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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 
садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 
друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) Акцинарско друштво '''Хајдучица'' , доноси годишњи извештај о 
пословању следећег садржаја: 

 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА ЗА 2013 ГОДИНУ 

3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

4. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2013 ГОДИНУ. 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРАГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
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1.2 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

1.1.  Пословни име : 

АД ''ХАЈДУЧИЦА'' 

1.2.  Седиште и адреса 

26370 Хајдучица, Валентова 1. 

1.3.  Датум оснивања 

29.11.1987 

1.4.  Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

БД.45913/2005 од 01.07.2005. 

1.5.  ПИБ – порески индетификациони број 

100415973 

1.6.  Шифра делатности 

0111 

1.7. Телефон и факс 

013/864-125 

1.8.  Е-маил адреса 

adhajducica2@3dnet.rs 

1.9.  Текући рачуни и банке код којих се воде 

355-1028316-71 – Војвођанска банка 

160-115514-18 – Интеа банка 

205-12617-67 – Комерцијална банка 

250-1480000455030-63 – Еуробанк ЕФГ 

375-543-24 Московска банка 

1.10. Име и презиме директора 

Мирко Радуловић 



 

2.2  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2013ГОДИНУ 

2.1. Представљање Друштва                                                                                                                       

Предузеће АД ''Хајдучица'' Хајдучица ( у даљем тексту ''Предузеће'') основано је 29. новембра 
1987. године Одлуком број 1431/1 о издвајању ООУР ''Хајдучица'' из Хајдучице из састава РО ППК 
''Агробанат'' Пландиште. Од тада послује као друштвено предузеће, све до продаје друштвеног капитала 
од стране Агенције за приватизацију 13.02.2009. године методом јавне аукције. Купац је Немања 
Митровић из Београда, ул. Косовска бр. 13 који 18.02.2009. године потписује уговор са Агенцијом за 
приватизацију о куповини 70% друштвеног капитала.  

Сходно Закону до 30% од укупног износа друштвеног капитала субјекта приватизације на запослене је 
пренето без накнаде 3,41% а преосталих 26,59% који није продат нити је пренет на запослене преноси се 
Акцијском фонду. 

Дана 23.03.2009. године у В Општинском суду у Београду Немања Митровић из Београда и предузеће за 
промет и услуге ''КОР - ВЕТ'' ДОО из Београда закључују уговор о уступању уговора о продаји 
друштвеног капитала методом јавне аукције. Агенција за приватизацију је издала решење и дала 
сагласност за спровођење уговора. 

Сходно структури капитала 27.04.2009. године Агенција за привредне регистре мења правну форму у 
отворено акционарско друштво и мења назив у Пољопривредно акционарско друштво ''Хајдучица'' а 
скраћени назив АД ''Хајдучица''. 

Основна  делатност Предузећа је ратарска производња и то производња пшенице, јечма, соје, сунцокрета, 
меркантилног и семенског кукуруза.  Обновљена је производња тов пилића - бројлера с обзиром да је 
предузеће раније издавало у закуп постојеће капацитете за производњу 

Основни капитал друштва износи 308.488.000,00 динара и подељен је на 308.488  обичне акције 
номиналне вредности 1.000,00 динара. Акције носе ознаку CFI код: ESVUFR  и ISIN број: 
RSHAJDE41229 и укључене су на MTP Belex Београдске берзе АД Београд. 

Подаци о члановима управе и надзорног одбора: 

Директор : Мирко Радуловић 

 Председник и чланови Одбора директора 

1. Радановић Бранко,  председник 
2. Радуловић Мирко, члан 
3. Радуловић Петар, члан 
4. Ковачевић Зоран, члан 

 

 

 



Укупан број запослених лица и њихова стручна спрема у предходној години:   

              

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2013 9 12 22 11 1 3 
     

 На дан састављања извештаја , а према подацима из Централног регистра, депоa и клиринга хартија од 
вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи: 

 

Име/пословно 

име имаоца 
Број  акција са правом гласа Проценат 

КОР-ВЕТ ДОО БЕОГРАД 225.791 73,19% 

АКЦИОНАРСКИ ФОНД АД 73.291 23,76% 

ЗДИХАН  АНА 661 0,21% 

МИЛАНОВИЋ ЈЕЛИЦА 623 0,20% 

ТАСИЋ СТОЈАН 566 0,18% 

ЦЕПЕРА ГУСТАВ 491 0,16% 

ФОЛЋАН МАРТИН 491 0,16% 

ОРАВЕЦ МИЛКО 491 0,16% 

БИСЕРЧИЋ-РАКОВИЋ 
СЛАВИЈАНКА  

396 0,12% 

СОЈАК ЈАНО 396 0,12% 

 

Напомена: Извод из Централног регистра дана 28.03.2014. године. 

   

 

 

 

 



2.2. Резултати пословања у 2013. години 

 Биланс успеха 

Структура прихода и расхода и оствареног резлтата пословања у 2013. години 
 

 Структура прихода и расхода  
2013. 2012. 

 
Пословни приходи 469.690.000,00 609.112.000,00 
Пословни расходи 489.665.000,00 579.622.000,00 
Пословни добитак/губитак -19.975.000,00 29.490.000,00 

 
Финансијски приходи  374.000,00 61.000,00 
Финснсијски расходи 20.941.000,00 31.747.000,00 
Финансијски резултат  -20.567.000,00 -31.686.000,00 

 
Остали приходи  43.141.000,00 14.306.000,00 
Остали расходи 1.092.000,00 5.427.000,00 
Резултат осталих прихода и расхода 42.049.000,00 8.879.000,00 

РЕЗУЛТАТ  ПОСЛОВАЊА 

УКУПНИ ПРИХОДИ 513.205.000,00 623.479.000,00 
УКУПНИ РАСХОДИ 511.698.000,00 616.796.000,00 
ДОБИТАК/ГУБИТАК 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

1.507.000,00 6.683.000,00 

ПОРЕСКИ РАСХОД 
ПЕРИОДА 

0,00 0,00 

НЕТО 
ДОБИТАК/ГУБИТАК 

1.507.000,00 6.683.000,00 

 

 Пословни приходи су у односу на 2012. годину мањи за 29%. Разлог тако великог смањења 
пословних прихода је услед смањене производње това бројлера који је током 2013. године био 
преполовљен а све због стања на тржишту. Надамо се да су проблеми превазиђени и да ће континуитет у 
производнји бројлера бити настављен. То је одмах резултирало и мањим пословним расходима током 
2013. године а у односу на 2012. годину. 

 Финансијски расходи су смањени  за трећину расхода у односу на претходну годину. Резултат 
тога је и мања кредитна задуженост. 

 У 2013. години је рађена процена шума што је евидентирано као усклађивање вредносту шума 
у износу од 37.204.000,00 динара и прилично повећало остале приходе у односу на 2012. годину. 

 



 Биланс стања 

 Код биланса стања је дошло до увећања биолошких средстава – тачније  до увећања вредности 
шума. Ангажовањем стручних проценитеља током 2013. године урађен је пројекат газдовања шумама за 
наредни период од 5 година и проценом је констатована вредност шума на дан билансирања. Биолошка 
средства су увећана за 37.205.000,00 динара. 

 Нових већих набавки као и отуђења некретнина у 2013. години није било. 

 Других значајнијих промена у билансу стања није било. 

  

 Стања имовине друштва 

Назив и врста Место где се налази Површина објекта (m2) 

Гаражерска радионица са магацинима Хајдучица 63 

Стара радионица Хајдучица 427 

Магацин резервних делова Хајдучица 346 

Главна радионица са канцеларијом Хајдучица 900 

Нови хангар Хајдучица 1.811 

Силос Хајдучица 309,56 

Зграда ваге и вага ос 50 тона Хајдучица 110 

Зграда магацина - бивша кудељара Хајдучица 571 

Бензинска пумпа са апаратима Хајдучица 20 

Сушара Хајдучица 180 

Велики каштел Хајдучица 1.132 

Хангар отворени Слобода Хајдучица 658 

Хангар затворени Слобода Хајдучица 658 

Објекти на фарми и управна зграда Хајдучица 13.387 



Помоћна зграда на фарми, трафо станица, 
плинска станица и хидрафор 

Хајдучица - 

Силос Хајдучица 422,60 

Шупе уз радионицу Хајдучица 740 

Бивша управна зграда Хајдучица 152 

Зграда феропера Хајдучица 9 

Претоварна рампа Хајдучица 93 

Хидрант Слобода Хајдучица 9 

Писта код каштела Хајдучица 700 

Високо напонска мрежа у кругу Хајдучица - 

Водоводна инсталација Хајдучица - 

Стамбена зграда у парку Хајдучица 217 

Базен Хајдучица 2.396 

Зграда на базену Хајдучица 67 

Штала "Овчарник" Хајдучица 662 

Магацин СОКО Хајдучица 338 

Стари свињац на фарми Хајдучица 649 

Зграда ПЛАНТЕКСА Хајдучица 313 

Мали каштел СЛОБОДА Хајдучица 213 

Трафо станица Хајдучица 23 

Радионица СЛОБОДА Хајдучица 815 

Шупе СЛОБОДА Хајдучица 6 

Портирница Хајдучица 20 



Зграда Гатера Хајдучица 122 

Противпожарна станица са цистерном Хајдучица 74 

Радионица кудељаре Хајдучица 44 

Бивша кланица Хајдучица 81 

Шупа са фиокама-Кудељара Хајдучица 233 

Зграда бившег млина са гаражом Хајдучица 164 

Зграда за сезонце Хајдучица 726 

Бунар на фарми са потапајућом пумпом Хајдучица - 

Пут до фарме Хајдучица - 

Пут - Жељезничка улица - капија, око ваге 
и капија каштела 

Хајдучица 

2.780 

Писта испред радионице Хајдучица 1.800 

 

           Вредност некретнина на дан 31.12.2013. године износи 278.658.000,00 динара. 

            Земљиште 

 

Назив и врста  Место где се налази Површина 
објекта (ha) 

Вредност на дан 31.12.2013. 
године  

Хајдучица Хајдучица 13,54 411.693,00 

Хајдучица Хајдучица 63,87 1.141.512,00 

Хајдучица Хајдучица 45,25 13.092.902,00 

 

 

 

 

 



Значајни показатељи пословања и успешности  

Ликвидност I степена 
 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 019 

АОП 116 

 

= 
0.015 

Ликвидност II степена 
 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 012-АОП 
013 

АОП 116 

 

= 
0.34 

Рацио нето обртног 
фонда 

= 

обртна имовина - краткорочне 
обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП 012-АОП 
116 

АОП 012 

 

= 
0.13 

Финансијска 
стабилност 

= 
сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 101 

АОП 124 

 

= 
0.57 

Рентабилитет укупног 
капитала 
након опорезивања 

= 

_____нето добитак_______ 

просечна пословна пасива 

2 

 

= 

АОП 229  

АОП 124 
(прет.год) + 
АОП 124 
(тек.год) 

2 

 

= 
0.27 

 

Нето добитак/губитак по акцији: 
 

ПОКАЗАТЕЉИ 2013. 2012. 

