.766                                    3.781                                    
 

Stanje 31. decembra                                                                                                                                  36.267                                               8.265                                          
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15. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR      
 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Potraživanja za porez na dodatu vrednost                                                                  14.436                                 22.263                                   
Aktivna vremenska razgraničenja                                                                                9.028                               120.268                               
 

Stanje 31. decembra                                                                          23.464                                          142.531                                           
 
 
 
Aktivna vremenska razgraničenja na dan 31.decembra 2012.godine u iznosu od 9.028 hiljada dinara odnose se na:  

- Unapred placene troskove do jedne godine u iznosu od                1.187 
- Razgraniceni porez na dodatu vrednost u iznosu od                             4 
- Ostala aktivna vremenska razgranicenja u iznosu od                    7.837 

 
 
Razgraničenje kursnih razlika u iznosu od 7.771 hiljada dinara, formirana su u skladu sa Pravilnikom o izmenama i 
dopunama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije broj 9/09, 4/10, 03/11) . Iznos od 
110.822 hilj.dinara kursnih razlika koje se odnose na razgraničene kursne razlike  prethodnih godina je preneto na 
Finansijske rashode.  
 
 

16. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI 
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Tekući (poslovni) računi                                                                                                  82                                    1.431                                        
Blagajna                                                                                                                             3                                         -                                          
Devizni račun                                                                                                              4.083                                    5.837                                    
Devizna blagajna                                                                                                              32                                         60                                          
Ostala novcana sredstva                                                                                                     1                                          1                                           
 

Stanje 31. decembra                                                                     4.201                                              7.330                                                  
 
Društvo na dan 31.decembra 2012.godine ima otvorene tekuće dinarske i devizne račune kod više banaka, od kojih 
su sledeći sa najznačajnijim prometima: " Čačanska banka" a.d.- Čačak, "Hypo Alpe-Adria-Bank" a.d.- Beograd, 
Banca Intesa ad-Beograd. 
 

17. KAPITAL I REZERVE 
 
Društvo je organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo. 
Struktura vlasništva nad kapitalom na dan 31.decembra 2012.godine je sledeća: 
 
                                                                                                                                                                Broj akcija                   % učešća 
ITH doo – Beograd                                                                                                                 31.831                      24.97 
Nautica doo – Beograd                                                                                                           20.360                      15.97 
Akcijski fond Republike Srbije                                                                                              13.200                      10.35 
Žitoprodukt doo – Zemun                                                                                                       12.099                       9.49 
Međunarodna distribucija šećera – Beograd                                                                           11.643                       9.13 
Manjinski akcionari                                                                                                                 38.347                     30.09 
 

Ukupno:                                                                                                                                                    127.480                              1 00 %      
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18. DUGOROČNE OBAVEZE  

 
Dugoročne obaveze čine: 
 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Dugoročni krediti u zemlji                                                                                        84.535                                670.269                               
Ostale dugoročne obaveze                                                                                        15.951                                  22.564                                  
 

Stanje 31. decembra                                                                       100.486                                            692.833                                          
 
Iznos dugoročnih obaveza od 100.486 hiljada dinara se odnosi na deo dugoročnih obaveza koje dospevaju u roku dužem od 
godinu dana tj. nakon 31.12.2013.godine, deo dugoročnih obaveza koji dospeva do godinu dana,tj. do 31.12.2013.godine je 
reklasifikovan na kratkoročne finansijske obaveze. 
 
 
Dugoročni krediti u zemlji na dan 31.12.2012.godine: 
 

1. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.- Beograd – kredit od 4.200.000,00 eur-a, odobren 03.07.2009.godine. Prema osnovnom 
ugovoru glavnica duga se otplaćuje u jednakim uzastopnim mesečnim ratama, nakon isteka grejs perioda. Aneksom 
br.3 rok za otplatu kredita je 31.01.2017.godina, a prva rata dospeva 31.07.2012.god. Kamata se obračunava po stopi 
koja iznosi tromesečni EURIBOR + 7% na godišnjem nivou. Obavestenjem od 14.11.2012.godine Hypo Alpe-Adria 
banka Društvo informise o donošenju Odluke o raskidu Ugovora o dugoročnom kreditu i potraživanje po navedenom 
kreditu proglašava u celosti dospelim.  Stanje kredita na dan 31.12.2012.godine je 4.194.476,53 eur-a, iznos preračunat 
u dinare sa kursom na 31.12.2012.godine od 113.7183 din iznosi 476.988.740,38 dinara. 
 

2. Čačanska banka a.d. Čačak -  kredit od 100.000.000,00 din.(partija: 41-303-0063604.2), odobren 
22.04.2010.godine. Po aneksu br.2 rok otplate je do 22.04.2013.godine. Kamatna stopa iznosi 5% godišnje uvećana za 
šestomesečni Belibor – promenljiva je. Stanje kredita na dan 31.12.2012. godine je 33.721.355,14 dinara.  
 
 

3. Čačanska banka a.d. Čačak -  kredit od 300.000,00 eur.(partija: 41-261-0070997.8), odobren 14.03.2011.godine, sa 
rokom otplate do 14.03.2013.godine. Kredit je odobren sa grejs periodom do 14.12.2011.godine, nakon čega počinje da 
se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama, ukupan broj rata je 15. Prva rata dospeva na naplatu 14.01.2012.godine. 
Stanje kredita na dan 31.12.2012 godine iznosi 100.000 eur-a, kurs 31.12.2012 je 113.7183 u dinarima 11.371.830,00 
rsd. Kamatna stopa iznosi 10% godišnje. 
 

4. Čačanska banka a.d. Čačak -  kredit od 180.000,00 eur.(partija: 41-261-00807406), odobren 27.04.2012.godine, sa 
rokom otplate do 15.04.2014.godine. Kredit je odobren sa grejs periodom do 15.02.2013.godine, nakon čega počinje da 
se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama. Prva rata dospeva na naplatu 15.02.2013.godine. Stanje kredita na dan 
31.12.2012 godine iznosi 180.000 eur-a, kurs eura na dan 31.12.2012 je 113.7183 dinara, iznos kredita u dinarima 
20.469.294,00 rsd. Kamatna stopa iznosi 10% godišnje. 
 
 

5. Pariski klub (Agenicija za osiguranje depozita) – po ugovoru zaključenom 04.03.2011.godine ukupna obaveza Fad-a 
iznosi 278.075,66 eur-a. Fad će dug izmirivati u 9 jednakih polugodišnjih rata. Prva rata dospeva  22.09.2011.godine, a 
poslednja 22.09.2015.godine. Na iznos duga kamata se obračunava po stopi od 1.750% godišnje. Kamata će se plaćati 
zajedno sa glavnicom. Stanje duga na dan 31.12.2012.godine iznosi 278.075,66 eur-a, , kurs eura na dan 31.12.2012 je 
113.7183 dinara, iznos kredita u dinarima je 31.622.291,33 rsd. 
 

6. Privredna banka ad – Beograd – kredit od 2.000.000,00 eur-a (Ugovor broj 387/12) odobren 26.04.2012.godine, sa 
rokom otplate do 01.04.2014.godine. Kredit je odobren sa grejs periodom do 01.02.2013.godine, nakon čega počinje da 
se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama. Prva rata dospeva na naplatu 01.02.2013.godine. Stanje kredita na dan 
31.12.2012 godine iznosi 2.000.000 eur-a, prodajni kurs eura Privredne banke Beograd  na dan 31.12.2012 je 116,5613 
dinara, iznos kredita u dinarima 233.122.600,00 rsd. Kamata se obračunava po stopi koja iznosi šesto-mesečni 
EURIBOR +9% na godišnjem nivou. 
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         Ostale dugoročne obaveze se sastoje iz: 
 

• Obaveza po osnovu opreme uzete u finansijski lizing – date obaveze se odnose na osam ugovora o finansijskom 
lizingu,       iznos od 854 hiljade dinara predstavlja deo obaveze koja dospevaju nakon 31.12.2013-te godine 

 
Hypo Alpe-Adria-Leasing doo – Beograd  

 
- CA00931- zaključen 13.06.2007.god. na iznos od 109.314,46 CHF. Datum dospeća je 03.06.2013.godina. Nominalna 

kamatna stopa je 6.30%, a efektivna 8.58%. Stanje duga po osnovu neamortizovane vrednosti predmeta lizinga po 
ovom ugovoru na dan 31.12.2012.godine iznosi 13.400,31 Chf. 

- CA01077- zaključen 25.02.2008.god. na iznos od 76.504,86 CHF. Datum dospeća je 03.02.2014.godine. Nominalna 
kamatna stopa je 6.30%, a efektivna 8.70%. Stanje duga po osnovu ne amortizovane vrednosti predmeta lizinga po 
ovom ugovoru na dan 31.12.2012.godine iznosi 17.989,72 Chf.  

- CA01078 - zaključen 25.02.2008.god. na iznos od 76.504,86 CHF. Datum dospeća je 03.02.2014.godine. Nominalna 
kamatna stopa je 6.30%, a efektivna 8.66%. Stanje duga po osnovu neamortizovane vrednosti predmeta lizinga po 
ovom ugovoru na dan 31.12.2012.godine iznosi 19.064,82 Chf.  

- CA01079- zaključen 21.12.2007.god. na iznos od 105.197,89 CHF. Datum dospeća je 02.12.2013.godine. Nominalna 
kamatna stopa je 6.30%, a efektivna 8.18%. Stanje duga po osnovu neamortizovane vrednosti predmeta lizinga po 
ovom ugovoru na dan 31.12.2012.godine iznosi 22.755,26 Chf.  

