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Požega, APRILt 2014 

 

 



 

 

U skladu sa članom 50 i 51 Zakona o tržištu kapitala (Sl.gl. RS broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o 

sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja, javnih društava 

(Sl.gl.RS broj 14/2012) TP „INEX BUDUĆNOST“ AD POŽEGA, MB. 07190611, objavljuje 

 

 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA PERIOD 

01.01.2013-31.12.2013 GODINE 

 

 

 

Sadržaj: 

1. Finansijski izveštaj TP „INEX BUDUĆNOST“AD  Požega za period 01.01.2013-31.12.2013 (Bilans 

stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i 

Napomene uz finansijske izveštaje; 

2. Izveštaj o reviziji 

3. Godišnji izveštaj o poslovanju 

4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Finansijskih izveštaja; 

5. Odluka nadležnog organa o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja; 

6. Odluka o raspodeli dobiti (pokridu gubitaka). 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ TP“INEX BUDUĆNOST“AD POŽEGA  

ZA PERIOD01.01.2013-31.12.2013 

 

 

 

 Bilans stanja 

 Bilans uspeha 

 Izveštaj o tokovima gotovine 

 Izveštaj o promenama na kapitalu 

 Napomene uz finansijske izveštaje 

2. IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. 

 

3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU  

ZA PERIOD 01.01.2013-31.12.2013 GODINE 
 Verodostojni prikaz razvoja i rezultata poslovanja, finansijsko stanje i podaci važni za procenu 

stanja imovine 

 Opis očekivanog razvoja Društva i glavnih rizika kojima je poslovanje Društva izloženo 

 Važni poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka perioda za koji je izveštaj pripremljen 

 Značajni poslovi sa povezanim licima 

 Aktivnosti Društva na polju razvoja 

4.        IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKI 

IZVEŠTAJA 

Milinkovid Božidarka, šef računovodstva i  

Jankovid Milka, statutarni zastupnik 

IZJAVLJUJEMO 

Da je prema našem najboljem saznanju, Polugodišnji finansijski  izveštaj za period 01.01.2013-

30.06.2013 godine, sastavljen uz primenu odgovarajudih međunarodnih standarda,  finansijskog 

izveštavanja i daje istinito i objektivno podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i 

poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva 

1. Milinkovid Božidarka 

_______________________  

2. Jankovid Milka 

____________________ 





Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07190611 101003129

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :TP "INEX BUDUĆNOST"AD POŽEGA

Sediste : POŽEGA, KRALJA ALEKSANDRA 20

BILANS STANJA

7005022677073

na dan 31.12.2013. 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 48378 47711

AKTIVA

00 002

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

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004

II. GOODWILL

005 48378 47711

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

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

(deo), 029
006 7257 8046

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

024, 027(deo), 028
(deo)

007 41121 39665

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

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

008

2. Investicione nekretnine

009

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039
(deo)

010

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)

033 do 038, 039
(deo) minus 037

011

1. Ucesca u kapitalu

012 2876 3215

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 910 1319

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 1966 1896

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

20, 21 i 22, osim
223

016 647 792

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

223 017 142 21

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 1040 612

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 36 386

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
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- 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 288 020 101 85
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021

022 51254 50926

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 51254 50926

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

39007101

PASIVA

88 025 0 2987

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

E. VANBILANSNA AKTIVA

38197

30 102 44203

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

44203

32 104

330 i 331 105 1820 1820

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 810 1648

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109 7826 9474

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110

VIII. GUBITAK

111 11173 11718

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112

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

41 113 358 0

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 358 0

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115

1. Dugorocni krediti

116 10815 11718

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 2522 3522

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

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 2883 1822

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

45 i 46 120 2509 2439

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498

121 2901 3935

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

07190611 101003129

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :TP "INEX BUDUĆNOST"AD POŽEGA

Sediste : POŽEGA, KRALJA ALEKSANDRA 20

BILANS USPEHA
7005022677080

- u hiljadama dinarau period
od

2013 do 31.12.201301.01.

Grupa racuna,
racun

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

1 2 3 4 5 6

Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 22239 22340

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 1944 2388

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204

631
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 20295 19952

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 20828 20861

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 1641 2040

51 2. Troskovi materijala 209 575 764

52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi

210 15461 14708

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 1803 1728

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 1348 1621

III. POSLOVNI DOBITAK  (201-207) 213 1411 1479

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 4 0

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 555 600

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 989 1238

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 945 14

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA  PRE
OPOREZIVANJA   (213-214+ 215-216+217-218)

219 904 2103

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)

220

59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

222

69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

221
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07190611 101003129

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :TP "INEX BUDUĆNOST"AD POŽEGA