Нето добитак (губитак) 1.507.000,00 6.683.000,00 

Просечан број акција током године 308.488 308.488 

Нето добитак по акцији у динарима 4.89 21.66 

 

 Привредно друштво АД ''ХАЈДУЧИЦА'' је током предходне 2013. године остварило пуну 
финансијску стабилност, редовно су измириване обавезе према повериоцима и друштву и нема 
доспелих а неплаћених обавеза. 

 



2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни конкуренти и процена њихово учешћа на 
тржишту 

 АД ''Хајдучица'' свих ових година тако и у 2013. години без икаквих проблема  наступа на 
тржишту и пласира своје производе и услуге веома конкурентно. 

2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду 

   Планирано је да се задржи постојећи ниво пољопривредне производње. Као главни ризик јавља 
се недостатак сопственог пољопривредног земљишта што нас упућује на закуп државног земљишта 
што носи повећани ризик у производњи или кроз већу цену закупа или смањење производње. 

  2.5 . Промене у пословним политикама друштва 

            За сада се не планира промена пословне политике што значи да ће и даље да доминира 
производња бројлера и ратарска производња. 

2.5. Активности друштва на пољу истраживања и развоја 

 У погледу истраживања и развоја у друштву се није значајније улагало.  

2.7. Значајнији послови са повезаним лицима 

 Друштво је током 2011. године отворило још четири нова зависна друштва са којима планира 
развијање кооперативних послова. 

2.8. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за који се 
подности извештај 

 Није било важнијих догађаја насталих након протека пословне године за коју се саставља  

извештај , а који би битније утицали на приказ пословања друштва. 

2.9. Стицање сопствених акција 

Друштво није стицало сопствене акције. 
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 
             AD ''HAJDUČICA'' HAJDUČICA 
 
1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 
Preduzeće AD ''Hajdučica'' Hajdučica ( u daljem tekstu ''Preduzeće'') osnovano je 29. 
novembra 1987. godine Odlukom broj 1431/1 o izdvajanju OOUR ''Hajdučica'' iz Hajdučice iz 
sastava RO PPK ''Agrobanat'' Plandište. Od tada posluje kao društveno preduzeće, sve do 
prodaje društvenog kapitala od strane Agencije za privatizaciju 13.02.2009. godine metodom 
javne aukcije. Kupac je Nemanja Mitrović iz Beograda, ul. Kosovska br. 13 koji 18.02.2009. 
godine potpisuje ugovor sa Agencijom za privatizaciju o kupovini 70% društvenog kapitala.  
Shodno Zakonu do 30% od ukupnog iznosa društvenog kapitala subjekta privatizacije na 
zaposlene je preneto bez naknade 3,41% a preostalih 26,59% koji nije prodat niti je prenet 
na zaposlene prenosi se Akcijskom fondu. 
Dana 23.03.2009. godine u V Opštinskom sudu u Beogradu Nemanja Mitrović iz Beograda i 
preduzeće za promet i usluge ''KOR - VET'' DOO iz Beograda zaključuju ugovor o ustupanju 
ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije. Agencija za privatizaciju je 
izdala rešenje i dala saglasnost za sprovoñenje ugovora. 
Ugovorom o preuzimanju udela od 28.12.2013. godine, vlasništvo nad ’’KOR – VET’’ DOO iz 
Beograda preuzeli su udelničari DOO ’’KAPETANOVO’’ iz Hajdučice i Radanović Branko iz 
Pančeva u jednakim delovima po 50%. 
Shodno strukturi kapitala 27.04.2009. godine Agencija za privredne registre menja pravnu 
formu u otvoreno akcionarsko društvo i menja naziv u Poljoprivredno akcionarsko društvo 
''Hajdučica'' a skraćeni naziv AD ''Hajdučica''. 
Osnovna  delatnost Preduzeća je ratarska proizvodnja i to proizvodnja pšenice, ječma, soje, 
suncokreta, merkantilnog i semenskog kukuruza.  Obnovljena je proizvodnja tov pilića - 
brojlera s obzirom da je preduzeće ranije izdavalo u zakup postojeće kapacitete za 
proizvodnju 
Sedište Preduzeća je u Hajdučici, ulica Valentova 1. Na dan 31. decembar 2013. godine 
Preduzeće ima  stalno zaposlenih 60, dok je na kraju 2012. godine imalo 71 zaposlenih. 
 
 
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSK IH IZVEŠTAJA  
 
2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansij skih izveštaja 
 
Finansijski izveštaji Privrednog društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu 
i reviziji (“Sl. glasnik RS” br. 46, od 2. juna 2006. godine i 116/09), kojim se ureñuju uslovi i 
način voñenja poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i 
rashoda, sastavljanje, prezentacija, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u 
skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje 
i prikazivanje finansijskih izveštaja, Meñunarodne računovodstvene standarde (MRS), 
odnosno Meñunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), kao i tumačenja koja su 
sastavni deo standarda. Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj: 401-00-11/2008-
16, od 18. januara 2008. godine) utvrñeni su i objavljeni Meñunarodni računovodstveni 
standardi (MRS), kao i Meñunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) sa 
tumačenjima koji su sastavni deo standarda (“Sl. glasnik RS” br. 16, od 12. februara 2008. 
godine). Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, 
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (“Sl. glasnik RS” br. 114/06, 119/08 i 9/09 i 4/10. 
Iako neki od standarda nisu u potpunosti primenjivi na poslovanje, rukovodstvo Privrednog 
društva procenjuje njihov uticaj i ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti 
priloženih finansijskih izveštaja sa Meñunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i  
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Meñunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Priloženi finansijski izveštaji 
su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih  
izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (“Sl. glasnik RS” br. 
114/06 i 119/08), koji preuzima zakonom definisan potpun skup finansijskih izveštaja koji 
odstupa od onog definisanog u MRS 1 “Prezentacija finansijskih izveštaja ”, dok u pojedinim 
delovima, odstupa i od načina prikazivanja odreñenih bilansnih pozicija predviñenih 
navedenim standardom. Privredno društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja 
primenjivalo računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 3, koje su zasnovane na 
računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 
 
 
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSK IH IZVEŠTAJA  
 
Finansijski izvestaji za 2013. godinu odobreni su od strane generalnog direktora dana 
19.02.2013. Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) 
predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
 
2.2. Koriš ćenje procenjivanja  
 
Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva privrednog društva korišćenje 
najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane 
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. Meñutim, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procena. 
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  
 
3.1. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga 
 
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga su iskazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za 
date popuste, povraćaje roba i porez na dodatu vrednost. 
 
3.2. Poslovni rashodi 

 
Poslovni rashodi uključuju nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, bruto zarade 
zaposlenih, amortizaciju i ostalo. 
 
3.3. Kamate kao prihod/rashod 
 
Kamate nastale po osnovu potraživanja/obaveza obračunate do datuma bilansa stanja 
(nezavisno od toga da li se plaćaju ili pipisuju glavnici) iskazuju se u bilansu uspeha u okviru 
finansijskih prihoda/rashoda. 
 
3.4. Pozitivne i negativne kursne razlike 
 
Sva sredstva, odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunate 
u njihovu dinarsku protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu važećem na datum bilansa  
stanja. Poslovne transakcije u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u 
dinare po zvaničnom sradnjem kursu NBS važećem na dan svake transakcije. 
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Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju na deviznim transakcijama u toku godine i 
prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, knjižene su u korist ili na 
teret bilansa uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika u obračunskom periodu 
na koji se odnose. 
 
3.5. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sre dstva 
 
Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe duži 
od jedne godine. Dobitak ili gubitak nastao prilikom rashodovanja osnovnih sredstava 
evidentira se u korist ili na teret ostalih prihoda odnosno rashoda kao kapitalni dobitak ili 
gubitak. 
 
Nabavke osnovnih sredstava tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu 
vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača, zajedno sa svim troškovima nastalim do 
stavljanja osnovnih sredstava u upotrebu. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema i biološka sredstva na dan 31. decembra 2013. godine 
iskazana su po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ispravku vrednosti. 
Revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme i bioloških sredstava je izvršena do 31. 
decembra 2003. godine, primenom zvanično objavljenih koeficijenata revalorizacije na 
prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku vrednosti. revalorizovana sadašnja 
vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i bioloških sredstava na dan 31. decembra 2003. 
godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan, sa izuzetkom poljoprivrednog 
zemljišta gde je izvršena procena od strane ovlašćenog lica. 
31.12.2013. godine urañena je procena šuma za gazdinsku jedinicu AD ’’Hajdučica’’ iz 
Hajdučice. 
U skladu sa MRS 36 – obezvreñenje vrednosti imovine ustanovljeno je da ne postoji nikakva 
naznaka da je vrednost nekog sredstva umanjena: 
-  Tržišna vrednost sredstava nije umanjena 
- Nikakve značajne promene sa negativnim dejstvom na sredstva se nisu desile, tako da 
nema uticaja na poslovanje AD ’’Hajdučica’’ Hajdučica. 
-  Knjigovodstvena vrednost neto imovine AD ’’Hajdučica’’ nije veća od njene tržišne 
kapitalizacije. 
- Rukovodstvo društva je ozbiljno pristupilo u toku popisa nekretnina, postrojenja i opreme u 
poreñenju knjigovodstvene i eventualne tržišne vrednosti i uvidelo da nema potrebe za 
obezvreñenjem sredstava. Takoñe se razmišlja da se u narednim godinama parcijalno uradi 
procena kako nekretnina tako i opreme. 
 
3.6. Amortizacija 
 
Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu ili revalorizovanu vrednost 
višegodišnjih zasada, nekretnina, postrojenja i opreme primenom sledećih godišnjih stopa, s 
ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog veka trajanja: 
 Višegodišnji zasadi      6,0% 
 Grañevinski objekti     1,3% - 3,0% 
 Oprema - sistem za navodnjavanje    4,0% 
 Oprema - priključne mašine              12,5% 
 Traktori                10,0% 
 Kombajni                  8,0% 
 Putnička i ostala vozila              15,5% 
 Kompjuterska oprema, nameštaj i oprema na farmi          20,0% 
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Obračun amortizacije višegodišnjih zasada, nekretnina, postrojenja i opreme počinje kada se 
sredstva stave u upotrebu. 
 