- CA01080- zaključen 21.12.2007.god. na iznos od 105.197,89 CHF. Datum dospeća je 02.12.2013.godine. Nominalna 
kamatna stopa je 6.30%, a efektivna 8.38%. Stanje duga po osnovu neamortizovane vrednosti predmeta lizinga po 
ovom ugovoru na dan 31.12.2012.godine iznosi 21.831,09 Chf.  

- CA01081- zaključen 21.12.2007.god. na iznos od 105.197,89 CHF. Datum dospeća je 02.12.2013.godine. Nominalna 
kamatna stopa je 6.30%, a efektivna 8.30%. Stanje duga po osnovu neamortizovane vrednosti predmeta lizinga po 
ovom ugovoru na dan 31.12.2012.godine iznosi 22.755,26 Chf.  

- CA01082- zaključen 21.12.2007. godine na iznos od 150.660,47 CHF. Datum dospeća je 02.12.2013.godine. 
Nominalna kamatna stopa je 6.30%, a efektivna 8.27%. Stanje duga po osnovu neamortizovane vrednosti predmeta 
lizinga po ovom ugovoru na dan 31.12.2012.godine iznosi 30.495,35 Chf.  

- CA01083- zaključen 25.02.2008. godine na iznos od 138.533,49 CHF. Datum dospeća je 03.02.2014.godine. 
Nominalna kamatna stopa je 6.30%, a efektivna 8.66%. Stanje duga po osnovu neamortizovane vrednosti predmeta 
lizinga po ovom ugovoru na dan 31.12.2012.godine iznosi 34.509,50 Chf.  

 
 

• Ostale dugoročne obaveze -  saldo ovoga racuna čine pozajmice povezanim pravnim licima u iznosu od 15.097 
hiljada dinara i to: 

 
1. Elektrometal  ad...……………………………………..          10.893.hilj.din 
2. Unifarm Medicom ad………………………………….            2.110.hilj.din 
3. Unifarm ad…………………………………………….            2.094.hilj.din 

 
 
 

19. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
 
Kratkoročne finansijske obaveze čine: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Kratkoročne pozajmice povezanih pravnih lica                                                                23                                       23                                      
 Kratkoročni krediti u zemlji                                                                                    158.172                                67.088                                  
Deo dug. obaveza koje dosp. do jedne godine                                                          722.761                                  8.119                                
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine                             16.711                                15.848  
Ostale kratkoročne fin.obaveze                                                                                    9.350                                    - 
 

Stanje 31. decembra                                                                                                                                  907.017                                           91.079                                           
 
 
 Kratkoročne pozajmice od matičnih i zavisnih pravnih lica u iznosu od 23  hiljade dinara odnose se na primljene 
pozajmice od: 

- Vetprom Hemikalija  u iznosu od ............................. 22.871,00 rsd 
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Kratorocni  krediti u zemlji na dan 31.12.2012.godine u iznosu od 158.172  hiljade dinara odnose se na  kredite 
sledećih banaka: 
 

- Cacanska banka ad - Cacak- kredit od 1.000.000,00 eur-a, odobren 08.06.2012.godine sa rokom otplate do 
08.06.2013. god. Otplata kredita moze biti sukcesivna. Kamatna stopa iznosi 10% godišnje. Stanje kredita na dan 
31.12.2012.godine je 1.000.000,00 eur-a, iznos preračunat u dinare po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2012.godine 
od 113.7183 dinara iznosi 113.718.300,00 dinara. 

 
- Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije –AOFI- kredit za finansiranje izvoza u Italiju od 

360.000,00eur-a, odobren 07.08.2012.godine sa rokom dospeća od 6 meseci. Kamata se obračunava po stopi od 4% na 
godišnjem nivou. Otplata se vrši u dve jednake rate, tako da prva dospeva 31.12.2012.godine, a druga na dan isteka  
kredita. Stanje kredita na dan 31.12.2012.godine je 360.000,00 eur-a, iznos preračunat u dinare po srednjem kursu NBS 
na dan 31.12.2012.godine od 113.7183 dinara iznosi 40.938.588,00 dinara. 
 

- Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije –AOFI- kredit za finansiranje izvoza u Italiju od 
90.000,00eur-a, odobren 05.09.2012.godine sa rokom dospeća na dan 31.12.2012. Kamata se obračunava po stopi od 
4% na godišnjem nivou. Otplata se vrši u četiri jednake rate, tako da prva rata dospeva 30.10.2012.godine, a poslednja 
na dan 31.12.2012.godine. Stanje kredita na dan 31.12.2012.godine je 30.910,16 eur-a, iznos preračunat u dinare po 
srednjem kursu NBS na dan 31.12.2012.godine od 113.7183 dinara iznosi 3.515.050,30 dinara. 

 
 
Deo dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine u iznosu od 722.761 hiljada dinara se odnosi na 
reklasifikovane obaveze po osnovu dugoročnih kredita: 
 

- Čačanska banka (partija: 41-303-00636042)..................................................   33.721 hilj. rsd 
- Čačanska banka (partija: 41-261-00709978)..................................................   11.372 hilj.rsd 
- Čačanska banka (partija: 41-261-00807406)..................................................   15.011 hilj.rsd 
- Privredna banka Beograd ( 00-410-2500023.2).............................................. 168.101 hilj.rsd 
- Hypo-Alpe-Adria bank ad .............................................................................. 476.989 hilj.rsd 
- Agencija za osiguranje depozita - Pariski klub...............................................   17.568 hilj.rsd 

 
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine  u iznosu od 16.711 hiljada dinara  odnosi se na 
reklasifikovanu dugoročnu obavezu prema Hypo Alpe-Adria-Leasing doo – Beograd, odnosno dospelu  neizmirenu 
obavezu tokom 2012-te godine i obavezu koja dospeva do 31.12. 2013-te godine 
 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 9.350hilj. dinara se odnose na obaveze prema jemcima: 
-Elektrometal ad-Beograd...............................................................................   7.442 hilj.dinara 
-Unifarm-Medicom ad – Beograd...................................................................   1.908 hilj.dinara 
 
 

20. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA 
 
Obaveze prema dobavljačima se sastoje od: 
                                                                                                                                                            U  hiljadama dinara 
                                                                                                                                                            2012.                                         2011. 
Dobavljači u zemlji                                                                                                 172.249                                170.777                             
Dobaljači u inostranstvu                                                                                            50.679                                  47.254                                
Obaveze na osnovu izdatih menica                                                                           17.119                                  38.200                                
Stanje 31. decembra                                                                                                                                 240.047                                            256.231                                        
 
Najznačajniji iznosi obaveza prema dobavljačima u zemlji se odnose na obaveze prema: 
 

- Terra Logistic doo – Beograd                                        13.013 
- Metaling doo – Vrsac                                                     12.500 
- Thyssenkrrup Materials doo – Inđija                             12.162 
- Proleter ad – Arilje                                                         11.479 
- Kovintrade doo – Beograd                                             10.048 
- Elektrometal ad – Beograd                                             10.047 
- Belasica doo – Valjevo                                                    9.900 





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФАБРИКА АУТОМОБИЛСКИХ  

ДЕЛОВА ФАД А.Д., ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
   
Финансијски извeштаји  
31. дeцeмбар 2012. гoдинe и 
Извeштај нeзависнoг рeвизoра 
   
   
 

 

 



 

    ФАД А.Д., ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 

 Страна 
 

 
 
   
 
Извештај независног ревизора 1 - 5 
 
 
Финансијски извештаји: 
 
 
   Биланс успеха 6 
 
 
   Биланс стања 7 
 
 
   Извештај о променама на капиталу 8 
 
 
   Извештај о токовима готовине 9 
 
 
   Напомене уз финансијске извештаје  10 – 33



 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству привредног друштва Фабрика аутомобилских делова ФАД а.д., Горњи 

Милановац 

 

1. Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја Фабрика 

аутомобилских делова „ФАД“ а.д., Горњи Милановац (у даљем тексту „Привредно 

друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2012. године и одговарајући 

биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за 

годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и 

напомене уз финансијске извештаје. 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

2. Руководство Привредног друштва је одговорно за састављање и истинито и објективно 

приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима 

Републике Србије, као и за оне интерне контроле за које руководство одреди да су 

неопходне за сврхе састављања финансијских извештаја који не садрже материјално 

значајне погрешне исказе, услед криминалне радње или грешке.  

Одговорност ревизора 

3. Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на 

основу извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима 

ревизије и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије. Због питања изнетих у 

пасусима Основе за уздржавајуће мишљење, нисмо били у могућности да прибавимо 

довољно одговарајућих ревизијских доказа који би нам обезбедили основу за мишљење 

ревизора. 