Sediste : POŽEGA, KRALJA ALEKSANDRA 20

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005022677097

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J A
I z n o s

1

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 5612 6051302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 25970 26098301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 20358 20047

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 22710 21587

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 1472 4672

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 15404 14494

306

3. Placene kamate 468 493

307

4. Porez na dobitak 152 121

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 5214 1807

309

312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 3260 4511

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 0 831

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava

0 831

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 2898 7883

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava

2470 7289

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi ) 428 594

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 2898 7052

323

324
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07190611 101003129

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :TP "INEX BUDUĆNOST"AD POŽEGA

Sediste : POŽEGA, KRALJA ALEKSANDRA 20

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005022677110

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. 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 _______

44203 414 427 440

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 44203 417 430 443

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 44203 420 433 446

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 44203 423 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

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

413 44203 426 439 452
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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 _______

453 466 1882 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)

456 469 1882 482 495

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 62 484 497

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

459 472 1820 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)

462 475 1820 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)

465 478 1820 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 2434 11908 531 544 36611

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

2434 11908 36611

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

1648 1648

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

2434 2434 62

522

8 512 538 551

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

1648 9474 38197

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)

1648 9474 38197527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 810 810528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

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

1648 1648

810 7826 39007

529

530
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Напомене уз финансијске извештаје ТП "ИНЕКС БУДУЋНОСТ"АД, ПОЖЕГА  за 2013. годину

                                                          ТП „ИНЕХ БУДУЋНОСТ"АД ПОЖЕГА

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

31. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ

26 фебруар 2014. године



Напомене уз финансијске извештаје ТП "ИНЕКС БУДУЋНОСТ"АД, ПОЖЕГА  за 2013. годину

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Оснивање и делтност , седиште, и остало 

Овде се уписују следећеи подаци о Друштву 
- Пун назив и седиште друштва, ТП „ИНЕХ БУДУЋНОСТ“АД ПОЖЕГА
- Време оснивања,: 1946
- Подаци о регистрацији (у регистар Агенције за привредне регистре, уписује се и основни 

капитал, власничка структура),
- Матични број, и број ПИБ-а: МБ 07190611; пиб:101003129
- Назив и шифра делатности : 04711-Неспецијализована трговина претежно храном, пићем и 

дуваном
- Облик својине: Приватна својина
- Просечан број запослених у години на коју се односи финансијски извештај.: 10
- Величина  (разврставање по закону о рачуноводству) : МИКРО

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

2.1. Основе за састављање финансијских извештаја 

Вођење пословних књига,  признавање и процењивање имовине и обавеза,  прихода и расхода, 
састављање,  приказивање,  достављање и  обелодањивање финансијских  извештаја  врши се  у 
складу  са  законском  и  професионалном  регулативом,  која  подразумева  примену  Закона  о 
рачуноводству  и  ревизији  ("Службени  гласник  РС",  бр.  46/2006  и  111/2009),  Закона  о 
рачуноводству  (Службени  гласник  РС,  бр.  62/2013),  Оквир  за  прпремање  и  приказивање 
финансијских  извештаја  ("Оквир"),  Међународне  рачуноводствене  стандарде  ("МРС"),  односно 
Међународне стандарде финансијског извештавања ("МСФИ"), као и Тумачења која су саставни 
део стандарда, издата од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (IASB) и 
Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC). 

Превод  Оквира,  МРС  и  МСФИ  и  Тумачења,  издатих  од  стране  Одбора  за  међународне 
рачуноводствене  стандарде  и  Комитета  за  тумачења  међународних  стандарда  финансијског 
извештавања, решењем Министра финансија објављује се у Службеном гаснику РС. До датума 
састављања финансијских извештаја за 2013. годину нису преведене нити објављене све важеће 
промене у стандардима и тумачењима. 

Услед тога, приликом састављања финансијских извештаја Друштво за годину која се завршава 
31.12.2013. године, није у потпуности применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази. Имајући 
у виду материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених прописа РС од МСФИ и 
МРС  могу  имати  на  реалност  и  објективност  финансијских  извештаја  Друштва,  приложени 
финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у потпуности 
у сагласности са МСФИ и МРС. 

По одредбама Закона о рачуноводству и ревизији предузећа и задруге примењују Међународне 
рачуноводствене стандарде од 1. јануара 2004. године.

2.2. Презентација финансијских извештаја

Финансијски извештаји су приказани у форми која је прописана Правилником о садржини и форми 
образаца  финансијских  извештаја  за  привредна  друштва,  задруге,  друга  правна  лица  и 
предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006,119/2008 и 2/2010, 101/2012 и 118/2012).