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 
 
3.7. Dugoro čni finansijski plasmani  
 
Dugoročni finansijski plasmani se odnose na ulaganja u zavisna preduzeća, ulaganja u 
povezana pravna lica i ulaganja u ostala pravna lica. Prikazani su po prvobitnoj, odnosno 
nabavnoj vrednosti ulaganja ili po tržišnoj vrednosti ulaganja. 
 
3.8. Zalihe  
 
Zalihe se, opšte uzev, iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti 
od toga koja je niža i izlaz istih vrši se po metodi prosečno ponderisane cene. 

Vrednost zaliha materijala i robe se utvrñuje na osnovu metoda prosečne nabavne cene. 
Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. 

Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima 
poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje. 

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da 
je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i 
zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.  

 
3.9. Potraživanja od kupaca  
 
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju po 
amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za 
rezervisanja po osnovu umanjenja vrednosti.  
 
Iznos rezervisanja predstavlja razliku izmeñu knjigovodstvene vrednosti potraživanja i 
sadašnje vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine, diskontovanih prema efektivnoj 
kamatnoj stopi.  
 
Rezervisanje za umanjenje vrednosti potraživanja se utvrñuje kada postoji objektivan dokaz 
da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih 
uslova potraživanja. 
 
Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti u procesu likvidacije ili 
finansijske reorganizacije, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja se smatraju indikatorima 
za umanjenje vrednosti potraživanja.  
 
Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos troška 
se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih troškova. Kada je potraživanje od kupca 
nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrednosti potraživanja od kupaca. Naknadna 
naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspeha u okviru ostalih 
prihoda. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 
 

3.10. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, druga kratkoročna visoko 
likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po 
tekućem računu. 
 
 
3.11. Hartije od vrednosti kojima se trguje 
 
Hartije od vrednosti kojima se trguje obuhvataju akcije i obveznice. Ova ulaganja se početno 
priznaju po nabavnoj  vrednosti bez uključenja transakcionih troškova, dok se naknadno 
vrednovanje (na dan sastavljanja finansijskih izveštaja vrši po poštenoj ili fer vrednosti). Svi 
realizovani dobici i gubici po osnovu prodaje i promene fer vrednosti uključeni su u prihode i 
troškove u bilansu uspeha.  
Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti pozicije “finansijskih sredstava po fer 
vrednosti kroz bilans uspeha”, uključujući prihod od kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu 
uspeha u okviru finansijskih prihoda u periodu u kome su nastali. Prihodi od dividendi 
finansijskih sredstava po fer vrednosti, kroz bilans uspeha priznaju se u bilansu uspeha, kao 
deo finansijskih prihoda, kada se utvrdi pravo Društva da prima uplate.  
 
 
3.12. Kratkoro čne finansijske obaveze 
 
Kratkoročnim obavezama se smatraju obveze koje dospevaju u roku do godinu dana, od 
dana činidbe, odnosno od dana bilansa 
Finansijske obaveze iskazuju se po nabavnoj vrednosti, uvćane za pripisane kamate u toku 
perioda, shodno ugovorima na osnovu kojih su pribavljene, a umanjene za izvršene otplate u  
toku perioda. 
 

3.13. Obaveze iz poslovanja 
 
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se 
odmeravaju prema amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope. 

 

3.14. Dugoro čne obaveze  
 
Dugoročne obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih 
troškova. U narednim periodima dugoročne obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrednosti; 
sve razlike izmeñu ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, 
priznaju se u bilansu uspeha u periodu korišćenja dugoročne obaveze primenom metode 
efektivne kamatne stope. 
Dugoročne obaveze se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema 
bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa 
stanja. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 
 
3.15. Porezi i doprinosi  
 
 
Tekući porez na dobitak 

 

Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10%  na 
iznos dobiti pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu 
svode na efektivnu poresku stopu. Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobit 
utvrñuje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrñenu poreskim 
bilansom.  

Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviña da se poreski gubici iz tekućeg 
perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. 
Meñutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za 
umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina.  

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata a koji se odnose na domaća pravna lica 
predstavljaju iznose, plaćene po različitim republičkim i opštinskim propisima, koji služe za 
finansiranje raznih komunalnih i republičkih potreba. 
 
 
Odloženi porez na dobitak 
 
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrñivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike izmeñu poreske osnove potraživanja  
i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na dan 
bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za 
utvrñivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za 
sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska potraživanja se priznaju za sve odbitne 
privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u 
naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od 
kojeg se preneti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.   
 
Odložena poreska sredstva i obaveze, mogu da se kompenzuju samo kada postoji, pravnom 
regulativom data mogućnost da se kompenzuju (prebiju) tekuća poreska sredstva i tekuće 
poreske obaveze, kao i kada se razgraničene poreske obaveze i potraživanja odnose na istu 
poresku upravu. 
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4.  NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SRED STVA 
 

             Zemljište     Šume           Gra ñevin-           Oprema  Investicije Ukupno 
                               ski objekti                                     u toku                              ’                                  
 
Nabavna ili 
revalorizivana vrednost 
 
Stanje na početku godine 15.065  - 548.826 362.661 47.045  973.597 
 
Povećanje         -       37.205                 -      6.311   6.311    49.827 
Smanjenje-otuñenja    (419)   -     (15.528)     (534)                       -  (16.481) 
Prenos sa investicije u toku              -                   -                 -                    -                  (6.311)                (6.311) 
Stanje na kraju godine  14.646        37.205 533.298 368.438 47.045            1.000.632 
 
Kumulirana ispravka 
vrednosti 
 
Stanje na početku godine        -    -          411.937  266.319       -  678.256 
 
Amortizacija          -  -             6.333      16.213       -    22.546 
Ispravka vrednosti kumulirana 
u otuñenim osnovnim sredstvima      -   -          (15.528)      (505)        -   (16.033) 
Stanje na kraju godine         -  -          402.742   282.027       -   684.769 
 
Neto sadašnja vrednost 
01.01.2013.   15.065  - 136.889   96.342   47.045 295.341 
Povećanje 2013.    (419)  -                -      6.282       -      5.863 
Amortizacija 2013.        -  -   (6.333) (16.213)       -  (22.546) 
 
Neto sadašnja vrednost 
31. decembar 2013.  14.646         37.205 130.556   86.411   47.045 315.863 
 

 

 
  

Nematerijalna 
ulaganja 

Nabavna ili revalorizovana vrednost 
Stanje na početku godine  93 
Korekcija početnog stanja  - 
Povećanja  - 
Smanjenja            - 
Stanje na kraju godine  93 
   
Kumulirana ispravka vrednosti  
Stanje na početku godine  - 
Ispravka vrednosti kumulirana u 
otuñenim osnovnim sredstvima 

 - 
- 

Amortizacija za godinu   - 
Stanje na kraju godine  - 
   
Neto sadašnja vrednost   
   31. decembar 2013.  93 
   
   31. decembar 2013.  93 

 



 9 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 
             AD ''HAJDUČICA'' HAJDUČICA 
 
 
Od navedenih stalnih sredstava ima sredstava pod teretom kao sredstvo obezbeñenja za 
uzete kredite. 
 

1. Obezbeñenje kod Unikredit banke, Beograd 
Objekti i zemljište pod objektima 

- glavna radionica 
- silos ćelija 
- temelji komandne zgrade za silos 
- hangar 
- rampa za istovar 
- sušara 
 

2. Obezbeñenje kod VTB Banke, Beograd 
Objekti i zemljište pod objektima 

- Kaštel – poslovna zgrada 
- zgrada poljoprivrede ‘’Planteks’’ 
- mali Kaštel 

 
3. Obezbeñenje kod Komercijalne banke, Beograd 

Objekti i zemljište pod objektima (teret drugog reda) 
- Kaštel – poslovna zgrada 
- zgrada poljoprivrede ‘’Planteks 
- mali Kaštel 

 
 
 

      
5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

U hiljadama dinara 
31. decemabr 

         2013.                           2012. 
 
Učešće u kapitalu DOO ’’Agrokop Hajdučica’’ 100%  12.000             12.000 
Učešće u kapitalu DOO ’’Orci’’ 100%               5.260    5.260 
Učešće u kapitalu DOO ’’Žofija’’ 100%      5.260    5.260 
Učešće u kapitalu DOO ’’Agro Hajdučica’’ 100%   10.439             10.439 
Učešće u kapitalu DOO ’’Green Power’’ 100%     5.260    5.260 
Dugoročni kredit za stanove          129       384 
 
Ukupno dugoročni plasmani      38.348             38.603 
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Na dan 31.12.2012. godine nalaze se povezana sledeća društva: 
1. Matično preduzeće AD ''HAJDUČICA'', Valentova 1. 
    Matični broj: 08121893 
    PIB:   100415973 
    Šifra delatnosti: 0111 
2. Zavisno preduzeće DOO ''AGROKOP-HAJDUČICA'' 
    Matični broj: 08630488 
    PIB:   101238280 
    Šifra delatnosti: 4632 
3. Zavisno preduzeće DOO ''ŽOFIJA’’ HAJDUČICA 
    Matični broj: 20712392 
    PIB:   106952597 
    Šifra delatnosti: 0111 
4. Zavisno preduzeće DOO ''ORCI'' HAJDUČICA 
    Matični broj: 20712414 
    PIB:   106952589 
    Šifra delatnosti: 0111 
5. Zavisno preduzeće DOO ''GREEN POWER -HAJDUČICA'' 
    Matični broj: 20712520 
    PIB:   106952564 
    Šifra delatnosti: 3511 
6. Zavisno preduzeće DOO ''AGRO-HAJDUČICA'' HAJDUČICA 
    Matični broj: 20712490 
    PIB:   106952572 
    Šifra delatnosti: 0111 
 
Početkom 2011. godine, matično preduzeće AD ’’HAJDUČICA’’ otvara četiri nova zavisna 
društva koja su 100% u vlasništvu. Pored novčanog udela unosi se i nenovčani u iznosu od 
5.259.938,60 dinara u svako društvo pojedinačno. Takoñe se unosi u već postojeće zavisno 
društvo nenonvčani udeo u iznosu od 11.808.908,00 dinara. Tako AD ’’HAJDUČICA’’ postaje 
vlasnik 100% svojih pet zavisnoh društva. 
U 2012. godini je došlo do povećanja udela u DOO ’’AGRO HAJDUČICA’’ unosom 
nenovčanog udela u iznosu od 5.178.485,00 dinara. 
 
     
6. ZALIHE             U hiljadama dinara 

31. decembar 
         2013.                           2012. 
 
Materijal, rezervni delovi i sitan inventar    49.279   16.585 
Nedovršena proizvodnja      62.693   63.926 
Gotovi proizvodi       13.057   35.679 
Roba         25.247        147 
 
Ukupno zalihe, neto                150.276           116.337 
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7. DATI AVANSI 

U hiljadama dinara
31. decembar

2013. 2012__.