 
Основе за уздржавајуће мишљење  

 

4. Као што је обелодањено у напомени 16. уз финансијске извештаје, Привредно друштво је у 

оквиру дугорочних финансијских пласмана на дан 31. децембра 2012. године, исказало 

позајмице зависним и осталим повезаним правним лицима у износу од 881,386 хиљада 

динара, дате привредним друштвима: ИТХ д.о.о., Београд у износу од 566,488 хиљада 

динара; Житопродукт д.о.о., Београд у износу од 302,906 хиљада динара; Тоза Марковић 

а.д., Кикинда у износу од 6,748 хиљада динара и Наутика д.о.о., Београд у износу од 5,244 

хиљаде динара. Пословање наведених привредних друштава зависи од њихове способности 

да поново уговоре или рефинансирају значајне неизмирене обавезе према банкама и другим 

повериоцима које доспевају у року краћем од годину дана. Имајући у виду горе наведене 

чињенице, Привредно друштво можда неће моћи да наплати ове позајмице до њиховог 

доспећа 31. децембра 2014. године. Међутим, Привредно друштво није извршило процену 

наплативости ових позајмица, нити је евидентирало резервисања за износ који се не може 

наплатити. 

(наставља се) 
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 ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству привредног друштва Фабрика аутомобилских делова ФАД а.д., Горњи 

Милановац (наставак) 

 

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 

 

5. Као што је обелодањено у напомени 15. уз финансијске извештаје, дати аванси за набавку 

опреме су обелодањени у износу од 98,228 хиљада динара и у целости се односе на авансе 

дате пре више од две године за које није извршена испорука опреме. Дужина кашњења у 

испоруци од стране добављача указује на постојање значајне неизвесности у погледу тога 

да ли ће испорука заиста бити извршена или се средства дата добављачу по том основу 

могу сматрати обезвређеним. Иако руководство Привредног друштва сматра да ће наведени 

аванси бити реализовани, за испоруку компатибилне опреме, односно друге опреме за коју 

је поступак пројектовања у току, на основу презентованих докумената о наведеним 

авансима и неизвесности око испоруке опреме, нисмо могли да се уверимо у то да ли су 

аванси у износу од 98,228 хиљада динара на дан 31. децембра 2012. године надокнадиви. 

 

6. Као што је обелодањено у напомени 17. уз финансијске извештаје, дати аванси за залихе и 

услуге који на дан 31. децембра 2012. године износе 19,665 хиљада динара обухватају 

авансе у износу од 5,406 хиљада динара који нису затворени у периоду дужем од једне 

године. За овај део датих аванса Привредно друштво није извршило исправку вредности на 

терет осталих расхода у билансу успеха, ради њиховог свођења на накнадиву вредност, као 

што се то захтева према МРС 39 „Финансијски инструменти: признавање и одмеравање“, у 

делу овог стандарда који се односи на „Умањење вредности и ненаплативост финансијских 

средстава“. Поред тога, на основу поступака независног потврђивања стања датих аванса 

за залихе и услуге, за део ових аванса који на дан 31. децембра 2012. године износе 14,368 

хиљада динара, нисмо добили одговоре на послате изводе отворених ставки, па нисмо били 

у могућности  да потврдимо исказана стања ових аванса. Ефекти који се могу јавити као 

резултат усаглашавања ових аванса могу имати материјално значајан утицај на приложене 

финансијске извештаје. 

 

7. Као што је обелодањено у напомени 18. уз финансијске извештаје, потраживања од купаца 

у земљи и иностранству на дан 31. децембра 2012. године износе 154,909 хиљада динара. 

На основу поступака независног потврђивања потраживања од купаца у земљи и 

иностранству, за део ових потраживања која на дан 31. децембра 2012. године износе 

78,809 хиљада динара, нисмо добили одговоре на послате изводе отворених ставки, па 

нисмо били у могућности  да потврдимо исказана стања ових потраживања, а за део 

потраживања у износу од 13,252 хиљаде динара добили смо одговоре на послате изводе 

отворених ставки на износ од 17,323 хиљаде динара. Ефекти који се могу јавити као 

резултат усаглашавања потраживања могу имати материјално значајан утицај на 

приложене финансијске извештаје. 

 

8. Као што је обелодањено у напомени 18. уз финансијске извештаје, потраживања од 

државних органа и организација и фондова за боловање на дан 31. децембра 2012. године 

износе 6,090 хиљада динара и обухватају потраживања у износу од 4,565 хиљада динара 

која нису наплаћена у периоду дужем од једне године. За овај део датих аванса Привредно 

друштво није извршило исправку вредности на терет осталих расхода у билансу успеха, 

ради њиховог свођења на накнадиву вредност, као што се то захтева према МРС 39 

„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање“, у делу овог стандарда који се 

односи на „Умањење вредности и ненаплативост финансијских средстава“. 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству привредног друштва Фабрика аутомобилских делова ФАД а.д., Горњи 

Милановац (наставак) 
 

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 

 

9. Као што је обелодањено у напомени 19. уз финансијске извештаје, готовински еквиваленти 

и готовина на дан 31. децембра 2012. године износе 4,201 хиљада динара. Привредно 

друштво је на дан 31. децембра 2012. године у оквиру новчаних средстава укључило 

готовину на рачунима код банака које су у стечају или које су ликвидиране у укупном 

износу од 2,072 хиљаде динара. Сходно томе, на дан 31. децембра 2012. године готовински 

еквиваленти и готовина су прецењени за износ од 2,072 хиљаде динара. 

 

10. Као што је обелодањено у напомени 24. уз финансијске извештаје, обавезе из пословања на 

дан 31. децембра 2012. године износе 261,836 хиљада динара. На основу поступака 

независног потврђивања обавеза из пословања, за део ових обавеза које на дан 31. 

децембра 2012. године износе 90,378 хиљада динара, нисмо добили одговоре на послате 

изводе отворених ставки, па нисмо били у могућности  да потврдимо исказано стање ових 

обавеза. Ефекти који се могу јавити као резултат усаглашавања обавеза из пословања могу 

имати материјално значајан утицај на приложене финансијске извештаје. 

 

11. Као што је обелодањено у напомени 25. уз финансијске извештаје, обавезе за бруто зараде 

запослених на дан 31. децембра 2012. године износе 68,108 хиљада динара. На основу 

поступака независног потврђивања наведених обавеза са надлежном пореском управом 

идентификовали смо постојање камата због неблаговременог плаћања наведених обавеза у 

укупном износу од 6,034 хиљаде динара које нису евидентиране у књигама Привредног 

друштва на дан 31. децембра 2012. године. Ефекти који се могу јавити као резултат 

усаглашавања наведених обавеза могу имати материјално значајан утицај на приложене 

финансијске извештаје. 

 

12. Обрачун и приказивање одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза није 

извршен како се то захтева према Међународном рачуноводственом стандарду МРС 12 

„Порези из добитка“ и према пореским и рачуноводственим прописима важећим у 

Републици Србији. Нису биле расположиве информације на основу којих би се 

квантификовали ефекти на финансијске извештаје због неизвршеног обрачуна и исказивања 

одложених пореза у складу са МРС 12 „Порези из добитка“. 

 

13. На дан 31. децембра 2012. године, Привредно друштво није извршило обрачун резервисања 

за отпремнине и јубиларне награде у складу са захтевима МРС 19 „Накнаде запосленима“. 

Услед тога што није извршена актуарска анализа за сврхе признавања резервисања, нисмо 

могли да квантификујемо ефекат који ово одступање од МРС 19 „Накнаде запосленима“, 

има на приложене финансијске извештаје. 
 

 (наставља се) 

 



  

 

 
4 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству привредног друштва Фабрика аутомобилских делова ФАД а.д., Горњи 

Милановац (наставак) 

 

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 

 

14. У финансијским извештајима за 2012. годину Привредно друштво је рачуноводствено 

обухватило извесне материјалнo значајне  приходе и расходе из ранијих периода по 

следећим основама: 

 

 Као што је обелодањено у напомени 7. уз финансијске извештаје, трошкови 

материјала који у 2012. години износе 447,152 хиљаде динара, обухватају  износ од 

4,604 хиљаде динара који се односи на трошкове ранијих периода. Сходно томе, у 

билансу успеха за 2012. годину, за износ од 4,604 хиљаде динара прецењени су 

трошкови матријала, прецењен је губитак текуће године и прецењен је 

нараспоређени добитак ранијих година за исти износ; 

 

 Као што је обелодањено у напомени 11. уз финансијске извештаје, финансијски 

расходи који у 2012. години износе 331,416 хиљада динара, обухватају  износ од 

8,673 хиљаде динара који се односи на расходе ранијих периода. Сходно томе, у 

билансу успеха за 2012. годину, за износ од 8,673 хиљаде динара прецењени су 

финансијски расходи, прецењен је губитак текуће године и прецењен је 

нараспоређени добитак ранијих година за исти износ.   

 

Наведени рачуноводствени третман није у складу са захтевима МРС 8 „Рачуноводствене 

политике, промене рачуноводствених процена и грешке“ по коме је потребно извршити 

корекцију упоредних података у финансијским извештајима за период на који се грешка 

односи. 

 

15. У поступку ревизије биланса стања на дан 31. децембра 2012. године нису нам од стране 

руководства Привредног друштва достављене изјаве о потенцијалним обавезама 

Привредног друштва по основу датих гаранција, меница и јемстава на дан 31. децембра 

2012. године, као ни о судским споровима Привредног друштва на дан 31. децембра 2012. 

године. Услед тога што није извршена анализа од стране руководства Привредног друштва 

за сврхе признавања резервисања по наведеним основама, нисмо могли да квантификујемо 

ефекте који ово одступање од МРС 37 „Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална 

имовина“, има на приложене финансијске извештаје. 
 

Уздржавајуће мишљење 
 
16. Због значаја питања изнетих у пасусима  4. до 15.  Основе за уздржавајуће мишљење, нисмо 

били у могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који 

обезбеђују основу за мишљење ревизора. Сходно томе, не изражавамо мишљење о 

приложеним финансијским извештајима.     