Износи у финансијским извештајима су исказани у хиљадама динара (РСД), то јест у валути која  
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
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2.3. Рачуноводствени метод 

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са концептом историјског трошка, односно 
по методу првобитне набавне вредности, осим у случајевима када МСФИ не захтевају другачији 
основ вредновања на начин који је описан у значајним рачуноводственим политикама. 

2.4. Начело сталности пословања

Приложени финансијски извештаји су састављени на основу начела сталности пословања. 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

3.1. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Некретнине,  постојења и опрема су  материјална средства  која  предузеће држи за употребу,  у 
производњи  или  за  испоруку  или  пружање  услуга,  за  изнајмљивање  другим  лицима  или 
административне  сврхе  и  за  које  се  очекује  да  ће  се  користити  дуже  од  једног  обрачунског  
периода.

Некретнине, постројења и опрема признају се као средство (а) када је вероватно да ће будуће  
економске користи по основу тог средства притицати у предузеће и (б) када набавна вредност или 
цена коштања тог средства може поуздано да се измери.

Некретнине, постројења и опрема почетно се мере по набавној вредности. Компоненте набавне 
вредности су: фактурна вредност добављача умањена за све рабате садржане у рачуну, увозне 
дажбине и друге  јавне приходе који  се не рефундирају  као и сви други директно приписивани 
трошкови неопходни за доводјење тог средства у стање функционалне приправности.

Средство изграђено у сопственој режији признаје се по цени коштања, под условом да она не 
прелази тржишну вредност. 

Ревалоризована вредност  некретнина на  дан  1.  јануара  2004.  године је  у  складу  са  МСФИ 1 
призната као њихова вероватна вредност на тај дан, за потребе састављања почетног биланса 
стања  у  складу  са  МСФИ.  Ефекат  извршене  ревалоризације  некретнина  исказан  је  у  оквиру 
акумулираног резултата из ранијих година.

После  почетног  призвања  ставке  некретнина,  постројења  и  опреме,  исказују  се  по  набавној 
вредности умањену за укупан износ исправке вредности по основу амортизације и укупан износ 
исправке вредности по основу губитака због обезвредјивања.
 

Трошкови  одржавања,  поправке  и  замене  мањих  делова  опреме  се  урачунавају  у  трошкове 
одржавања у моменту настајања.

Накнадна улагања при реконструкцији,  адаптацији или другој  доградњи приписују се вредности 
средстава  уколико  се  тим  улагањем  повећава  капацитет  средства,  продужава  корисни  век 
употребе, побољшава квалитет производа или мења намена средства.

Добитак или губитак настао приликом отуђивања некретнина, постројења и опреме књижи се на 
терет осталих прихода/расхода.

а) Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине обухватају земљиште и ргађевинске објекте или део зграде или обоје 
(став 5  МРС 40 - Инвестиционе некретнине)  које  Друштво држи ради остваривања зараде од 
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издавања или увећавања вредности капитала. Почетно признавање се врши по набавној цени или 
по цени коштања. После почетног признавања инвестиционе некретнине се мере : 

а)  по  методи  набавне  вредности  или  цене  коштања  умањеној  за  амортизацију  и  износ 
обезвређења. 

б) Амортизација

Основица за обрачун амортизације нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме је 
набавна вредност, односно ревалоризована вредност. Обрачун амортизације почиње од наредног 
месеца од када се ова средства ставе у употребу. 

Грађевински  објекти,  постројења,  опрема  и  нематеријална  улагања  амортизују  се  применом 
пропорционалне методе амортизације, 

Сходно процењеном веку коришћења за значајнија основна средства која су у актуелној примени 
користе се следеће стопе амортизације:

Амортизационе групе Стопе Процењени век
коришћења

Грађевински објекти 1,8 55
Грађ. Објекти од камена и бетона                          1,5 67
Опрема за трговину-рафови и тезге   15 7
Расхладни уређаји 18 6
Опрема за обраду података 20 5
Путнички аутомобил 14.30 7
Остала опрема за трговину                                     14,30 7

3.2. Финансијски инструменти

а) Финансијски пласмани и потраживања

Учешћа у капиталу процењује се:  а)  по номиналној (књиговодсвеној)  вредности када су дата у 
динарима; б) по берзанској цени на дан биланса,  ако су изражена у акцијама које се котирају на 
берзи.  Позитивни ефекати се евидентирају  у  корист ревалоризационе резерве,  а негативни на 
терет раније остварене ревалоризационе резерве, а уколоко те резерве нема на терет расхода 
обезвређења;  в)  ако  су  изражена  у  страној  валути  прерачунавају  се  на  средњи  курс  на  дан 
биланса. Позитивне курсне разлике се евидентирају у корист финансијских прихода а негативне 
курсне разлике на терет финансијских расхода.

Кредити се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за евентуални губитак,  а 
директно за настале и документоване смањене вредности.