     
Dati avansi za zalihe i usluge-nabavna vrednost  162  187 
Ispravka vrednosti datih avansa za zalihe i usluge   - -
     
Svega dati avansi, neto  162  187 
Usaglašenost 100 %  
 
 
 
 
8. POTRAŽIVANJA           U hiljadama dinara 

31. decembar 
         2013.                           2012. 
 
Potraživanja matična pravna lica       5.726     3.194 
Potraživanja od kupca u zemlji     31.416   82.523 
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova             -          38 
Druga potraživanja            187          38 
 
Svega potraživanja, neto      37.329   85.793 
 
 
8.1.  KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 

Kratkoročni fin. plasmani u matična društva     1.234        515 
Kratkoročni finansijski plasmani             -     4.011 
Svega potraživanja, neto       1.234     4.526 
 
 
8.2. PRECENJENA POTRAŽIVANJA  
 
U okviru potraživanja u iznosu od 85.793 hiljada dinara potraživanje od ’’Agroživa’’ iz Pančeva 
u iznosu od 3.155 hiljada dinara i potraživanje od ’’Napredak’’ Velika Greda u iznosu od 2.427 
hiljada dinara su neizvesna. 
Potraživanja su uredno prijavljena stečajnom veću. Iz saznanja od strane rukovodstva 
potraživanje od ’’Napredak’’ iz Velike Grede je izvesno. 
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9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

          2013.                          2012. 
 
Žiro račun          2.776        164 
Devizni račun                 -            - 
Blagajna             100        100 
 
Svega gotovina i gotovinski ekvivalenti      2.876        264 
 
 
 
 
 
 
 
10.   POREZ NA DODATNU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA  
        RAZGRANIČENJA 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 
Aktivna vremenska razgraničenja efekt. v. klauzule                                          495    
Ostala aktivna vremenska razgraničenja         102       162 
Unapred plaćeni zakupi      22.092                       17.487 
 
Svega porez na dodatnu vrednost i AVR    22.194             18.144 
 
 
 
 
11.  KAPITAL I REZERVE 
 
Preduzeće AD ''Hajdučica'' Hajdučica ( u daljem tekstu ''Preduzeće'') je na osnovu Rešenja 
Privrednog suda u Pančevu, broj Fi. 1418/01. od 14. septembra 2001. godine, izvršila upis u 
sudski registar, registarski uložak broj 1-65, procenjene vrednosti kapitala na dan 31. 
decembar 1997. godine.Ukupna vrednost upisanog kapitala u iznosu od 40.712 hiljada dinara. 
Na dan 31.12.2013. godine vrednost akcijskog kapitala iznosi 308.488 hiljada dinara. Broj 
akcija koji se emituje je 308.488 komada a vrednost jedne akcije je 1.000 dinara. 
 
Neto dobitak za 2013. godinu iznosi        1.506.626,80 din. 
Osnovna zarada po akciji iznosi 4,88 dinara. 
 
U toku 2013. godine potpisano je vansudsko poravnanje sa Republikom Srbijom, 
Ministarstvom poljoprivrede na iznos od 22.385.542,10 dinara. 
Navedeni iznos je naša obaveza po zapisniku Republičke poljoprivrede inspekcije na ime 
korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od 2.272,7314 ha u toku 2006/2007 
godine. 
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Kao rashod navedeni iznos ne može da tereti rashode u toku 2013. godine. 
Urañena je korekcija početnog stanja na kontu nerasporeñene dobiti iz ranijih godina, tako da 
je  konto nerasporeñene dobiti koji je 01.01.2013. godine iznosio 29.227.242,06 dinara 
umanjen za iznos od 22.385.542,10 dinara i nakon korekcije iznosi 6.841.699,96 dinara. 
Početkom 2014. godine tačnije 15.01.2014. godine promenjen je korporativni agent. 
Ugovor o pružanju usluga korporativnog agenta je potpisan sa Galenika broker akcionarsko 
društvo Beograd – Zemun. 
Pre toga imali smo ugovor sa brokersko  dilersko društvo ’’Olimpia invest’’ AD Beograd. 
 
 
 
 
12.      REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE 
           BENEFICIJE ZAPOSLENIH 
 
Konto 404 nije korišćen tj. nisu ukalkulisane otpremnine radnika i jubilarne nagrade. 
 
 
 
12.1.   DUGOROČNI KREDITI 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

Poverilac   Kamata Valuta    2013.                           2012. 
 
Unikredit banka    6,50 %    eur   13.228        - 
VTB banka   18,71 %    din            -    3.750 
VTB banka   19,80 %    din            -   15.500      
Komercijalna banka  10,75 %    din            -     7.692 
Inteza banka   10,95 %    din            -                        21.154 
VTB banka  1 m belinor + 5%    din   27.000         - 
VTB banka  3 m euribor + 8,5 %    eur     6.878                              -_ 
Svega dugoročni krediti      47.106   48.096 
 
 
 
13. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 

31. decembar 
 

           U hiljadama 
                         dinara 
    Kamata 
Poverilac   godišnja valuta                2013.  2012. 
 
V.B. Lizing   10,91 %       EUR                    5.517   8.293 
V.B. Lizing   10,91 %       EUR        2.465   3.740 
V.B. Lizing   10,91 %       EUR                   1.105   1.661 
 
Svega ostale dugoročne obaveze                   9.087  13.694 
                    ================= 
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14. KRATKOROČNI KREDITI 

31. decembar 
 

        U   U hiljadama 
                valuti        dinara 
    
Poverilac         Kamata    valuta                     2013.    2012. 
 
Inteza banka   18 %     din           -     9.383 
Komercijalna banka  17,88 %   din           -                                       9.764 
Euro banka     5,53 %   eur           -     7.843 
VTB banka   18,71 %   din           -     5.250 
VTB banka   19,80 %   din           -              15.500 
Komercijalna banka  10,75 %   din     7.692              17.308 
Inteza banka   10,95 %   din          -              33.846 
V.B. Lizing   10,91 %   eur     4.683     2.618 
V.B. Lizing   10,91 %   eur          -     1.135 
V.B. Lizing   10,91 %   eur          -        524 
Ostalo- primljene pozajmice      /          din     7.675     3.420 
VTB banka         1 m belibor + 5%    din      9.000          - 
VTB banka         3 m euribor + 8,5% eur   13.757          - 
Unikredit     6,5 %    eur   15.433          - 
Unikredit     6,5 %    eur   11.464          - 
Komercijalna banka       1,32 meseč.   din     8.596          -_ 
                  78.300            106.591 
 
 
 
 
15. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
Dobavljači u zemlji za fakturisanu robu i usluge   98.754   28.669                       
Dobavljači u zemlji - zavisna pravna lica      3.245     7.632                       
Primljeni avansi            487                            626                       
Ostale obaveze                                         22.385 
Svega obaveze iz poslovanja              102.486             59.312                      
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16. OSTALE KRATKORO ČNE OBAVEZE 
 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 
Obaveze za bruto zarade i naknade       3.828   3.813 
Ostale obaveze            116                    20 
Obaveze po osnovu kamata             74              1.046           
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine           79      921     
Ostale nepomenute kratkoročne obaveze           20          - 
Pasivna vremne. razgraničenja              2   ___ -  
 
Svega ostale kratkoročne obaveze       4.119    5.800 
 
 
 
 
17. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 
Ostali poslovni prihodi        665     4.456 
 
Svega ostali poslovni prihodi        665     4.456 
 
 
 
18. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 
Troškovi zakupa zemlje      17.487   16.841 
Troškovi premija osiguranja         8.735   15.840 
Usluge na izradi učinaka        6.508     3.909 
Održavanje nekretnina, postrojenja i opreme     4.602     5.058 
Transportne usluge            959        991 
Troškovi poreza i doprinosa        2.135     1.936 
Ostale proizvodne usluge      15.140   15.787 
Troškovi neproizvodnih usluga       2.076     4.493 
Ostali nematerijalni troškovi           506        676 
Troškovi ostalih usluga        2.345            - 
 
Svega ostali poslovni rashodi     60.493   65.531 
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19. FINANSIJSKI RASHODI 
 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 
Rashodi kamata       18.254   19.883 
Negativni efekti valutne klauzule                  1.574   10.214 
Ostalo           1.113     1.650 
 
Svega finansijski rashodi      20.941   31.747 
 
 
 
 
 
 
20. OSTALI PRIHODI 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 
Kapitalna dobit              -     4.871 
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta       5.056               9.292 
Ostalo              128       143 
Prihodi od prodaje opreme           752                      - 
Prihodi od usklañivanja vrednosti šuma    37.205           - 
 
Svega ostali prihodi       43.141             14.306 
 
 
 
Promet izmeñu povezanih lica se odvija po tržišnim uslovima. 
 
Izmeñu povezanih lica nema sumnjivih i spornih potraživanja. 
 
 
 
21. OSTALI RASHODI 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 
Obezvreñena potraživanja             18        505 
Ostalo           1.489     4.922 
 
Svega ostali rashodi         1.507     5.427 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
 

 SKUPŠTINI I UPRAVI  
POLJOPRIVREDNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA „HAJDUČICA“ HAJDUČICA 
 
Angažovani smo da obavimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Poljoprivrednog akcionarskog 
društva „Hajdučica“ Hajdučica (dalje u tekstu Društvo), prikazanih na stranama od 3 do 21, koji 
obuhvataju Bilans stanja (Izveštaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembra 2013. godine i 
odgovarajući Bilans uspeha (Izveštaj o ukupnom poslovnim rezultatu), Izveštaj o promenama na kapitalu 
i Izveštaj o tokovima gotovine za period poslovanja od 01. januara do 31. decembra 2013. godine, kao i 
pregled značajnih računovodstvenih politika i drugih Napomena uz finansijske izveštaje. Statistički aneks 
je u sastavu finansijskih izveštaja za 2013. godinu. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za: 
 

 sastavljanje i istinito prikazivanje priloženih finansijskih izveštaja, u skladu sa Međunarodnim 
računovodstvenim standardima, Međumarodnim standardima finansijskog izveštavanja i 
računovodstvenim propisima Republike Srbije u primeni, kao i za 

 

 uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih 
izveštaja, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje i/ili 
greške u radu.  