 

 

 

 

(наставља се) 



  

 

 
5 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Руководству привредног друштва Фабрика аутомобилских делова ФАД а.д., Горњи 

Милановац (наставак) 
 

Скретање пажње 

 

Скрећемо пажњу да су на дан 31. децембра 2012. године краткорочне обавезе Привредног друштва 

веће од обртне имовине за износ 863,550 хиљада динара. Поред тога, Привредно друштво је у 

билансу успеха за 2012. годину исказало нето губитак у износу 314,740 хиљада динара. Ови 

фактори указују на постојање значајне сумње да ће Привредно друштво бити у стању да настави са 

пословањем, по начелу сталности правног лица. Приложени финансијски извештаји не укључују 

корекције које могу настати по основу разрешења ових неизвесности. Наше мишљење не садржи 

резерву по овом питању.  

 
Остала питања 

 
Финансијски извештаји Привредног друштва за 2011. годину били су предмет ревизије од стране 

другог ревизора који је у свом Извештају, од 17. априла 2012. године, о тим финансијским 

извештајима изразио мишљење без резерве.  
 

  

 Београд, 23. април 2013. године   

                                                                                                                                   

 
 Јован Папић 

Овлашћени ревизор 

                                                                                                                             





 ФАД А.Д., ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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БИЛАНС СТАЊА 

На дан 31. дeцeмбра 2012. гoдинe 

(У хиљадама динара) 

 Напомене  

31. децембар  

2012.  

Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 

2011. 

АКТИВА 
  

   

Стална имовина 

     Нематеријална улагања 15 

 

58 

 

396 

Некретнине, постројења и опрема  15 

 

282,709 

 

303,874 

Дугорочни финансијски пласмани 16 

 

881,445 

 

667,876 

 

 

 

1,164,212 

 

972,146 

Обртна имовина  

    Залихе 17 

 

229,916 

 

328,994 

Потраживања 18 

 

190,175 

 

129,670 

Потраживања за више плаћен порез  

   на добитак 

 

 

117 

 

117 

Готовински еквиваленти и готовина 19  4,201  7,330 

Порез на додату вредност и  

       активна временска разграничења 20 

 

23,464 

 

142,531 

   

448,873 

 

608,642 

      

Одложена пореска средства 14в  -  5,610 

      Укупна актива 
  

1,613,085 

 

1,586,398 

   

   

ПАСИВА 
  

   

Капитал 

  

   

Основни капитал 21 

 

401,659 

 

401,659 

Резерве 

  

1,892 

 

1,892 

Нераспоређени добитак 

  

94,549 

 

94,549 

Губитак 

  

(314,740) 

 

- 

   

183,360 

 

498,100 

Дугорочне обавезе 

     Дугорочни кредити 22 

 

84,535 

 

670,269 

Остале дугорочне обавезе 22 

 

15,951 

 

22,564 

   

100,486 

 

692,833 

Краткорочне обавезе 

     Краткорочне финансијске обавезе 23 

 

907,017 

 

91,079 

Обавезе из пословања 24   261,836 

 

268,303 

Остале краткорочне обавезе  25 

 

142,786 

 

35,439 

Обавезе по основу пореза на додату  

 

   

  вредност и осталих јавних прихода и  

  пасивна временска разграничења 

 

26 

 

784 

 

644 

   

1,312,423 

 

395,465 

      

Одложене пореске обавезе 14в  16,816  - 

      Укупна пасива 
  

1,613085 

 

1,586,398 

      

Ванбилансна актива/пасива   2,851  2,851 

 
Напoмeнe на наредним странама  

чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја 



 ФАД А.Д., ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ   

У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2012. гoдинe 

(У хиљадама динара) 

 Акцијски  

   

Нераспо- 

ређени 

  

Губитак до 

висине 

 

 

 капитал   Резерве  добитак  капитала  Укупно 

Ревизију обавио други ревизор          

Стање 1. јануара 2011. године 401,659  1,892  89,827  -  493,378 

Добитак текуће године -  -  4,722  -  4,722 

Стање 31. децембра 2011. године 

 

401,659 

 

1,892  94,549 

 

-  498,100 

          

Стање 1. јануара 2012. године 401,659  1,892  94,549  -  498,100 

Губитак текуће године -  -  -  (314,740)  (314,740) 

Стање 31. децембра 2012. године 

 

401,659 

 

1,892  94,549 

 

(314,740)  183,360 

 

 

Напoмeнe на наредним странама  

чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја 

 



 ФАД А.Д., ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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ИЗВEШТАЈ O ТOКOВИМА ГОТОВИНЕ  

У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2012. гoдинe 

(У хиљадама динара) 

 2012. 

 

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

 2011. 

Тoкoви готовине из пoслoвних активнoсти   

Прoдаја и примљeни аванси 982,501 886,127 

Остали приливи из редовног пословања 63,667 19,131 

Исплатe дoбављачима и дати аванси (714,694) (784,226) 

Зарадe, накнадe зарада и oстали лични расхoди (182,726) (161,430) 

Плаћене камате (43,167) (69,812) 

Плаћања пo oснoву осталих јавних прихoда (38,092) (22,262) 

   

Нeтo прилив/(одлив) гoтoвинe из пoслoвних активнoсти 67,489 (132,472) 

   

Тoкoви готовине из активнoсти инвeстирања   

Куповина акција и удела (нето одливи) - (3,480) 

Куповина нематеријалних улагања, некретнина,  

   постројења и опреме (774) - 

Остали финансијски пласмани (нето одливи) (213,570) - 

   

Нeтo одлив гoтoвинe из активнoсти инвeстирања (214,344) (3,480) 

   

Тoкoви готовине из активнoсти финансирања   

Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 154,262 133,291 

Остале дугорочне и краткорочне обавезе 5,672 - 

Финансијски лизинг (16,258) - 

 

Нeтo прилив гoтoвинe из активнoсти финансирања 143,676 133,291 

   

Нeтo одлив гoтoвинe (3,179) (2,661) 

Гoтoвина на пoчeтку године 7,330 13,521 

Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине 14,538 7,071 

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине (14,488) (10,601) 

 

Гoтoвина на крају године 4,201 7,330 

 

Напoмeнe на наредним странама  

чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја 
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1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 
 

Акционарско друштво Фабрика аутомобилских делова ФАД, Горњи Милановац (У даљем 

тексту „Привредно друштво“) основано је Решењем општине Горњи Милановац брoj 

04.9659/1 од 27. новембра 1961. године. Акционарско друштво jе постало Решењем 

Дирекције за процену вредности капитала брoj 616-1/98 од 6. децембра 1999. године. По 

Решењу Привредног суда у Краљеву брoj Фи 1991/2000 извршена је пререгистрација у 

акционарско друштво. Оснивачи Привредног друштва дана 30. јуна 2006. године доносе 

Одлуку о усклађивању Привредног друштва са Законом о привредним друштвима која 

представља оснивачки акт друштва. Друштво је извршило превођење у Регистар 

привредних субјеката код Агенције за привредне регистре републике Србије дана 8. марта 

2006. године, о чему је издато Решење број БД 28690. 
 

Друштво се бави производњом спона, зглобова, вођица и других делова управљачког 

механизма за разне типове возила, како из путничког, тако и из теретног програма. 

Регистрована претежна делатност Привредног друштва је производња делова и прибора за 

моторна возила и њихове моторе (шифра делатности 34300). 
 

Седиште Привредног друштва је у Горњем Милановцу, улица Кнеза Александра број 210. 
 

Порески идентификациони број (ПИБ) је 101152797. Матични број је 07177046. 
 

Просечан број запослених у 2012. години  је 343 запослена радника (2011. година - 346 

запослених радника).  
 

2.   ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД  
 

На основу Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број  46 од 2. јуна 

2006. године и број 111 од 29. децембра 2009. године), правна лица и предузетници у 

Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање 

имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и 

обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском  и професионалном 

регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских 

извештаја („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно 

Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су 

саставни део наведених стандарда који су били на снази на дан 31. децембра 2002. године. 
 

Измене МРС као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за 

Међународне рачуноводствене стандарде („Одбор”) и Комитета за тумачења 

међународног финансијског извештавања („Комитет”), у периоду од 31. децембра 2002. 

године до 1. јануара 2009. године, званично су усвојени Решењем Министра финансија 

Републике Србије и објављени у „Службеном гласнику РС”, број 77 на дан 25. октобра 

2010. године. 
 

Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја нису биле 

преведене све измене МРС/МСФИ и тумачења Комитета која су била на снази за годишње 

периоде који почињу 1. јануара 2009. године. При том, приложени финансијски извештаји 

су приказани у формату прописаном Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у 

Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 

(„Службени гласник РС”, број 114 од 22. децембра 2006. године, број 119 од 26. децембра 

2008. године, број 9 од 6. фебруара 2009. године, број 4 од 29. јануара 2010. године и број 3 

од 24. јануара 2011. године), који преузима законом дефинисан потпун скуп  финансијских 

извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 „Приказивање финансијских 

извештаја”, а уз то у појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених 

билансних позиција предвиђених наведеним стандардом. 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, следеће измене и допуне стандарда 

(МРС и МСФИ) биле су издате од стране Одбора за Међународне рачуноводствене 

стандарде и обавезне су за примену у текућем периоду, које још увек нису званично 

преведене и усвојене у Републици Србији. Наведене измене и допуне се односе  на следеће 

стандарде: 
 

 Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског 

извештавања” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2010. године); 

 Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања” (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године); 

 Измене МРС 38 „Нематеријална имовина” (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2009. године); 

 Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама” (прве измене, на снази за годишње периоде 

који почињу на дан 1. јула 2009. године и друга измена, на снази за годишње  

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  

 Измене МРС 24 „Обелодањивање повезаних страна” (на снази за годишње периоде  

који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

 Измене МРС 32 „Финансијски инструменти; презентација” (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. фебруара 2010. године);   

 Измене различитих  МСФИ и МРС (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, 

МРС 36 и МРС 39) које су резултат Пројекта квалитативног побољшавања  МСФИ  

и ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2010. године; 

 Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског          

извештавања“, које ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан          

или након 1. јула 2010. године и 1. јула 2011. године; 

 Допуне МРС 24 „Обелодањивање повезаних страна“, које ступају на снагу за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године; 

 Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти, презентација“, које ступају на       

снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. фебруара 2010.        

године; 

 Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти; Обелодањивања“, које ступају на 

снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године; 

 Допуне МРС 12 „Порези на добитак“, које ступају на снагу за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2012. године. 
 

Сходно наведеном, имајући у виду потенцијално материјално значајне ефекте које 

одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на 

реалност и објективност финансијских извештаја Привредног друштва, приложени 

финансијски извештаји не могу се сматрати као финансијски извештаји састављени у 

складу са МСФИ и МРС. 
 

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског 

трошка, осим ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у 

даљем тексту. 
 

Привредно друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало 

рачуноводствене политике образложене у напомени 3. уз финансијске извештаје. 
 

Финансијски извештаји Привредног друштва су исказани у хиљадама динара. Динар 
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.                          
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА  
 
3.1. Прихoди и расхoди  
 

Приходи се исказују по фактурној вредности, умањеној за дате попусте, повраћај 

производа и порез на додату вредност. Приходи се признају у тренутку када се роба 

испоручи односно када сви ризици по основу испоручених готових производа или робе 

пређу на купца. Приходи од услуга се признају када је услуга извршена.  
 
Приходима у билансу успеха у текућем периоду сучељавају се њима припадајући расходи. 
 
Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности и губитке. 

 
Трошкови који проистичу из уобичајених активности укључују расходе материјала, услуга 

и друге пословне расходе, независно од момента плаћања. 
 
Прихoди и расхoди пo oснoву камата сe књижe у кoрист или на тeрeт пeриoда на кoји сe 

oднoсe. 
 
3.2. Прерачунавање износа исказаних у страној валути  
 

Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном 

клаузулом су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском 

тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 

Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном 

клаузулом на дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на 

међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 
 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној 

валути и  прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 

биланса стања, књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по 

основу курсних разлика.  
 

Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном 

монетарних средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, 

књиже се у корист или на терет биланса успеха, као приходи или расходи по основу 

ефеката уговорене заштите од ризика.  
 

Изузетно, код састављања финансијских извештаја за 2009., 2010. и 2012. годину, у складу 

са одредбама члана 77. Правилника о изменама и допунама Правилника о Контном оквиру 

за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, ефекте обрачунатих 

курсних разлика по основу потраживања и обавеза у страној валути и са уговореном 

девизном клаузулом, који нису доспели на датум биланса стања, Привредно друштво није 

исказало у оквиру финансијских прихода, односно финансијских расхода текућег периода. 

Нето ефекат обрачунатих курсних разлика по наведеном основу исказан је у оквиру 

осталих активних временских разграничења. Сразмерни износ разграничених курсних 

разлика преноси се на рачуне негативних или позитивних курсних разлика у оквиру 

финансијских расхода и прихода на дан доспећа обавезе, односно потраживања по основу 

којих су разграничене курсне разлике обрачунате. Ефекти примене ове рачуноводствене 

политике обелодањени су у напомени 20. уз финансијске извештаје.     
 

3.3. Некретнине, постројења и опрема  
 
Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно 

по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини 

фактурна вредност увећана за све трошкове који се могу директно приписати довођењу 

ових средстава у стање функционалне приправности. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 

3.3. Некретнине, постројења и опрема (наставак)  
 
Након почетног признавања као основног средства, некретнине, постројења и опрема се 

исказују по њиховој набавној вредности или цени коштања умањеној за акумулирану 

амортизацију и акумулиране губитке због умањења вредности. 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне 

методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 
 
 

 
Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 

стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 

амортизације која одржава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 

намеравани век њиховог коришћења. 
 
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују 

будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје 

или отписа средстава (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене 

вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 
 

3.4. Залихе 
 

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по 

нето продајној вредности, ако је нижа. 
 
Залихе материјала који је произведен као сопствени учинак Привредног друштва мере се 

по цени коштања или по нето продајној цени, ако је нижа. Набавну вредност или цену 

коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови производње и други трошкови 

настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање. Вредност излаза залиха 

материјала утврђује се на основу метода просечних пондерисаних цена. 
 
Залихе недовршене производње и готових производа мере се по цени коштања или по нето 

продајној вредности, уколико је она нижа. Цена коштања, односно трошкови производње 

залиха обухватају трошкове који су директно повезани са јединицама производа. Они, 

такође, обухватају систематско додељивање фиксних и променљивих режијских трошкова 

који настају приликом утрошка материјала за производњу готових производа. Обрачун 

излаза готових производа и недовршене производње врши се по планској цени коштања, у 

којем случају се вредност излаза своди, преко одступања, на цену коштања. 
 
Залихе робе мeрe се пo набавнoј врeднoсти, oднoснo нeтo прoдајнoј врeднoсти акo јe oна 

нижа. Набавна врeднoст oбухвата купoвну цeну, увoзнe дажбинe и другe пoрeзe кoји сe нe 

рeфундирају, транспoртнe, манипулативнe и другe трoшкoвe кoји сe мoгу дирeктнo 

приписати стицању залиха, умањeну за тргoвачкe пoпустe, рабатe и другe сличнe ставкe. 
 
Терећењем расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да је 

потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и 

залихе које по квалитету не одговарају стандардима се отписују. 

 

3.5.   Финансијски инструменти 
 
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од 

момента када је Привредно друштво уговорним одредбама везано за финансијски 

инструмент. 

  

Грађевински објекти 1.3 - 2.5% 

Опрема 5 - 20% 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 

3.5.   Финансијски инструменти (наставак) 
 
Финансијска средства престају да се признају када Привредно друштво изгуби контролу 

над уговорним правима на финансијском инструменту, што се дешава када су права 

коришћења финансијског инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске 

обавезе престају да се признају када Привредно друштво испуни обавезу и када је 

уговором предвиђена обавеза плаћања укинута или истекла. 
 
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања  

 

Потраживања од  купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој 

номиналној вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу 

процене руководства Привредног друштва о њиховој вероватној наплативости. 
 

Готовински еквиваленти и готовина 
 

Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни и 

стања на текућим рачунима и депозитима по виђењу код банака и других финансијских 

институција, као и остала новчана средства. 

 

Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе 

 

Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе се првобитно исказују у износима 

примљених средстава, односно по номиналној вредности а након тога, исказују се по 

амортизованој вредности уз примену уговорених каматних стопа. 
 

Обавезе из пословања 
 

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања исказују се по 

њиховој номиналној вредности. 

 

3.6.  Порези и доприноси 
 

(а) Текући порез на добитак 
 
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава у складу са Законом о 

порезу на добит правних лица и пратећим пореским прописима  Републике Србије. 
 

Порез на добитак у висини од 10% (почев од 1. јануара 2013. године – 15%) се плаћа на 

пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица у пореском билансу 

укључује добитак исказан у билансу успеха и корекције дефинисане пореским прописима 

Републике Србије. 
 

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

текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у 

претходним периодима. Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун 

пореских добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 

1. јануара 2010. године. До закључно са 31. децембром 2009. године порески губици 

текућег периода могу се пренети на рачун пореских добитака из будућих обрачунских 

периода, али не дуже од десет година. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 

3.6.  Порези и доприноси (наставак) 
 

 (б) Одложени порез на добитак 
 

Одложени порез се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 

стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и 

обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на 

датум биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добитак. 

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена 

пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике, пореске губитке и 

пореске кредите, који се могу преносити на наредне обрачунске периоде, до степена до 

којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се одложена пореска средства 

могу искористити. 
 

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески  

расход периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на 

позиције које се књиже директно у  корист или на терет капитала, и у том случају 

одложени порез такође се распоређује у оквиру капитала. 
 

  (в) Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 

Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене 

порезе на имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са 

републичким и општинским прописима. 
 

3.7. Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Привредно друштво је у 

обавези да плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална 

сигурност запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца 

у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. 

Привредно друштво је такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе 

и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и 

доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
 

Привредно друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих 

обавеза по овим основaма.   
 
 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва 

коришћење најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на 

приказане вредности средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних 

потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и 

расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на 

информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. 
 
4.1. Процена и претпоставке 
  

У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 

процењивања неизвесности на датум биланса стања који представљају значајан ризик за 

материјално значајне корекције износа појединих позиција у финансијским извештајима 

следећег обрачунског периода, односно године. 
 