Хартије од вредности, откупљене сопствене акције и удели процењују се по набавној вредности 
(књиговодственој) или тржишној вредности ако је она нижа. 

Дугорочне хартије  од вредности укључене у  листу  котације  на  берзи вреднују  се по продајној  
берзанској цени на дан биланса. Позитивни ефекти евидентирају се у корист ревалоризационе 
резерве а негативни на тер. Трајно обезвређење ових средстава евидентира се на терет осталих 
расхода. 

Краткорочне  хартије  од  вредности  укључене  на  листу  котације  берзе  ефеката  вреднују  се  по 
берзанској  цени  на  дан  биланса.  Позитивни  ефекти  промене  цене  хартије  од  вредности 
евидентирају се у корист финансијских прихода, а негативни на терет финансијских расхода.
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Финансијски пласмани и потраживања у страној валути процењују се по средњем курсу стране 
валуте на дан биланса.

Краткорочни финансијски пласмани од дужника у стечају као и пласмани који нису наплаћени  у 
року од 365 дана од дана доспећа индиректно се отписују на терет осталих расхода.

Краткорочна потраживања призната су по њиховој номиналној вредности умањеној за исправке 
вредности ненаплативих потаживања на терет биланса успеха у року од 60 дана од дана доспећа, 
о чему одлуку доноси Директор Друштва. 

б) Обавезе

Дугорочне и краткорочне обавезе проистекле из финансијских и пословних трансакција процењују 
се по номиналној вредности. Обавезе у страној валути процењују се по средњем курсу стране 
валуте на дан биланса. 

Застареле обавезе укидају се у корист прихода.

3.3. Залихе

Залихе материјала, резервних делова и инвентара са једнократним отписом и робе процењују се 
по набавној вредности, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке.

Обрачун излаза залиха материјала и резервних делова, ситног инвентара и робе врши се по:
a) просечној набавној цени;

Ако је владајућа набавна цена залиха материјала, резервних делова, ситног инвентара и робе 
нижа од књиговодствене набавне цене, залихе се вреднују по поштеној набавној цени, а разлика 
се евидентира на терет расхода по основу обезвређења. Нето продајна цена је продајна цена на 
дан процене умањена за дажбине, трошкове продаје, као и за трошкове довршавања производа у 
случају недовршене производње. 

Набавка робе у велепродаји евидентира се: 
по продајним ценама без укалкулисаног ПДВ; 
Стављањем у употребу алат и инвентар се отписују .
Алат и инвентар се отписују 100% приликом издавања у употребу. 

Обрачун набавне вредност робе (остварена разлика у цени) у велепродаји врши:
- ана крају године за промет остварен у целој години: 
- на нивоу сродних група артикала; 

Обрачун набавне вредности робе (остварена разлика у цени) у малопродаји врши се:
- на крају године за промет остварен у целог години: 

Залихе материјала, резервних делова, ситног инвентара и робе које немају употребну вредност 
отписују се на терет расхода по основу обезвређења у оквиру финансијског рачуноводства. 

Стална средства намењена продаји су набављене некретнине, постројења и опрема ради продаје, 
а вреднују се по набавној вредности. 

Средства  пословања које  се  обуставља су  нематеријална средства,  некретнине,  постројења и 
опрема дела предузећа чије се пословање обуставља. Ова средства се вреднују  по садашњој 
(неотписаној) вредности.

Ако почетна вредност ових средстава не одговара тржишној цени умањеној за трошкове продаје 
врши се  процењивање по  поштеној  вредности.  Позитивни ефекти  су  приходи  од усклађивања 
вредности, а негативни ефекти процене су расходи по основу обезвређења. (параграф 18,19 и 23 
МСФИ 5 - Стална средства намењена продаји и пословања која престају). 
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3.4. Готовина и готовински еквиваленти и АВР

У  билансу  новчаних  токова  под  готовином  и  готовинским  еквивалентима  подразумевају  се 
готовина и средства на рачунима код пословних банака. 

Еквиваленти и готовина у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне 
курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских 
расхода.

Активна временска разграничења обухватају унапред плаћене односно фактурисане трошкове и 
приходе текућег перида који нису могли бити фактурисани, а за које су настали трошкови у текућем 
периоду. 

На осталим активним временским разграничењима исказују  се  нето  негативни ефекти валутна 
клаузуле  и  курсних  разлика  по  дугорочним  потраживањима  и  дугорочним  обавезама.  На  дан 
доспећа  дугорочних  потраживања  и  дугорочних  обавеза  негативни  ефекти  преносе  се  на 
финансијске расходе (Правилник о изменама и допунама правилника о контном оквиру "Службени 
ласник РС" 101/12). 