 
Odgovornost ovlašćenog revizora 
 
Naša odgovornost je da, na osnovu revizije koju smo obavili, izrazimo mišljenje o priloženim 
finansijskim izveštajima. Reviziju smo obavili u skladu sa propisima o računovodstvu, u primeni u 
Republici Srbiji,  kao i u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Ovi standardi nalažu da se 
pridržavamo relevantnih etičkih normi i principa i da reviziju planiramo i obavimo na način koji 
omogućava da se uverimo, u razumnoj meri, da priloženi finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne iskaze 
od materijalnog značaja.  
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka čiji je cilj da se prikupe revizorski dokazi o iznosima i 
informacijama prikazanim u finansijskim izveštajima. Izbor revizorskih postupaka je zasnovan na 
prosuđivanju ovlašćenog revizora, s tim da odabrani postupci uključuju i procenu rizika postojanja 
pogrešnih iskaza od materijalnog značaja, nastalih usled kriminalne radnje i/ili greške u radu. Prilikom 
procene ovih rizika ovlašćeni revizor sagledava interne kontrole koje su bitne za sastavljanje i istinito 
prikazivanje finansijskih izveštaja. Cilj razmatranja internih kontrola je da se osmisle odgovarajući 
revizorski postupci primereni datim okolnostima, ali ne sa ciljem da se izrazi mišljenje o delotvornosti 
internih kontrola Društva. Revizija uključuje i ocenu primenjenih računovodstvenih politika, vrednovanje 
značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu prikaza finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizorski dokazi, koje smo pribavili tokom obavljanja revizije, dovoljni i odgovarajući  
i da su valjana osnova za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom o prikazanim finansijskim             
izveštajima Društva. 
 

1 



alta
'Alfo-Reviziic" d.o.o.

lloTO Beogrod, Milutina Milanhovida t36o
tel.: (+38t tt) 3t-6t-639, 6sr-7o-43

.li , , ',,,,, : mob.: 1+fet Of) :t8-49-o3

,. goi nffi I ill IlIilli I Il

IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA - NASTAVAK

SKTJPSTINI I TJPRAVI
POLJOPRTVREDNOG AKCIONARSKOG DRUSTVA,,HAJDUCICA.. HAJDUdICA

Osnove za mi5ljenje sa rezervom

Dru5wo uNapomenama uz f inansi jske izve5taje za20l3. godinu ni je obelodanilo svoje poslovne prihode
i poslovne rashode, niti iznose transakcija sa povezanim licima, ni sa svojim matidnim dru5tvom, niti sa
svojim zavisnim dru5tavima, nad kojima Dru5tvo ima potpunu kontrolu. Takode, u Napomenama nisu
obelodanjene ciljevi, politike i analize u vezi upravljaja finasijskim rizicima. Navedno nije u skladu sa
zafrtevima navedenim u MRS I - Prikazivanje finansijskih ineftaja i 24 - Obelodanjivanje povezanih
strana, niti sa ostalim primenljivim MRS i MSFI, predvidenim propisima u primeni.

Rok za sastavljanje i dostavljanje poreskog bilansa je, saglasno Zakonu o porezu na dobit u primeni,
30. juni 2014. godine. Obzirom da Dru5tvo ni je sastavi lo Poreski bi lans sa pripadajui im pri lozima do
dana okondanja revizije, postoji mogu6nost da ie se utvrditi vrednost poreza na dobit, koja ie imati
uticaja na finansijski rezultat Dru5tva, u iznosu koga nije mogude kvantifikovati.

Mi5ljenje sa rezervom

Po na5em miSljenju, osim za mogude efekte pitanja iznetih Lr Osnovama zo miSljenje sa rezervom,
finansijski izveStaji prikazuju istinito iobjektivno, po svim materijalno zna(,ajnim pitanjima, finansijski
poloZaj Dru3tva na dan 31. decembra20l3. godine, njegove rezultate poslovanja itokove gotovine za
period poslovanja od 0l . januara do 3l . decembra 2013. godine i sastavljeni su u skladu sa
radunovodstvenim propisima Republike Srbije u primeni.

Izve5taj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Dru5tvo je odgovorno za sastavljanje godi5njeg izve5taja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o
radunovodstvu Republike Srbije (,,SluZbeni glasnik Republike Srbije" broj 6212013). NaSa odgovornost je
da izrazimo mi5ljenje o uskladenosti godi5njeg izve5taja o poslovanju sa finansijskim izve5tajima za
poslovnu 2013. godinu. U vezi sa tim, na5i postupci se sprovode u skladu sa Medunarodnim standardom
revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrie

finansijske ineStaje koji su bili predmet revizije i ogranideni smo na ocenu usagla5enosti godiSnjeg
izveStaja o poslovanju sa finansijskim izve5tajima.

Po naSem mi5ljenju, godi5nji izve5taj o poslovanju Dru5tva za 2013. godinu u skladu je sa finansijskim
izveStajimaza20l3. godinu Dru5tva, koji su bili predmet revizije.

Beograd, 28. april 201 4. ^ sev rzf''uaiA lfa-R evizija" d.o.o. Beograd
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POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO 
“HAJDUČICA” HAJDUČICA 

Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 
 

BILANS USPEHA ZA 2013. GODINU 
 
 

 
 

             (U hiljadama dinara) 

 Napomena  2 0 1 3.  2 0 1 2.
POSLOVNI PRIHODI       
      
Prihodi od prodaje  486.984  629.537 
Prihodi od aktiviranja učinaka  5.897  - 
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka  (23.856)  (24.881)
Ostali poslovni prihodi 17 665  4.456 
      

Ukupni poslovni prihodi  469.690  609.112 
      
POSLOVNI RASHODI       
      
Nabavna vrednost prodate robe  (49.249)  (35.270) 
Troškovi materijala   (302.409)  (408.065) 
Troškovi zarada, naknada i lični rashodi  (54.969)  (48.754) 
Amortizacija  (22.545)  (22.002) 
Ostali poslovni rashodi 18 (60.493)  (65.531) 
      

Ukupni poslovni rashodi  (489.665)  (579.622) 
      

POSLOVNI (GUBITAK)/DOBITAK  (19.975)  29.490 
      
Finansijski prihodi   374  61 
Finansijski rashodi 19 (20.941)  (31.747) 
      
Ostali prihodi 20 43.141  14.306 
Ostali rashodi 21 (1.092)               (5.427) 
      

DOBITAK PRE POREZIVANJA 1.507  6.683 
      

Poreski rashod perioda  -  - 
      

NETO DOBITAK 1.507  6.683 
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POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO 
“HAJDUČICA” HAJDUČICA 

Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 
 

BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2013 GODINE 
 
 
 

 (U hiljadama dinara) 

 Napomena 2 0 1 3.  2 0 1 2.
A K T I V A     
      

STALNA IMOVINA    
Nematerijalna ulaganja  93  93
Nekretnine, postrojenja i oprema  278.658  295.341
Biloška sredstva  37.205  -
Učešća u kapitalu  38.219  38.219
Ostali dugoročni plasmani  129  384
      

UKUPNA STALNA IMOVINA  354.304  334.037
      
OBRTNA IMOVINA    
Zalihe  150.438  116.524
Potraživanja  37.329  85.769
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit  24  24
Kratkoročni finansijski plasmani  1.234  4.526
Gotovinski ekvivalenti i gotovina  2.876  264
Aktivna vremenska razgraničenja  22.194  18.144
      

UKUPNA OBRTNA IMOVINA  214.095  225.251
      

UKUPNA AKTIVA  568.399  559.288
      

Vanbilansna  aktiva  5.152  1.014
    
P A S I V A      
      

KAPITAL     
Osnovni kapital   308.488  308.488
Rezerve  10.465  10.465
Nerasporedjeni dobitak ranijih godina  8.348  6.842
      

UKUPNI KAPITAL  327.301  325.795
      
DUGOROČNE OBAVEZE    
Dugoročni krediti  47.106  48.096
Ostale dugoročne obaveze  9.087  13.694
      

UKUPNE DUGOROČNE OBAVEZE  56.193  61.790
      
KRATKOROČNE OBAVEZE    
Kratkoročne finansijske obaveze  78.300  106.591
Obaveze iz poslovanja  102.486  59.312
Ostale kratkoročne obaveze i PVR  4.038  4.879
Obaveze za PDV, ostale javne prihode i PVR  81  921
      

UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE  184.905  171.703
      
      

UKUPNA PASIVA  568.399  559.288
      

Vanbilansna  aktiva  5.152  1.014
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POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO 
“HAJDUČICA” HAJDUČICA 

Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 
 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2013. GODINU 
                                                                                        

 

 

(U hiljadama dinara)                                

 Akcionarski 
kapital Rezerve Neraspoređeni 

dobitak UKUPNO
        

Stanje 01. januara 2012. 308.488 10.465 22.544 341.497 
        

Neto dobitak za poslovnu 2012.  godinu 
 

- - 6.683 6.683

Stanje 31. decembra 2012. 308.488 10.465 29.227 348.180 
        

Smanjenje (Napomena 11) 
 

- - (22.385) (22.385)

Neto dobitak za poslovnu 2013.  godinu 
 

- - 1.506 1.506

Stanje 31. decembra 2013. 308.488 10.465 8.348 327.301 
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POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO 
“HAJDUČICA” HAJDUČICA 

Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 
 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2013. GODINU 
 
 
 
 

(U hiljadama dinara) 

NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 2 0 1 3.  2 0 1 2. 
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti   
Prodaja i primljeni avansi 583.363  658.892
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 600  4.180
Ukupni prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 583.963  663.072
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti   
Isplate dobavljačima i dati avansi (455.573)  (576.940)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi (50.252)  (45.810)
Plaćene kamate (18.254)  (16.879)
Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda (21.212)  (15.271)
Ukupni odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (545.291)  (654.900)
NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI                             (I) 38.672  8.172
    
NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA   
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja   
Kupovina sredstava za rad -  (2.985)
Ukupni odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja -  (2.985)
NETO (ODLIV) GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA                    (II) -  (2.985)
    
NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA   
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja   
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv) (30.548)  (24.197)
Finansijski lizing (5.512)  (10.346)
Ukupni prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (36.060)  (34.543) 
NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA                     (III) (36.060)  (34.543) 
    

Ukupni prilivi gotovine 583.963  663.072 
Ukupni odlivi gotovine (581.351)  (692.428)
    
NETO PRILIV/(ODLIV) GOTOVINE OD 01.01. DO 31.12  (I+II+III)=(IV) 2.612  (29.356)
    

Gotovina na dan 01. januara  264  29.620
    

GOTOVINA NA DAN 31. DECEMBRA  2.876  264 
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Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
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1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 
Preduzeće ''Hajdučica'' Hajdučica (u daljem tekstu Preduzeće ili Društvo) osnovano je 29. novembra 
1987. godine Odlukom broj 1431/1 o izdvajanju OOUR ''Hajdučica'' iz Hajdučice iz sastava RO PPK 
''Agrobanat'' Plandište. Od tada je poslovalo kao društveno preduzeće, sve do prodaje društvenog 
kapitala od strane Agencije za privatizaciju 13.02.2009. godine metodom javne aukcije. Kupac je bio 
Nemanja Mitrović iz Beograda, ul. Kosovska br. 13, koji 18.02.2009. godine potpisao ugovor sa 
Agencijom za privatizaciju o kupovini 70% društvenog kapitala.  
 