4.2. Амортизација и стопе амортизације 
  

Стопе за обрачун амортизације су засноване на пројектованом корисном веку  употребе 

некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања.  
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 

 
4.3. Исправка вредности потраживања и краткорочних  финансијских пласмана 
 

Привредно друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања од купаца и 

краткорочних финансијских пласмана на основу процењених губитака који настају ако 

дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени одговарајућег износа губитка 

од обезвређења за сумњива потраживања, руководство се ослања на старост потраживања, 

раније искуство у погледу наплате потраживања, бонитет дужника и промене у условима 

плаћања. 
 
4.4.   Резервисања за судске спорове 
 

Опште узев, резервисања су у значајној мери подложна проценама. Привредно друштво 

процењује вероватноћу да се нежељени случајеви у судском спору могу догодити као 

резултат прошлих догађаја и врши процену износа који је потребан да се измири обавеза. 

Иако Привредно друштво поштује начело опрезности приликом процене, с обзиром да 

постоји велики степен неизвесности у погледу исхода судских спорова, у одређенм 

случајевима стварни резултати могу одступити од ових процена. 
 
4.5. Фер вредност 

 
Пословна политика Привредног друштва је да обелодани информације о правичној (фер) 

вредности активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се 

правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији 

не постоји довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине 

и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне 

информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну вредност није могуће 

поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Привредног друштва врши 

процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у 

пословним књигама неће бити реализована, односно надокнадива, врши исправку 

вредности. По мишљењу руководства Привредног друштва, износи у овим финансијским 

извештајима одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и 

најкориснија за потребе  извештавања. 

 

5. ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE  

У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2011. 

    

Приходи од продаје производа и услуга:    

   - повезаним правним лицима 54,007  6,611 

   - на домаћем тржишту 157,798  175,805 

   - на иностраном тржишту 719,527  703,711 

    

 931,332  886,127 
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6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХOДИ  

У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2011. 

    

Приходи од субвенција 3,202  8,205 

Приходи од закупнина 1,724  1,074 

    

 4,926  9,279 
 

 

7. ТРOШКOВИ МАТEРИЈАЛА 

У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2011. 

    

Трошкови материјала за израду 373,393  415,553 

Трошкови осталог материјала 7,094  10,576 

Трошкови горива и енергије 66,665  57,886 

    

 447,152  484,015 

 

8. ТРOШКOВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И OСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХOДИ 

 

У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2011. 

 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 156,984  141,810 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде     

   зарада на терет послодавца 29,629  26,582 

Трошкови накнада по уговорима 1,651  425 

Остали лични расходи и накнаде 29,562  23,703 

    

 217,826  192,520 
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9. OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ 

У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2011. 

    

Трошкови услуга на изради учинака 3,929  4,637 

Трoшкoви транспортних услуга 37,287  35,490 

Трoшкoви oдржавања 9,407  8,778 

Трoшкoви закупа 206  122 

Трошкови сајмова 1,777  263 

Трoшкoви рeкламe и пропаганде 386  1,555 

Трошкови осталих производних услуга 14,931  14,499 

Трошкови непроизводних услуга 58,198  9,851 

Трошкови репрезентације 1,611  2,019 

Трoшкoви прeмија oсигурања 7,491  7,239 

Трoшкoви платнoг прoмeта 5,672  5,680 

Трошкови чланарина 792  - 

Трошкови пореза и доприноса 5,129  4,615 

Oстали нематеријални трoшкoви 7,401  11,322 

    

 154,217  106,070 

 

10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2011. 

 
Приходи од камата 26,994  - 

Позитивне курсне разлике 14,538  8,379 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 4,460  6,571 

Остали финансијски приходи  2  187 

    

 45,994  15,137 

 

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХOДИ 

У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 

ревизор 

2011. 

 

Расходи камата 123,774  69,812 

Негативне курсне разлике 14,488  10,601 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 187,928  39,832 

Остали финансијски расходи 5,226  4,757 

    

 331,416  125,002 
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12. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2011. 

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина,    

   постројења и опреме -  750 

Добици од продаје материјала 1,111  4,124 

Вишкови 31  3 

Приходи од смањења обавеза -  11,945 

Остали непоменути приходи:    

   - приходи од наплаћених штета, пенала, казни 808  7,250 

   - остали непоменути приходи 17  44 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и  

   краткорочних финансијских пласмана 21  - 

Приходи од усклађивања вредности остале имовине 156  - 

    

 2,144  24,116 

 

13. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 
обавио други 

ревизор 

2011. 

    

Губици од продаје материјала 428  1,291 

Мањкови 38  - 

Остали непоменути расходи:    

   - трошкови спорова, затезних камата, казни, пенала 8,126  3,801 

   - остали непоменути расходи 1,582  56 

    

 10,174  5,148 

 

14. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

а) Компоненте пореза на добитак 

 У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2011. 

    

Порески расход периода -  - 

Одложени порески расходи периода (22,426)  (1,261) 

    

 (22,426)  (1,261) 
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14. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 

 

б)  Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата 

пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 

 У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 
обавио други 

ревизор 

2011. 

 

(Губитак)/добитак пословне године  (292,314)  5,983 

Усклађивање расхода:    

- камате због неблаговремено плаћених пореза,  

      доприноса и других јавних дажбина 3  1,289 

- трошкови поступака принудне наплате пореза и других  

     дуговања, трошкови порескопрекршајног и других  

     поступака који се воде пред надлежним органом 187  69 

- новчане казне, уговорне казне и пенали 8,126  3,801 

- износ амортизације обрачунате у финансијским  

      извештајима 22,163  22,726 

- износ амортизације обрачунате за пореске сврхе (19,599)  (21,257) 

(Губитак)/опорезиви добитак (281,434)  12,611 

    

Пореска основица -  12,611 

Порез на добитак (10%) -  1,261 

Порески расход периода -  

 

- 
 

 

в)  Кретање на одложеним пореским средствима/(обавезама) 

 У хиљадама динара 

 2012.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2011. 

 

Стање на почетку године 5,610  6,871 

Смањење у току године (22,426)  (1,261) 

    

Стање на крају године (16,816)  5,610 
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15. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 

 

 

 
Грађевински 

 
Постројења  

 Основна 

средства у  

 

Аванси за 

основна 

   

Нематери-

јална  

 
Земљиште 

 
објекти 

 
и опрема  припреми 

 

средства 
 

Укупно 

 

улагања 

Набавна вредност 

  

  

  

    

    Стање 1. јануара 2012. године 23,817 

 

410,758 

 

978,493 

 

3,645 

 

98,228 

 

1,514,941 

 

1,693 

Набавке - 

 

- 

 

660 

 

- 

 

- 

 

660 

 

- 

Стање 31. децембар 2012. године 23,817 

 

410,758 

 

979,153 

 

3,645 

 

98,228 

 

1,515,601 

 

1,693 

              Исправка вредности 
             Стање 1. јануара 2012 године - 

 

288,449 

 

922,618 

 

- 

 

- 

 

1,211,067 

 

1,297 

Амортизација - 

 

9,091 

 

12,734 

 

- 

 

- 

 

21,825 

 

338 

Стање 31. децембар 2012. године - 

 

297,540 

 

935,352 

 

- 

 

- 

 

1,232,892 

 

1,635 

   

  

          Садашња вредност  

         

 

      на дан: 

              -  31. децембар  2012. године 23,817 

 

113,218 

 

43,801 

 

3,645 

 

98,228 

 

282,709 

 

58 

  -  1. јануара 2012. године 23,817 

 

122,309 

 

55,875 

 

3,645 

 

98,228 

 

303,874 

 

396 

 

 

На дан 31. децембар 2012. године садашња вредност опреме исказана је у износу од 43,801 хиљада динара и у износу од 20,727 хиљада динара се 

односи на садашњу вредност опреме узете на финансијски лизинг.  

 

На дан 31. децембра 2012. године садашња вредност земљишта и грађевинских објеката  Привредног друштва исказана је у износу од 137,035 

хиљада динара, од чега су на делу истих садашње вредности 96,363 хиљаде динара успостављене хипотеке.  
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15. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (наставак) 
 

У наредној табели дат је детаљан преглед уписаних хипотека у корист трећег лица, на дан 31. децембра 2012. године: 

 

Р.бр. Имовина Хипотекарни поверилац 

Износ обезбеђеног 

потраживања 

Садашња 

вредност 

имовине под 

теретом у 

хиљадама 

динара Основ стицања права 

1 

24651/1    (1) Објекат металопрерадђивачке инд.-                                             

                         Оперативно техничка припрема и  

                         ресторан 

Чачанска банка а.д., Чачак 

100.000.000 рсд 

                           
30,192  

Уг. о кредиту на 100,000,000 рсд 

 300.000 еур Уг. о кредиту на 300,000 еур 

 180.000 еур Уг. о кредиту на 180,000 еур 

2.000.000 рсд 
 

2.000.000 рсд 

Уг. о издавању царинске 
гаранције 

    бр.20123392, на 2,000,000 рсд 

 Уг. о издавању царинске 
гаранције  

    бр.20123393, на  2,000,000 рсд 

1.000.000 еур Уг. о кредиту на 1,000,000 еур 

2 
21651/1    (2) Зграда пословних услуга - део  -  

                          Производна хала            

Привредна банка а.д., 
Београд 

3.248.596,80 еур 

                                    

21,069  

Уг. о кредиту на 2,000,000 еур  

(износ хипотеке 3,248,596.80 

еур) 

325 

3 21651/1    (7) Објекат металопрерађивачке инд. –  
                          Котларница 2,455 

4 21651/1   (9) Објекат металопрерађивачке инд. – Складиште запаљивих и отпадних  

материја 1,685 

5 
21651/1    (10) Објекат металопрерађивачке инд. – Портирница 557 

6 
21651/1    (15) Објекат металопрерађивачке инд. – Мерно - регулациона станица 6,702 

7 
21651/11    (1) Објекат металопрерађивачке инд. – Алатница 33,378 

  
Тотал:     

                           
96,363    
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16. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 
 2012.  2011. 