3.5. Капитал

Капитал обухвата: основни капитал, емисиону премију, резервни капитал (законске и статутарне 
резерве), ревалоразационе резерве и нераспоређени нето добитак ранијих или текуће године.

Губитак из ранијих година и текуће године је исправка вредности капитала.

Капитал и губитак уносе се у биланс у висини номиналне књиговодствене вредности односно.
 
Ревалоризациона  резерва  датог  средства  преноси  се  на  нераспоређени  добитак  када  се  то 
средство потпуно амортизује или прода. 

3.6. Дугорочна резервисања

Дугорочна  резервисања представљају  обавезе  за  покриће  трошкова  ризика  проистеклих  из 
претходног пословања који ће се појавити у наредним годинама, а односе се на :резервисања за 
трошкове у гарантном року по основу продатих учинака за које је обрачунат приход у пуном износу, 
резервисања за трошкове обнављања природних богатства, резервисања за задржане кауције и 
депозите,  резервисања  за  трошкове  реструктуирања  и  остала  резервисања  за  вероватне 
трошкове.

Ова резервисања Друштво процењује на бази стварно очекиваних трошкова, а укида их у корист 
прихода у моменту настанка трошкова за које је извршено резервисање. Неискориштена дугорочна 
резервисања за покриће трошкова укидају се у корист осталих прихода. 

Резервисање је обавеза која је неизвесна у погледу рока и износа. Друштво признаје резервисања 
у  следећим случајевима:  а)  када  постоји  садашња обавеза  (правна  или стварна)  настала као 
резултат прошлог догадјаја; б) када је вероватно да ће одлив ресурса бити потребан за измирење 
обавеза и ц) када износ обавезе може поуздано да се процени.

Резервисање се не признаје за будуће пословне губитке.

Ова резервисања Друштво  процењује  на бази стварно очекиваних трошкова,  а  смањујује  их  у 
моменту  настанка  трошкова  за  које  је  извршено  резервисање.  Неискориштена  дугорочна 
резервисања укидају се у корист осталих прихода.
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3.7. Обавезе за порез на додатну вредност и пасивна временска разграничења

Порез  на  додату  вредност  исказује  се  као  порез  на  додату  вредност  обрачунат  од  стране 
добављача и по основу увоза у износу који није компензиран са обрачунатим порезом на додату 
вредност купцима. 

Пасивна временска разграничења обухватају: унапред обрачунати трошкови, обрачунати приходи 
будућег  периода,  одложени  приходи  по  основу  ефеката  уговорене  заштите  од  ризика,  
разграничени трошкови набавке и донације. 

Вредност средстава добијених кроз донације се иницијално евидентира као разграничени приход у 
оквиру обавеза у билансу стања, који се умањује у корист биланса успеха, у периоду када се на 
терет  биланса  успеха  евидентирају  трошкови  везани  за  коришћење  средстава  примљених  из 
донација.

Донације примљене у новцу,  које покривају један обрачунски период и намена им је да покрију 
трошкове Друштва настале у том периоду, односно ако су намењене за повећање прихода, одмах 
се приходују.

На  осталим  пасивним  временским  разграничењима  могу  се  исказати  нето  позитивни  ефекти 
валутна клаузуле и курсних разлика по дугорочним потраживањима и дугорочним обавезама. На 
дан  доспећа  дугорочних  потраживања и  дугорочних  обавеза  позитивни  ефекти  преносе  се  на 
финансијске приходе (Правилник о изменама и допунама правилника о контном оквиру "Службени 
ласник РС" 101/12)

3.8. Приходи и расходи

Приходи  од  продаје  робе  и  учинака  се  признају  у  висини  фактурисане  продајне  вредности 
(фактурисана реализација) по одбитку свих попуста и пореза у складу са МРС 18.
 
Приходи од премија, субвенција, дотација и донација признају се у висини примљених премија, 
субвенција, дотација и донација. Ако је донација примљена у материјалу и основним средствима 
или у готову за набавку материјала или основних средстава у приход се признаје део донације који 
је једнак трошку утрошеног материјала набављеног из донације, односно који је једнак трошковима 
амортизације основног средства прибављеног из донације у складу са МРС 20.

Други пословни приходи обухватају приход од закупнина, чланарина, тантијема и остали приходи,  
а признају се када су наплаћени или фактурисани.

Остали  приходи  обухватају  добитке  од  продаје  нематеријалних  улагања,  основних  средстава, 
учешћа у  капиталу,  дугорочних хартија  од вредности  и  од продаје  материјала,  као  и  вишкова 
утврђених пописом осим вишкова учинака, наплату отписаних потраживања, приходе од смањења 
обавеза и укидања дугорочних резервисања.