Shodno Zakonu od 30% od ukupnog iznosa društvenog kapitala subjekta privatizacije namenjenog  
zaposlenima, 3,41% je preneto bez naknade zaposlenima Preduzeća, a preostalih 26,59% preneto je na 
Akcijski fond. 
 
Dana 23.03.2009. godine u V Opštinskom sudu u Beogradu Nemanja Mitrović iz Beograda i 
preduzeće za promet i usluge ''KOR - VET'' d.o.o. iz Beograda zaključuju ugovor o ustupanju ugovora 
o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije. Agencija za privatizaciju je izdala rešenje i dala 
saglasnost za sprovođenje ugovora. 
 
Ugovorom o preuzimanju udela od 28.12.2013. godine, vlasništvo nad ’’KOR – VET’’ d.o.o. iz 
Beograda preuzeli su udelničari ’’KAPETANOVO’’d.o.o. iz Hajdučice i Radanović Branko iz 
Pančeva, u jednakim delovima po 50%. 
 
Shodno strukturi kapitala 27.04.2009. godine Agencija za privredne registre menja pravnu formu u 
otvoreno akcionarsko društvo i menja naziv u Poljoprivredno akcionarsko društvo ''Hajdučica'' a 
skraćeni naziv AD ''Hajdučica''. 
 
Osnovna  delatnost Preduzeća je ratarska proizvodnja i to proizvodnja pšenice, ječma, soje, 
suncokreta, merkantilnog i semenskog kukuruza. Obnovljena je proizvodnja tova pilića – brojlera, 
obzirom da je Preduzeće ranije izdavalo u zakup postojeće kapacitete za proizvodnju. Sedište 
Preduzeća je u Hajdučici, ulica Valentova 1. Na dan 31. decembar 2013. godine Preduzeće ima  stalno 
zaposlenih 60, dok je na kraju 2012. godine imalo 71 zaposlenog. 
 
 
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 
 
Društvo je sastavilo finansijske izveštaje za 2013. godinu u skladu sa:   

 

a) računovodstvenim propisima i standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji i   
b) konceptom/načelom nastavka poslovanja.  

 
U ovim Napomenama svi iznosi su prikazani u hiljadama dinara, osim ako drugačije nije naglašeno. 
Dinar (RSD) je zvanično sredstvo plaćanja i izveštajna valuta u Republici Srbiji. Treba napomenuti da 
je Društvo na dan 31. decembra 2013. godine rangirano kao srednje pravno lice, saglasno 
kriterijumima iz člana 6. novog Zakona o računovodstvu (2012. – srednje pravno lice, saglasno 
kriterijumima iz člana 7. starog Zakona o računovodstvu i reviziji, u primeni do 31. decembra 2012. 
godine).   
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Uporedni podaci, prikazani u finansijskim izveštajima za 2013 godinu. pripremljeni su na istim 
osnovama i bili su predmet obavljene revizije, kao stavke finansijskih izveštaja za 2012. godinu. 
Ovlašćeni revizor je o finansijskim izveštajima za 2012. godinu Društva izrazio mišljenje sa rezervom 
u svom Izveštaju.  
 
a)   Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu je zasnovano na regulativi koja uredjuje oblast 
računovodstva, a pre svega na sledećim zakonskim i podzakonskim propisima:  

 

• Zakon o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS” broj 46/2006, 111/2009 i 
99/2011 /drugi zakon/, čije su određene odredbe, koje se odnose na sastavljanju 
finansijskih izveštaja za 2013. godine, u primeni do 31. decembra 2013. godine); 

• Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, 
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” broj 114/2006, 
119/2008, 9/2009,  4/2010, 3/2011 i 101/2012, dalje u tekstu Pravilnik o kontnom 
okviru) i 

• Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (“Službeni glasnik RS” broj 114/2006, 
5/2007 /ispr./, 119/2008. 2/2010, 101/2012 i 118/2012, dalje u tekstu Pravilnik o 
finansijskim izveštajima); 

• Pravilnik o bližim uslovima i rokovima vršenja popisa i uskladjivanja 
knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS” broj 106/2006); 

• Zakon o računovodstvu (“Službeni glasnik RS” broj 62/2013, stupio na snagu 24. jula 
2013. godine, delimično u primeni na finansijske izveštaje za 2013. godinu); 

  
Saglasno propisima u primeni, u Republici Srbiji bi trebali da se primenjuju osnovni Međunarodni 
standardi finansijskog izveštavanja i Međunarodni računovodstveni standardi sa tumačenjima (dalje u 
tekstu MSFI i MRS ili MSFI/MRS), čiji se prevodi objave u “Službenom glasniku RS”.  
 
Treba naglasiti da se uz paralelnu primenu MSFI/MRS sa njihovim tumačenjima, vrši i njihovo stalno 
inoviranje na način da se određeni, postojeći MRS inovira i/ili zamenjuje novom verzijom pod 
nazivom MSFI, što obavlja, odobrava i usvaja Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde iz 
Londona (IASB), u saradnji sa Komitetom za tumačenje međunarodnog  finansijskog izveštavanja 
(IFRIC).  
 
Na finansijske izveštaje za 2013. godinu bi trebali da se primenjuju osnovni MSFI/MRS, čiji su 
prevodi zvanično objavljeni u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 77/2010 od 25. oktobra 
2010. godine. Međutim, računovodstveni okvir i računovodstvene politike, saglasno prethodno 
navedenom Pravilniku o kontnom okviru i Pravilniku o finansijskim izveštajima, razlikuje se u 
određenim segmentima prezentacije od MSFI/MRS koje je usvojio Odbor za Međunarodne 
računovodstvene standarde.  
 
Rukovodstvo Društva je procenilo moguće uticaje postojećih razlika između MSFI/MRS i srpskih 
propisa i smatra da ne proizvode materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje za 2013. godinu, 
odnosno da se odražavaju samo na način njihove prezentacije. 
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa Republike 
Srbije od MSFI i MRS mogu imati na istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja Društva, priloženi 
finansijski izveštaji se mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa domaćim 
propisima koji regulišu ovu oblast i svim bitnim MSFI i MRS u primeni. 
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b)  Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo su sastavljeni uz pretpostavku koncepta/načela stalnosti 
poslovanja Društva, odnosno njegovog neograničenog trajanja poslovanja, što pretpostavlja da: 

  

• uticaji svetske recesije, koja od sredine 2008. godine utiču na već zatečena, izrazito 
nepovoljna kretanja u Republici Srbiji, 

• kreditni i tržišni rizici, 
• sadašnja i buduća makro-ekonomska, odnosno kreditno-monetarna politika i agrarna 

politika u Republici Srbiji, 
• moguće pasiviziranje tržišta na kome Društvo posluje i ostvaruje prihode,  

neće imati uticaj na finansijski položaj Društva u materijalno značajnom obimu, niti će imati uticaja, u 
materijalno značajnom obimu, na njegove buduće rezultate poslovanja, koji su za 2012. i 2013. godinu 
pozitivni. 
 
2.2. Korišćenje procenjivanja 
 
Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih 
procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane 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. Međutim, stvarni rezultati mogu 
odstupati od ovih procena. 
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  
 
3.1. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga 
 
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga su iskazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date 
popuste, povraćaje roba i porez na dodatu vrednost. 
 
3.2. Poslovni rashodi 

 
Poslovni rashodi uključuju nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, bruto zarade 
zaposlenih, amortizaciju i ostalo. 
 
3.3. Kamate kao prihod/rashod 
 
Kamate nastale po osnovu potraživanja/obaveza obračunate do datuma bilansa stanja (nezavisno od 
toga da li se plaćaju ili pipisuju glavnici) iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih 
prihoda/rashoda. 
 
3.4. Pozitivne i negativne kursne razlike 
 
Sva sredstva, odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunate u njihovu 
dinarsku protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu važećem na datum bilansa  
stanja. Poslovne transakcije u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinare po 
zvaničnom sradnjem kursu NBS važećem na dan svake transakcije. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju na deviznim transakcijama u toku godine i prilikom 
preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, knjižene su u korist ili na teret bilansa 
uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika u obračunskom periodu na koji se odnose. 
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3.5. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 
 
Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe duži od jedne 
godine. Dobitak ili gubitak nastao prilikom rashodovanja osnovnih sredstava evidentira se u korist ili 
na teret ostalih prihoda odnosno rashoda, kao kapitalni dobitak ili gubitak. 
 
Nabavke osnovnih sredstava tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost 
čini vrednost po fakturi dobavljača, zajedno sa svim troškovima nastalim do stavljanja osnovnih 
sredstava u upotrebu, umanjena za prorez na dodatu vrednost. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema i biološka sredstva na dan 31. decembra 2013. godine iskazana su po 
nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ispravku vrednosti. Sadašnja vrednost nekretnina, postrojenja i 
opreme i bioloških sredstava, saglasno proceni rukovodstva na dan 31. decembra 2003. godine, 
priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan. 31.12.2013. godine urađena je procena šuma za 
gazdinsku jedinicu AD ’’Hajdučica’’ iz Hajdučice.  
 
U skladu sa MRS 36 – Obezvređenje vrednosti imovine, ustanovljeno je da ne postoji nikakva naznaka 
da je vrednost nekog sredstva umanjena: 

- Tržišna vrednost sredstava nije umanjena; 
- Nikakve značajne promene sa negativnim dejstvom na sredstva se nisu desile, tako da nema 

uticaja na poslovanje AD ’’Hajdučica’’ Hajdučica; 
- Knjigovodstvena vrednost neto imovine AD ’’Hajdučica’’ nije veća od njene tržišne 

kapitalizacije. 
 
Rukovodstvo Društva je u toku popisa nekretnina, postrojenja i opreme ozbiljno pristupilo poređenju 
knjigovodstvene i eventualne tržišne vrednosti i zaključilo je da nema potrebe za eventualnim 
obezvređenjem sredstava. Za narednu godinanu planirana je  parcijalna procena, kako nekretnina, tako 
i opreme. 
 