    

Учешћа у капиталу банке    

   Југобанка а.д., Крагујевац 110  110 

    

Дугорочни кредити зависним и осталим  

   повезаним правним лицима:    

- ИТХ  д.о.о., Београд 566,488  573,463 

- Житопродукт д.о.о., Београд 302,906  73,714 

- Агроголд д.о.о., Београд -  9,600 

- Тоза Марковић а.д., Кикинда 6,748  6,126 

- Наутика д.о.о., Београд 5,244  4,744 

- Унифарм а.д., Београд, Земун -  170 

 881,386  667,817 

Исправка вредности учешћа у капиталу банке    

  Југобанка а.д., Крагујевац (51)  (51) 

    

 881,445  667,876 

 

Дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2012. године исказани су у износу 

од 881,445 хиљада динара (31. децембра 2011. године – 667,876 хиљада динара) и највећим 

делом у износу од 881,386 хиљада динара се односе на позајмице дате зависним и осталим 

повезаним правним лицима. Позајмице су одобрене са роком враћања до 31. децембра 

2014. године. Уговорима је прецизирано да се на позајмљена новчана средства камата 

обрачунава по каматним стопама Европске централне банке. Све обрачунате камате 

доспевају за плаћање 31. децембра 2014. године (напомена 18). 
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17. ЗАЛИХЕ 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 
 2012.  2011. 

Обрачун набавке материјала, резервних делова,  

   алата и инвентара 2,406  411 

Материјал 47,705  51,652 

Алат и инвентар 9,895  9,816 

Резервни делови 9,889  7,777 

 69,895  69,656 

    

Роба у магацину 3,412  3,611 

Разлика у цени робе (1,416)  (1,416) 

 1,996  2,195 

    

Недовршена производња 178,539  250,537 

Одступање од планских цена (95,896)  (95,895) 

 82,643  154,642 

    

Готови производи 44,217  70,141 

Одступање од планских цена 11,500  11,500 

 55,717  81,641 

    

Дати аванси  19,665  20,860 

    

 229,916  328,994 

 

18. ПОТРАЖИВАЊА 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 

 2012.  2011. 

Потраживања од купаца:     

- у земљи  84,890  74,861 

- у иностранству  70,019  46,544 

  154,909  121,405 

Потраживања за камате од осталих повезаних 

   правних лица  26,980  - 

Потраживања од запослених  2,196  1,756 

Потраживања од државних органа и  

   организација  1,324  2,728 

Потраживања од фондова за боловање  4,766  3,781 

     

  190,175  129,670 

 

Потраживања за камате од осталих повезаних правних лица на дан 31. децембра 2012. 

године износе 26,980 хиљада динара и обрачунате су за период од 1. јануара 2010. године 
до 31. децембра 2012. године (напомена 16.). 
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19. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГOТOВИНA 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 
 2012.  2011. 

    

Текући рачун 82  1,431 

Девизни рачун 4,082  5,837 

Благајна 3  - 

Девизна благајна 32  60 

Остало 2  2 

    

 4,201  7,330 

 

Текући рачун Привредног друштва је био у блокади од 22. октобра – 1. новембра 2012. 

године и од 14. новембра – 15. новембра 2012. године. 

 

20. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 

 2012.  2011. 

    

Порез на додату вредност плаћен при увозу добара 

    по општој стопи 1,044  2,635 

Потраживања за више плаћен порез на додату  

   вредност 13,391  19,629 

Унапред плаћени трошкови 1,187  1,558 

Разграничени трошкови по основу обавеза -  - 

Разграничени ПДВ 4  50 

Разграничене курсне разлике по дугорочним  

   кредитима 7,838  118,659 

    

 23,464  142,531 

 

21.  ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 
Основни капитал на дан 31. децембра 2012. године износи 401,659 хиљада динара (31. 

децембра 2011. године – 401,659 хиљада динара) и састоји се из акцијског капитала у 

износу од 76,488 хиљада динара и осталог капитала у износу од 325,171 хиљада динара.  

 

Према Изводу Агенције за привредне регистре Републике Србије основни капитал 

Привредног друштва износи ЕУР 6,517,937.79 по курсу на дан 24. фебруара 1999. године 

(76,488 хиљада динара) и усаглашен је са стањем исказаним у књигама Привредног 

друштва на дан 31. децембра 2012. године. 

 

Према изводу из Централног регистра хартија од вредности Републике Србије акцијски 

капитал Привредног друштва се састоји од 127.480 акција појединачне номиналне 

вредности 600 динара. 
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21.  ОСНОВНИ КАПИТАЛ (наставак) 
 

Структура акцијског капитала на дан 31. децембра 2012. и 2011. године према подацима 

Централног регистра хартија од вредности Републике Србије приказана је у следећој 

табели: 

Акционари 

Број 

акција 

 

Износ у 

хиљадама 

динара 

 

 

 % 

      

- ИТХ д.о.о., Београд 31.831 

 

19,099 

 

24.97 

- Nautica д.о.о., Београд 20.360 

 

12,216 

 

15.97 

- Акцијски фонд Републике Србије 13.200 

 

7,920 

 

10.35 

- Житопродукт д.о.о., Земун 12.099 

 

7,259 

 

9.49 

- Међународна дистрибуција шећера,  

      Београд 11.643 

 

6,986 

 

9.13 

- Мањински акционари 38.347 

 

23,008 

 

30.09 

      

 

127.480 

 

76,488 

 

100 

 

Остали капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2012. године износи 325,171 

хиљада динара  и највећим делом у износу од 318,450 хиљада динара се односи на 

корекцију акцијског капитала по основу усклађивања износа основног – акцијског 

капитала евидентираног у књигама Привредног друштва са капиталом регистрованим у 

Централном регистру хартија од вредности Републике Србије. Наведени износ осталог 

капитала се односи на ревалоризацију акцијског капитала за период од 1999. до 2004. 

године. 

 

Промене на капиталу су детаљније приказане у Извештају о променама на капиталу који је 

саставни део ових финансијских извештаја. 
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22. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 

2012.  

 
2011.  

Дугорочни кредити: 

   - Чачанска банка а.д., Чачак              65,562  

 

202,257  

- Привредна банка а.д., Београд            233,123  

 

 -  

- Агенција за осигурање депозита            31,622  

 

           37,217  

- Hypo Аlpe-Аdria-Bank а.д., Београд 476,989  

 

          438,914  

 

807,296  

 

          678,388  

Текућа доспећа по дугорочним кредитима од 

    банака (напомена 23.): 
   - АОФИ-Лондонски клуб  -  

 

            (8,119)  

- Чачанска банка а.д., Чачак           (60,103)  

 

 -  

- Привредна банка а.д., Београд         (168,101)  

 

 -  

- Агенција за осигурање депозита          (17,568)  

 

 -  

- Hypo Аlpe-Аdria-Bank а.д., Београд         (476,989)  

 

 -  

 

(722,761)  

 

      (8,119) 

Остале дугорочне обавезе: 

   - Hypo Аlpe-Аdria-Leasing д.о.о., Београд 17,565 

 

28,987 

- Електрометал а.д., Београд 10,893 

 

7,315 

- Unifarm Medicоm д.о.о., Београд, Земун 2,110 

 

2,110 

- Унифарм а.д., Београд, Земун 2,094 

 

- 

 

32,662 

 

38,412 

Текућа доспећа по осталим дугорочним обавезама  

   (напомена 23.): 

   Hypo Аlpe-Аdria-Leasing д.о.о., Београд (16,711) 

 

(15,848) 

 

 

15,951 

 

22,564 

 

   100,486 

 

692,833 
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22.       ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

Преглед обавеза по дугорочним кредитима на дан 31. децембра 2012. године је дат у следећој табели: 

Давалац кредита Број уговора 

 

Датум 

 

Рок 

 
Каматна стопа 

 

Иницијални 

износ у ЕУР 

 

Износ у 

ЕУР 

 

Износ 

хиљадама 

динара 

              Обезбеђени хипотеком: 

             Чачанска банка а.д., Чачак 41-261-00807406 
 

27.04.2012. 
 

15.04.2014. 
 

10% 
 

- 
 

- 
 

20,469 

 

41-261-00709978 

 

14.03.2011. 

 

14.03.2013. 

 

10% 

 

- 

 

- 

 

11,372 

 
41-303-0063604 

 
22.04.2010. 

 
22.04.2013. 

 
6M БЕЛИБОР+5% п.a. 

 
- 

 
- 

 
33,721 

 
 

             

65,562 

Привредна банка а.д., Београд 00-410-25000232 

 

24.07.2012. 

 

01.04.2014. 

 

6М ЕУРИБОР+9% п.а. 

 

2,000,000.00 

 

2,000,000 

 

233,123 

Hypo Alpe-Adria-Bank  a.d., Београд L 1342/09 

 

03.07.2009. 

 

31.01.2017. 