Приходи од усклађивања вредности имовине обухватају позитивне ефекте повећања вредности 
нематеријалних  улагања  и  основних  средстава  до  висине  претходно  исказаних  расхода  за  та 
средства у складу са МРС 16 и МРС 36.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата, курсних разлика, дивиденде и остале приходе 
остварне из односа са зависним и повезаним правним лицима. Ови приходи се вреднују у складу 
са МРС 18 и другим релевантним МРС.

Пословни расходи обухватају  набавну вредност продате робе,  трошкове материјала,  трошкове 
горива и енергије, трошкове зарада, накнада и осталих личних примања, трошкове производних 
услуга, трошкове амортизације, трошкове резервисања и нематеријалне трошкове.
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Остали расходи обухватају губитке по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, 
основних средстава, учешћа у капиталу и хартија од вредности, продаје материјала, мањкова осим 
мањкова учинака и друге непоменуте расходе.

Расходи  по  основу  обезвређења имовине  обухватају  негативне  ефекте  усклађивања ведности 
нематеријалних улагања, основних средстава, дугорочних финансијских пласмана, залиха, хартија 
од вредности и потраживања у складу са МРС 36, МРС 16 и МРС 38.

Финансијски расходи обухватају финансијске расходе из односа у зависним и повезаним правним 
лицима, расходе камата, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе.

3.9. Трошкови позајмљивања

Трошкови  позајмљивања  су  камате  и  други  трошкови  који  настају  у  друштву  у  вези  са 
позајмљивањем. Трошкови позајмљјвања могу да укључе: (а) камату на дозвољено прекорачење на 
рачуну  и краткорочна и другорочна позајмљивања;  амортизацију  есконта  или премија  у  вези  са 
позајмљивањем.

3.10. Порези и доприноси

а) Текући порез на добитак

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима Србије.  
Процењени  месечни  аконтациони  износ  пореза  који  утврђује  порески  орган  плаћа  се  сваког 
месеца. Коначан обрачун утврдјује се пореским билансом и Пореском пријавом за аконтационо – 
коначно утврђивање пореза на добит предузећа по стопи од 15% на утврђену пореску основицу 
која  обухвата  добит  из  биланса  успеха  усклађену  за  одређене  расходе  и  приходе,  капиталне 
добитке и губитке сагласно пореским прописима. 

Закон о порезу на добит Републике Србије не даје могућност да се порески губици из текућег  
периода могу користити као основ за повраћај пореза у претходним периодима. Губици из текућег 
периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице будућих 
обрачунских периода али не дуже од 5 година. 

б) Одложена пореска средства и обавезе 

Одложена пореска средства  и  обавезе  се утврђују  на  бази привремених разлика  коришћењем 
методе  обавеза  које  настану  између  пореске  основице  средстава  и  обавеза  и  њихових 
књиговодствених износа у финансијским извештајима. 

в) Одложени порез на добитак

Одложени порез на добит се утврђује коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 
стања,  за  привремене  разлике  произашле  из  разлике  између  пореске  основе  потраживања  и 
обавеза у билансу стања и њихове книговодствене вредности. Важеће пореске стопе на датум 
биланса  стања  или  пореске  стопе  које  су  након  тог  датума  ступиле  на  снагу,  се  користе  за 
утврђивање разграниченог износа пореза на добит. Одложене пореске обавезе се признају за све 
опорезиве  привремене  разлике.  Одложена  пореска  потраживања  се  признају  за  све  одбитне 
привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских кредита на порески биланс друштва,  
који се могу прености,  до степена до којег  ће вероватно постојати опорезива добит од које се 
пренети порески губитак/ кредит може умањити. 

г) Порези и доприноси који не зависе од резултата

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, као и друге порезе и 
доприносе у складу са републичким и општинским прописима. 
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3.11. Примања запослених

Друштво, у нормалном току пословања, врши плаћања републици Србији у име својих запослених. 
Сви  запослени  у  Друштву  су  део  пензионог  плана  Републике  Србије.  Сви  доприноси  који  су 
обавезни по пензионом плану Владе се пизнају као трошак у периоду када настану. 

Друштво не поседује сопствене пензионе фондове као ни опције у циљу исплате запосленима по 
могућим основама.  Друштво нема идентификоване обавезе  на  дан биланса  текуће  године,  по 
основу  отпремнина  за  одлазак  у  пензију  и  јубиларних  награда  након  испуњених  услова  и 
одговарајућа обелодањивања у складу са захтевима датим у МРС 19 "Примања запослених". 

б) Трошкови социјалног осигурања

Друштво  сноси  трошкове  запослених  који  се  односе  на  обезбеђење  бенефиција  као  што  су 
здравствено осигурање, пензионо осигурање, осигурање од незапослености и слично. 