3.6. Amortizacija 
 
Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu ili revalorizovanu vrednost višegodišnjih zasada, 
nekretnina, postrojenja i opreme, primenom sledećih godišnjih stopa, s ciljem da se sredstva u 
potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog veka trajanja: 
 
 Višegodišnji zasadi      6,0% 
 Građevinski objekti           1,3% - 3,0% 
 Oprema - sistem za navodnjavanje    4,0% 
 Oprema - priključne mašine              12,5% 
 Traktori                10,0% 
 Kombajni                  8,0% 
 Putnička i ostala vozila                            15,5% 
 Kompjuterska oprema, nameštaj i oprema na farmi                    20,0% 
 
 
Obračun amortizacije višegodišnjih zasada, nekretnina, postrojenja i opreme počinje kada se sredstva 
stave u upotrebu. 
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3.7. Dugoročni finansijski plasmani  
 
Dugoročni finansijski plasmani se odnose na ulaganja u zavisna preduzeća, ulaganja u povezana 
pravna lica i ulaganja u ostala pravna lica. Prikazani su po prvobitnoj, odnosno nabavnoj vrednosti 
ulaganja ili po tržišnoj vrednosti ulaganja. 
 
3.8. Zalihe  
 
Zalihe se, opšte uzev, iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti od toga 
koja je niža i izlaz istih vrši se po metodi prosečno ponderisane cene. 

Vrednost zaliha materijala i robe se utvrđuje na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna 
vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. 

Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja 
nakon umanjenja cene za troškove prodaje. 

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je 
potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po 
kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.  

 
3.9. Potraživanja od kupaca  
 
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju po 
amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za rezervisanja po 
osnovu umanjenja vrednosti.  
 
Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje 
vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine, diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. 
Rezervisanje za umanjenje vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da 
Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova 
potraživanja. 
 
Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti u procesu likvidacije ili 
finansijske reorganizacije, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja se smatraju indikatorima za 
umanjenje vrednosti potraživanja. Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke 
vrednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih troškova.  
 
Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrednosti potraživanja od 
kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspeha u okviru 
ostalih prihoda. 

 
3.10. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, druga kratkoročna visoko likvidna 
ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. 
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3.11. Hartije od vrednosti kojima se trguje 
 
Hartije od vrednosti kojima se trguje obuhvataju akcije i obveznice. Ova ulaganja se početno priznaju 
po nabavnoj  vrednosti bez uključenja transakcionih troškova, dok se naknadno vrednovanje (na dan 
sastavljanja finansijskih izveštaja vrši po poštenoj ili fer vrednosti). Svi realizovani dobici i gubici po 
osnovu prodaje i promene fer vrednosti uključeni su u prihode i troškove u bilansu uspeha.  
 
Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti pozicije “finansijskih sredstava po fer vrednosti 
kroz bilans uspeha”, uključujući prihod od kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu uspeha u okviru 
finansijskih prihoda u periodu u kome su nastali. Prihodi od dividendi finansijskih sredstava po fer 
vrednosti, kroz bilans uspeha priznaju se u bilansu uspeha, kao deo finansijskih prihoda, kada se utvrdi 
pravo Društva da prima uplate.  
 
 
3.12. Kratkoročne finansijske obaveze 
 
Kratkoročnim obavezama se smatraju obveze koje dospevaju u roku do godinu dana, od dana činidbe, 
odnosno od dana bilansa stanja. Finansijske obaveze iskazuju se po nabavnoj vrednosti, uvćane za 
pripisane kamate u toku perioda, shodno ugovorima na osnovu kojih su pribavljene, a umanjene za 
izvršene otplate u toku perioda. 
 

3.13. Obaveze iz poslovanja 
 
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema 
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope. 

3.14. Dugoročne obaveze  
 
Dugoročne obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. 
U narednim periodima dugoročne obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrednosti; sve razlike između 
ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha 
u periodu korišćenja dugoročne obaveze primenom metode efektivne kamatne stope. 
 
Dugoročne obaveze se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo 
da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. 
    
3.15. Porezi i doprinosi  
 
Tekući porez na dobitak 
 
 

Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10%  na iznos dobiti 
pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu 
poresku stopu. Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primenom propisane 
poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.  
 
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu 
koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg 
perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina.  
 



POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO „HAJDUČICA“ HAJDUČICA 
Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu 
 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
 
 

 13

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata a koji se odnose na domaća pravna lica predstavljaju 
iznose, plaćene po različitim republičkim i opštinskim propisima, koji služe za finansiranje raznih 
komunalnih i republičkih potreba. 
 
Odloženi porez na dobitak 
 
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, 
za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja  
i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na dan bilansa 
stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje 
razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive 
privremene razlike. Odložena poreska potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i 
efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do 
stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od kojeg se preneti poreski gubitak i krediti 
mogu umanjiti.  Odložena poreska sredstva i obaveze, mogu da se kompenzuju samo kada postoji, 
pravnom regulativom data mogućnost da se kompenzuju (prebiju) tekuća poreska sredstva i tekuće 
poreske obaveze, kao i kada se razgraničene poreske obaveze i potraživanja odnose na istu poresku 
upravu. 
 
 
4. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 
 
Promene na sredstvima za rad tokom 2013. godine mogu se prikazati na sledećiu način: 
 

U hiljadama dinara 
 

             Zemljište       Šume          Građevin-        Oprema         Investicije Ukupno 
                               ski objekti                                     u toku                        .                 
Nabavna ili 
revalorizivana vrednost 
 
Stanje 01. januara 2013.  15.065  - 548.826 362.661 47.045  973.597 
Povećanje         -       37.205                 -      6.311   6.311    49.827 
Smanjenje-otuđenja    (419)   -     (15.528)     (534)                       -  (16.481) 
Prenos sa investicije u toku              -                   -                 -                    -                  (6.311)                (6.311) 
Stanje 31. decembra 2013. 14.646        37.205 533.298 368.438 47.045            1.000.632 
 
Kumulirana  
ispravka vrednosti 
 
Stanje 01. januara 2013.                     -    -          411.937  266.319       -  678.256 
Amortizacija          -  -             6.333      16.213       -    22.546 
Ispravka vrednosti kumulirana 
u otuđenim osnovnim sredstvima      -   -          (15.528)      (505)        -             (16.033) 
Stanje 31. decembra 2013.         -  -          402.742   282.027       -   684.769 
 
Neto sadašnja vrednost 
 

Stanje 31. decembra 2013. 14.646         37.205 130.556   86.411   47.045 315.863 
 

Stanje 31. decembra 2012. 15.065  - 136.889   96.342   47.045 295.341 
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Od navedenih stalnih sredstava ima sredstava pod teretom, zbog obezbeđenja plaćanja uzetih kredita. 
 

1. Obezbeđenje kod Unikredit banke, Beograd 
Objekti i zemljište pod objektima: 

- glavna radionica 
- silos ćelija 
- temelji komandne zgrade za silos 
- hangar 
- rampa za istovar 
- sušara 
 

2. Obezbeđenje kod VTB Banke, Beograd 
Objekti i zemljište pod objektima: 

- Kaštel – poslovna zgrada 
- zgrada poljoprivrede ‘’Planteks’’ 
- mali Kaštel 

 
3. Obezbeđenje kod Komercijalne banke, Beograd 

Objekti i zemljište pod objektima (teret drugog reda): 
- Kaštel – poslovna zgrada 
- zgrada poljoprivrede ‘’Planteks 
- mali Kaštel 

 
Promene na nematerijalnim ulaganjima tokom 2013. godine mogu se prikazati na sledeći način: 
 

U hiljadama dinara 

 
  

Nematerijalna 
ulaganja 

Nabavna ili revalorizovana vrednost 
Stanje 01. januara 2013.  93 
Korekcija početnog stanja  - 
Povećanja  - 
Smanjenja            - 
Stanje 31. decembra 2013.  93 
   
Kumulirana ispravka vrednosti  
Stanje 01. januara 2013.  - 
Ispravka vrednosti kumulirana u 
otuđenim osnovnim sredstvima 

 - 
- 

Amortizacija za godinu   - 
Stanje 31. decembra 2013.  - 
   
Neto sadašnja vrednost   
   31. decembar 2013.  93 
   

   31. decembar 2012.  93 
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5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Dugoročni finansijski plasmani na dan 31. decembra mogu se prikazati na sledeći način: 
 

U hiljadama dinara 
31. decemabr 

           2013.                           2012. 
 
Učešće u kapitalu DOO ’’Agrokop Hajdučica’’ 100%                12.000             12.000 
Učešće u kapitalu DOO ’’Žofija’’ 100%               5.260    5.260 
Učešće u kapitalu DOO ’’Orci’’ 100%      5.260    5.260 
Učešće u kapitalu DOO ’’Green Power’’ 100%                  5.260    5.260 
Učešće u kapitalu DOO ’’Agro Hajdučica’’ 100%   10.439             10.439 
Dugoročni kredit za stanove          129       384 
 
Ukupno dugoročni plasmani      38.348             38.603 
 
    
Na dan 31.12.2013. godine povezana su sledeća društva: 
1. Matično preduzeće AD ''HAJDUČICA'', Valentova 1. 
    Matični broj: 08121893 
    PIB:   100415973 
    Šifra delatnosti: 0111 
2. Zavisno preduzeće DOO ''AGROKOP-HAJDUČICA'' 
    Matični broj: 08630488 
    PIB:   101238280 
    Šifra delatnosti: 4632 
3. Zavisno preduzeće DOO ''ŽOFIJA’’ HAJDUČICA 
    Matični broj: 20712392 
    PIB:   106952597 
    Šifra delatnosti: 0111 
4. Zavisno preduzeće DOO ''ORCI'' HAJDUČICA 
    Matični broj: 20712414 
    PIB:   106952589 
    Šifra delatnosti: 0111 
5. Zavisno preduzeće DOO ''GREEN POWER -HAJDUČICA'' 
    Matični broj: 20712520 
    PIB:   106952564 
    Šifra delatnosti: 3511 
6. Zavisno preduzeće DOO ''AGRO-HAJDUČICA'' HAJDUČICA 
    Matični broj: 20712490 
    PIB:   106952572 
    Šifra delatnosti: 0111 
 
Početkom 2011. godine, matično preduzeće AD ’’HAJDUČICA’’ osniva četiri nova zavisna društva, 
koja su 100% u vlasništvu. Pored novčanog udela unosi se i nenovčani u iznosu od 5.259.938,60 
dinara u svako društvo pojedinačno. Takođe, unosi se u već postojeće zavisno društvo nenonvčani 
udeo u iznosu od 11.808.908,00 dinara. Tako AD ’’HAJDUČICA’’ postaje vlasnik 100% pet zavisnih 
društava. U 2012. godini je došlo do povećanja udela u DOO ’’AGRO HAJDUČICA’’ unosom 
nenovčanog udela u iznosu od 5.178.485,00 dinara. 
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6. ZALIHE             U hiljadama dinara 

31. decembar 
         2013.                           2012. 
 
Materijal, rezervni delovi i sitan inventar    49.279   16.585 
Nedovršena proizvodnja      62.693   63.926 
Gotovi proizvodi       13.057   35.679 
Roba         25.247        147 
 
Ukupno zalihe, neto                   150.276            116.337 
 
 
7. DATI AVANSI 

U hiljadama dinara
31. decembar

2013. 2012__.