 

3М ЕУРИБОР + 7% п.а. 

 

4,200,000 

 

4,194,477 

 

476,989 

              Необезбеђени хипотеком 

             Агенција за осигурање депозита 

  

04.03.2011. 

 

22.09.2015. 

 

1.75% п.а. 

 

278,076 

 

278,076 

 

31,622 

             
807,296 

Минус текућа доспећа 

            

(722,761) 

              

             
84,535 

 

Дoспeћe дугoрoчних oбавeза приказанo јe у нарeднoј табeли: 

 

 
   

31. децембар 2012. 

    
У хиљадама 

 
  У ЕУР   

 
У РСД 

 

динара 

  

 

  

 

2013. година 6,009,184 

 

           33,721  

 

722,761 

2014. година 681,574 

 

- 

 

77,508 

2015. година 61,795 

 

- 

 

7,027 

 

  

 

  

  

 

6,752,553 

 

33,721  

 

807,296 
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23.       КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  
  У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 
 2012.  2011. 

     

Кредити у земљи  158,172  67,089 

     

Текућа доспећа по (напомена 22.):     

 - дугорочним кредитима од банака  722,761  8,119 

- осталим дугорочним обавезама  16,711  15,848 

     

Краткорочне финансијске обавезе по  

   принудној наплати са рачуна јемаца:     

- Електрометал а.д., Београд  7,442  - 

- Unifarm-Medicom а.д., Београд  1,908  - 

- Остало  23  23 

     

  907,017  91,079 

 

Преглед обавеза по краткорочним кредитима у земљи на дан 31. децембра 2012. године је 

дат у следећој табели: 

Давалац кредита Датум 

 

Рок 

 

Каматна 

стопа 

 

Иницијални 

износ у ЕУР 

 
Износ у 

ЕУР 

 

Износ 

хиљадама 

динара 

  
 

 

            - Агенција за осигурање и  

     финансирање извоза  

     Републике Србије а.д.,     
     Ужице 10.09.2012. 

 

31.12.2012. 

 

4% п.а. 

 

90,000  

 

30,910  

 

3,515 

 

9.08.2012. 

 

9.02.2013. 

 

4% п.а. 

 

360,000  

 

360,000  

 

40,939 

           

44,454 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
- Чачанска банка а.д., Чачак 8.06.2012. 

 

8.06.2013. 

 

10% п.а. 

 

1,000,000  

 

1,000,000  

 

113,718 

            

           
158,172 

 

24.       ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 

обавио други 
ревизор 

31. децембар 
 2012.  2011. 

     

Примљени аванси  21,790  12,072 

     

Обавезе према добављачима:     

- повезана правна лица  20,011  - 

- у земљи  152,238  170,777 

- у иностранству  50,678  47,254 

  222,927  218,031 

     

Обавезе по издатим меницама  17,119  38,200 

     

  261,836  268,303 
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25.      ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 
 2012.  2011. 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим  

   накнада зарада које се рефундирају 10,344  10,570 

Обавезе за порезе на зараде и накнаде зараде на  

   терет запосленог 10,212  5,073 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зараде на  

   терет запосленог 22,650  8,976 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зараде на  

   терет послодавца 24,902  9,006 

 68,108  33,625 

    

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 72,971  306 

Обавезе за дивиденде 274  273 

Остале обавезе 1,433  1,235 

    

 142,786  35,439 

 

Обавезе за нето зараде, накнаде зарада, порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада 

запослених  на дан 31. децембра 2012. године износе 68,108 хиљада динара и највећим 

делом  у износу од 57,764 хиљаде динара се односе на доспеле а не исплаћене обавезе за 

порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада запослених за период од априла до децембра 

2012. године и за раније године, а у преосталом износу од 10,344 хиљаде динара се односе 

на обавезе за нето зараде запослених за месец новембар (део) и децембар 2012. године. На 

дан 5. јуна 2012. године Привредно друштво је са Министарством финансија Републике 

Србије закључило Споразум о одлагању плаћања пореског дуга, којим се Привредном 

друштву омогућава да износ усаглашеног пореског дуга који је на дан 7. марта 2012. године 

износио 26,312 хиљада динара (главница и камата) плати у 11 једнаких месечних рата почев 

од 25. маја 2012. године до 25. марта 2013. године. 

 

26.      ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ  

ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 
 У хиљадама динара 

 

31. децембар  

 Ревизију 
обавио други 

ревизор 

31. децембар 

 2012.  2011. 

Обавезе за порезе  (порез на имовину, накнада  

   за коришћење градског грађевинског 

   земљишта, накнада за истицање фирме)   784  4 

Одложени приходи и примљене донације  -  640 

     

  784  644 
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27. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 
 Пoтраживања и oбавeзe на дан 31. децембра 2012. године, као и прихoди и расхoди у 2012. 

години по основу трансакција са повезаним правним лицима oбухваћeни су у слeдeћим 

табелама: 
 

Биланс стања У хиљадама динара 

  31. децембар  

 Ревизију 

обавио други 
ревизор 

31. децембар 

  2012.  2011. 

Актива    

Дугорочни финансијски пласмани (напомена 16.)    

 - ИТХ  д.о.о., Београд 566,488  573,463 

 - Житопродукт д.о.о., Београд 302,906  73,714 

 - Агроголд д.о.о., Београд -  9,600 

 - Тоза Марковић а.д., Кикинда 6,748  6,126 

 - Наутика д.о.о., Београд 5,244  4,744 

 - Унифарм а.д., Београд, Земун -  170 

 881,386  667,817 

Потраживања (напомена 18.)     

 - ИТХ  д.о.о., Београд 25,937  - 

 - Тоза Марковић а.д., Кикинда 14,877  - 

 - Наутика д.о.о., Београд 7,296  2,519 

 - Житопродукт д.о.о., Београд 437  - 

 48,547  2,519 

    

Укупна актива 929,933  667,817 

    

Дугорочне обавезе (напомена 22.)    

 -Електрометал а.д., Београд 10,893  7,315 

 - Unifarm Medicоm д.о.о., Београд, Земун 2,110  2,110 

 - Унифарм а.д., Београд, Земун 2,094  - 

 15,097  9,425 

Краткорочне финансијске обавезе (напомена 23.)    

 - Електрометал а.д., Београд 7,442  - 

 - Unifarm-Medicom а.д., Београд 1,908  - 

 9,350  - 

Обавезе према добављачима (напомена 24.)    

 - Електрометал а.д., Београд 10,047  5,017 

 - Тоза Марковић а.д., Кикинда 9,896  25,787 

 - ИТХ  д.о.о., Београд 68  67 

 - Наутика д.о.о., Београд -  692 

 20,011  31,563 

    

Укупна пасива 44,458  40,988 

     

Актива/пасива нето 885,475  626,829 
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27. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 

 Биланс успеха У хиљадама динара 

 

 

 

 

2012. 

 Ревизију 

обавио други 

ревизор  

2011. 

Приходи:    

Приходи од продаје производа и услуга (напомена 5. ) 54,007  6,611 

    

Укупно приходи 54,007  6,611 

    

Приходи/(расходи) нето 54,007  6,611 

 

28.        СУДСКИ СПОРОВИ 
 

На дан 31. децембра 2012. године, по изјави руководства против Привредног друштва шест 

бивших запослених воде радне спорове, док Агенција за приватизацију Републике Србије, 

као несагласан акционар, води спор са захтевом за исплату око 50,000 хиљада динара. 

 
 

29. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ 
 

Финансијски ризици укључују: девизни, кредитни ризик и ризик ликвидности. 

Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају 

умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не 

користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на 

пословање због тога што такви финансијски инструменти нису у широј употреби, нити 

постоји организовано тржиште тих инструмената у Републици Србији.  
 

Девизни ризик 
 

Привредно друштво је изложено девизном ризику углавном преко готовинских 

еквивалената и готовине, обавезама по дугорочним кредитима и краткорочним 

финансијским обавезама деноминованим у страној валути. Привредно друштво не користи 

посебне финансијске инструменте за заштиту од девизног ризика, односно ризика промене 

курсева страних валута обзиром да ти инструменти нису у широј употреби у Републици 

Србији. 
 
 Кредитни ризик 
 

Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници 

неће бити у могућности да измире у целости и на време своја дуговања према Привредном 

друштву, што би по овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. Изложеност 

Привредног друштва кредитном ризику ограничена је на потраживања од купаца. Да би се 

умањио кредитни ризик, Привредно друштво уговара авансне уплате купаца или прибавља 

од дужника одговарајуће инструменте обезбеђења плаћања. 
 

Ризик ликвидности 
  

Привредно друштво управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа 

новчане резерве, континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и 

путем одржавања одговарајућег  односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 
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30. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
  
 Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 

Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и 

активности Привредног друштва могу се разликовати од тумачења руководства 

Привредног друштва. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране 

пореских власти и Привредном друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и 

камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске 

власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је 

обавеза настала. 
 

31. ДEВИЗНИ КУРСEВИ 
 

Срeдњи курсeви дeвиза, утврђeни на мeђубанкарскoм тржишту дeвиза, примeњeни за 

прeрачун дeвизних пoзиција биланса стања у динарe, за пoјeдинe главнe валутe су били 

слeдeћи: 

 31. децембар 

2012.  

31. децембар 

2011. 

    

УСД 86.1763  80.8662 

ЕУР 113.7183  104.6409 

ЦХФ 94.1922  85.9121 

 