     
Dati avansi za zalihe i usluge-nabavna vrednost  162  187
Ispravka vrednosti datih avansa za zalihe i usluge   - -
    
Svega dati avansi, neto  162  187
 
Usaglašenost je 100 %. 
 
8. POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
8.0. Potraživanja             

 U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 
Potraživanja matična pravna lica       5.726     3.194 
Potraživanja od kupca u zemlji                  31.416   82.523 
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova             -          38 
Druga potraživanja            187          38 
 
Svega potraživanja, neto      37.329   85.793 
 
 
8.1.  Kratkoročni finansijski plasmani 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

          2013.                           2012. 
 

Kratkoročni fin. plasmani u matična društva     1.234        515 
Kratkoročni finansijski plasmani             -     4.011 
Svega potraživanja, neto       1.234     4.526 
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8.2. Procena potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 
 
U okviru potraživanja od kupaca su i potraživanja od društva ’’Agroživ’’ iz Pančeva, u iznosu od 3.155 
hiljada dinara, i od društva ’’Napredak’’ Velika Greda, u iznosu od 2.427 hiljada dinara. Naplata od  
društva ’’Agroživ’’ iz Pančeva je krajnje neizvesna, obzirom da je u u stečaju. Potraživanja su uredno 
prijavljena stečajnom veću. Rukovodstva smatra da je potraživanje od društva ’’Napredak’’ iz Velike 
Grede izvesno. 
 
Rukovodstvo smatra da su kratkoročni finansijski plasmani naplativi 
      
 
9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

          2013.                          2012. 
 
Dinarski tekući računi         2.776        164 
Blagajna u dinarima            100        100 
 
Svega gotovina i gotovinski ekvivalenti                           2.876        264 
 
 
 
10.   POREZ NA DODATNU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 
 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                           2012. 
 
AVR - Unapred plaćeni zakupi                  22.092                       17.487 
AVR - efekat valutne klauzule                                                            -                             495 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja                      102    162 
 
Svega porez na dodatnu vrednost i AVR    22.194                       18.144 
 
 
11.  KAPITAL I REZERVE 
 
Preduzeće ''Hajdučica'' Hajdučica je, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Pančevu broj                  
Fi. 1418/01. od 14. septembra 2001. godine, izvršila upis u sudski registar, registarski uložak broj 1-65, 
procenjenu vrednosti kapitala na dan 31. decembar 1997. godine u iznosu od 40.712 hiljada dinara. 
Promenom propisa u primeni, podaci Društva su preneti u Registar privrednih subjekata Agencije za 
privredne registre, gde je upisan i uplaćen kapital u sledećim iznosima: novčani, u iznosu od 342.407,00 
EUR i nenovčani, u iznosu od 3.478.902,32 EUR. 
 
Na dan 31.12.2013. godine vrednost akcijskog kapitala u poslovnim knjigama Društva iznosi 308.488 
hiljada dinara, što je protivvrednost za 308.488 običnih akcija sa pravom glasa, čija je pojedinačna, 
nominalna vrednost 1.000 dinara. 
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Neto dobitak Društva za 2013. godinu iznosi 1.506.626,80 dinara. 
 
Osnovna zarada po akciji iznosi 4,88 dinara. 
 
U toku 2013. godine potpisano je vansudsko poravnanje sa Republikom Srbijom, Ministarstvom 
poljoprivrede na iznos od 22.385.542,10 dinara. Navedeni iznos je obaveza Društva po zapisniku 
Republičke poljoprivrede inspekcije na ime korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od 
2.272,7314 ha u toku 2006/2007 godine. 
 
Kao rashod navedeni iznos ne može da tereti rashode u toku 2013. godine. Posledično, izvršena je 
korekcija/umanjenje neraspoređene dobiti iz ranijih godina, tako da je  neraspoređena dobit ranijih 
godina, koja je 01.01.2013. godine iznosila 29.227.242,06 dinara, umanjena za iznos od 22.385.542,10 
dinara i nakon korekcije iznosi 6.841.699,96 dinara. 
 
Početkom 2014. godine, tačnije 15.01.2014. godine, promenjen je korporativni agent. Ugovor o 
pružanju usluga korporativnog agenta je potpisan sa BDD „Galenika broker“ a.d. Beograd – Zemun. 
Pre toga korporativni agent Društva je bilo BDD  ’’Olimpia invest’’ a.d. Beograd. 
 
 
12.      REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH 
 
Konto 404 nije korišćen, tj. nisu ukalkulisane otpremnine radnika i jubilarne nagrade. 
 
12.1.   DUGOROČNI KREDITI 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

Poverilac   Kamata Valuta   2013.                              2012. 
 
Unikredit banka    6,50 %    eur   13.228           - 
VTB banka   18,71 %    din            -    3.750 
VTB banka   19,80 %    din            -   15.500      
Komercijalna banka  10,75 %    din            -     7.692 
Inteza banka   10,95 %    din            -                           21.154 
VTB banka  1 m belinor + 5%    din   27.000            - 
VTB banka  3 m euribor + 8,5 %    eur     6.878                                    - 
Svega dugoročni krediti                  47.106   48.096 
 
 
 
13. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

    Kamata 
Poverilac   godišnja valuta                  2013.                         2012. 
 
V.B. Lizing   10,91 %       EUR                    5.517                            8.293 
V.B. Lizing   10,91 %       EUR        2.465                            3.740 
V.B. Lizing   10,91 %       EUR                   1.105                            1.661 
 
Svega ostale dugoročne obaveze                    9.087                          13.694 
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14. KRATKOROČNI KREDITI 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

Poverilac         Kamata    valuta                     2013.    2012. 
 
Inteza banka   18 %     din           -     9.383 
Komercijalna banka  17,88 %   din           -                                          9.764 
Euro banka     5,53 %   eur           -     7.843 
VTB banka   18,71 %   din           -     5.250 
VTB banka   19,80 %   din           -               15.500 
Komercijalna banka  10,75 %   din     7.692               17.308 
Inteza banka   10,95 %   din          -               33.846 
V.B. Lizing   10,91 %   eur     4.683      2.618 
V.B. Lizing   10,91 %   eur          -      1.135 
V.B. Lizing   10,91 %   eur          -         524 
Ostalo- primljene pozajmice      /          din     7.675      3.420 
VTB banka         1 m belibor + 5%    din      9.000             - 
VTB banka         3 m euribor + 8,5% eur   13.757             - 
Unikredit     6,5 %    eur   15.433             - 
Unikredit     6,5 %    eur   11.464             - 
Komercijalna banka       1,32 meseč.   din     8.596                        -_ 
                  78.300               106.591 
 
 
15. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                            2012. 
Dobavljači u zemlji za fakturisanu robu i usluge               98.754            28.669                      
Dobavljači u zemlji - zavisna pravna lica     3.245              7.632                       
Primljeni avansi          487                                626                       
Ostale obaveze                           -                            22.385 
Svega obaveze iz poslovanja                          102.486             59.312                     
    
 
16. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I  
      OBAVEZE ZA PDV, OSTALE JAVEN PRIHODE I PVR 
 
Ostale kratkoročne obaveze se na dan 31. decembra mogu prikazati na sledeći način: 
 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

           2013.                           2012. 
 
Obaveze za bruto zarade i naknade        3.828   3.813 
Ostale obaveze                          116                    20 
Obaveze po osnovu kamata              74              1.046            
Ostale nepomenute kratkoročne obaveze            20          - 
Svega ostale kratkoročne obaveze         4.038             4.879 
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Obaveze za PDV, ostale javne prihode i PVR mogu sa na dan 31. decembra prikazati na sledeći način: 
 

U hiljadama dinara 
31. decembar 

         2013.                            2012. 
 
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine           79                   921     
Pasivna vremne. razgraničenja                           2   ___ -  
 
Svega ostale kratkoročne obaveze             81                              921 
 
 
17. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 

U hiljadama dinara 
           2013.                            2012. 
 
Ostali poslovni prihodi                     665     4.456 
 
Svega ostali poslovni prihodi        665     4.456 
 
 
18. OSTALI POSLOVNI RASHODI 

U hiljadama dinara 
            2013.                           2012. 
 
Troškovi zakupa zemlje                  17.487   16.841 
Troškovi premija osiguranja         8.735   15.840 
Usluge na izradi učinaka        6.508                  3.909 
Održavanje nekretnina, postrojenja i opreme                  4.602     5.058 
Transportne usluge            959        991 
Troškovi poreza i doprinosa        2.135     1.936 
Ostale proizvodne usluge      15.140   15.787 
Troškovi neproizvodnih usluga                    2.076     4.493 
Ostali nematerijalni troškovi           506        676 
Troškovi ostalih usluga                     2.345            - 
 
Svega ostali poslovni rashodi                  60.493   65.531 
  
     
19. FINANSIJSKI RASHODI 
 

U hiljadama dinara 
         2013.                               2012. 
 
Rashodi kamata                   18.254   19.883 
Negativni efekti valutne klauzule                  1.574   10.214 
Ostalo          1.113                  1.650 
 
Svega finansijski rashodi      20.941   31.747 
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20. OSTALI PRIHODI 

U hiljadama dinara 
            2013.                           2012. 
 
Kapitalna dobit                             -     4.871 
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta       5.056                9.292 
Ostalo              128       143 
Prihodi od prodaje opreme           752                      - 
Prihodi od usklađivanja vrednosti šuma                 37.205           - 
 
Svega ostali prihodi        43.141             14.306 
 
 
 
Promet između povezanih lica se odvija po tržišnim uslovima. Između povezanih lica nema sumnjivih i 
spornih potraživanja. 
 
21. OSTALI RASHODI 

U hiljadama dinara 
              2013.                           2012. 
 
Obezvređena potraživanja             18        505 
Ostalo           1.074     4.922 
 
Svega ostali rashodi          1.092     5.427 
 
 
22. SUDSKI SPOROVI 
 
Preduzeća ne očekuje značajnije rashode. 
    
    
23. DEVIZNI KURSEVI 
 
Devizni kursevi primenjeni za preračun pozicija bilansa u dinare za pojedine glavne valute su: 
 

U dinarima 
                                                                                                                 31. decembar        31. decembar 
                   2013.                      2012. 
 
Evro (EUR)                         114,6421           113,7183 
Američki dolar (USD)              83,1282                  86,1763 
Švajcarski franak (CHF )             93,5472             94,1922 
 
   
 
 

Finansijski izveštaji za 2013. godinu i Napomene, na stranama 3 do 21, jedinstvena su celina 
Izveštaj nezavisnog revizora sa Mišljenjem –  strane 1 i 2 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