3.12. Учинци промена курсева стране валуте

Пословне  промене  настале  у  страној  валути  су  прерачунате  у  динаре  по  средњем  курсу 
утврдјеном на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Средства  и  обавезе  исказане  у  страној  валути  признају  се  по  средњем  курсу  утврдјеном  на 
Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан настанка трансакције.

Нето позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној 
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене су у 
корист или на терет биланса успеха као добици или губици по основу курсних разлика.

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути 
прерачунате по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције. 

Средњи  курсеви  најзначајнијих  валута  који  су утврђени  на  међубанкарском  тржишту  девиза, 
примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су 
били следећи: 

31.12.2013. 31.12.2012.

EUR 114,6421 113,7183
USD 83,1282 86,1763
CHF 93,5472 94,1922

3.15. Значајне рачуноводствене процене  

Састављање финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије 
захтева  употребу  процена и  претпоставки  које  утичу  на  приказане износе  имовине и  обавеза,  
обелодањивање потенцијалних обавеза и средстава на датум биланса стања, као и приказане 
износе прихода и расхода за период за који се извештава. По мишљењу руководства Друштва, 
износи  у  овим  финансијским  извештајима  одражавају  вредност  која  је  у  датим  околностима 
најверодостојнија  и  најкориснија  за  потребе  извештавања.  Иако  су  ове  процене  базиране  на 
најбољем сазнању руководства,  стварни резултати  могу да се разликују  од ових процена због 
чињеница наведених у претходном пасусу.
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4. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА
  У хиљадама динара

 2013.  2012.
    

Земљиште 144  144
Грађевински објекти 4.450  4.722
Постројења и опрема 2.663  3.180
Инвестиционе некретнине 41121  39.665
Стање на дан 31. децембар 48.378  47.711

Извод из посед.листа 1438 КО Пожега.  Средства исказана по набавној  вредности умањеној  за 
укупан  износ  исправке  вредности  по  основу  обрачунате  амортизације.  Амортизација  исправно 
обрачуната и стављена на расход.

 Промене на некретнинама, постројењима, опреми и биолошким средствима:
У хиљадама динара

Преглед некретнина или било ког другог дела имовине (некретнине, опреме, залихе потраживања 
и др) које су терећене хипотекама или су заложене на дан 31. децембар 2013. године:

    У хиљадама динара

Назив средства Датум почетка
терећења

Датум када 
се

планира 
скидање 
терета / 
залоге

Основ за 
успостав

љање 
хипотеке 

или другог 
терета

Назив 
корисника 
хипотеке 

или терета

Садашња 
књиговодствен

а
вредност 

средства које је 
терећено 

Путничко возило 
Мерцедес шифра 
02394

17.05.2013. 17.05.2015.

Уговор о 
дуг.кред 

51014074
01

Ерсте 
банка 2.556

Укупно:     2.556

 Земљи
ште

Грађевин
ски 

објекти

Постро
јења и 
опрема

Инвестици
оне 

некретнин
е

Укупно

Набавна вредност на почетку 
године 144 17.025 10.479 60.348 87.996
Укупна повећања 2.470 2.470
Набавка директно од добављача 2.470 2.470
Набавна вредност на крају 
године 144 17.025 10.479 62.818 90.466
Кумулирана исправка вредности 
на почетку године 12.303 7.299 20.683 40.285
Укупна повећања 272 517 1.014 1.803
Амортизација 272 517 1014 1803
Кумулирана исправка вредности 
на крају године 12.575 7.816 21.697 42.088
Нето вредност:      
31. децембар 2013. године 144 4.450 2.663 41.121 48.378

31. децембар 2012. године 144 4.722 3.180 39.665 47.711
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5. ЗАЛИХЕ
  У хиљадама динара

 2013.  2012.
Роба у промету на велико 113  113
Роба у промету на мало 1.015  1.296
Исправка вредности робе 218  218
Свега роба 910  1.191
Дати аванси у земљи .  128
Стање на дан 31. децембар  910  1.319

Књиговодствено стање залиха усаглашено са пописаним. Залихе су вредноване по набавној цени. 
Залихе нису имале излаз у последњих годину дана због недостатка тржишта у износу од 281 
хињада динара

Старосна структура залиха:
  У хиљадама динара

 До једне
године

Преко једне 
године

Преко три 
године Укупно

Роба 629 - 281 910
Укупно:    910

6. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА

 У хиљадама динара

 Купци у 
земљи

Друга 
потражива

ња
Укупно

Бруто стање на почетку године 2.352 34 2.386
Бруто стање на крају године 2.589 2.589
Исправка вредности на почетку године 1.594 1.594
Укупна повећања 886 886
Нове исправке 886 886
Укупна смањења 538 539
Наплата отписаних потраживања 205 205
Отпис 333 333
Исправка вредности на крају године 1.942 1.942
Нето стање   
31.12.2013. године 647 647
31.12.2012. године 758 34 792
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Старосна структура потраживања:
    У хиљадама динара

 
 

Потраживања
до 60 дана 
старости

Потраживања 
старија од 60 

дана
Укупно

Купци у земљи (бруто)  647 1.942 2.589
Исправка вредности  0 1.942 1.942
Нето потраживања  647 647

Усаглашеност краткорочних потраживања је 97,14%. 

7. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
  У хиљадама динара

2013.  2012.
    

Потраживања за више плаћени порез на добитак 142  21
    
Стање на дан 31. децембар  142  21

Потраживања се односе на уплате пореза на добит по аконтацијама за 2013 годину. Претплата на  
овом рачуну  ће се  искористити за  измирење обавеза по аконтацијама и по утврђеној  коначној 
обавези за 2014 годину.

8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
 У хиљадама динара

 Остали 
краткорочни 

пласмани

Укупно

Бруто стање на почетку године 792 792
Бруто стање на крају године 1.220 1.220
Исправка вредности на почетку године 180 180

Исправка вредности на крају године 180 180
Нето стање   
Стање на дан 31.12.2013. године 1.040 1.040
Стање на дан 31.12.2012. године 612 612

Краткорочни пласмани усаглашени са дужником у складу са Законом о рачуноводству и ревизији у 
износу од 1220 хиљада динара што представља 100% од укупних пласмана. Постоје краткорочни 
пласмани у износу од 180 хиљаса динара која нису наплаћена о року доспећа за које је извршена 
исправка вредности (протекло више од 365 дана од рока доспећа).

Остали краткорочни пласмани  У хиљадама динара
Дужник Врста 

пласмана
Рок доспећа Валута Бруто 

износ
Исправка 
вредност

и
Нето 
износ

Младост Пожега Позајмица Годину дана RSD
792

180 612

Инмолд пласт Позајмица Годину дана RSD 428 428
Укупно: 1.220 180 1.040
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Старосна структура краткорочних финансијских пласмана:
    У хиљадама динара

 

 Пласмани
до 365 дана 

старости

Пласмани 
старији од 

годину дана

Укупно

Остали краткорочни пласмани 
(бруто)

1.040 180 1.220

Исправка вредности - 180 180
Нето пласмани  1.040 - 1.040

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
    У хиљадама динара

2013.  2012.
Текући рачуни 7  370
Благајна 29  16
    
Стање на дан 31. децембар  36  386

Готовина и готовински еквиваленти усаглашени са пописаним стањем и усаглашени са стањем на 
изводима код пословних банака-одговарају збиру извода банака на дан биланса.

10. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
  У хиљадама динара

2013.  2012.
     

Разграничени трошкови по основу обавеза 30  38
Разграничени порез на додату вредност 71  47
Стање 31. децембра  101  85

Разграничени трошкови по основу обавеза односе се на осигурање возила за наредни обрачунски 
период.  Разграничени  ПДВ  односи  се  на  порез  по  фактурама  из  2013.  Где  је  датум  промета 
01.01.2014  или су примљене после ПДВ пријаве за децембар.

11. КАПИТАЛ
  У хиљадама динара

 2013.  2012.
Акцијски капитал 44.203  44.203
Ревалоризационе резерве 1.820  1.820
Свега ревалоризационе резерве 1.820  1.820
Нераспоређени добитак ранијих година .  62
Нераспоређени добитак текуће године 810  1586
Свега нераспоређени добитак 810  1648
Губитак до висине капитала ранијих година 7.826  9.474
Свега губитак до висине капитала 7.826  9.474
Стање на дан 31. децембар  39.007  38.197
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Власничка структура на дан 31. децембра 2013. и 2012. године је била следећа:

     

Акционари

 

% Учешћа 
31. 

децембар 
2013.

% Учешћа 
31. 

децембар 
2012.

 Ристивојевић Миленко  70,16  70,16
 Инмолд  22,30  21,44
 Остала физичка лица  7,74  8,40
  100,00  100,00

Структура акцијског капитала:

Број
акционара

Број
акција % акција

Износ у 
хиљадама 

динара
Акције физичких лица 191 68.688  77,70 34.346
Акције правних лица 1 19.719  22,30 9.857
Свега акцијски капитал 191 88.407 100,00% 44.203

Номинална Вредност  једне акције је 500
Књиговодствена вредност једне акције је  441
Последња продајна цена   једне акције је  428
Зарада по акцији 9,16 динара.

Промене на капиталу:

а) Основни капитал
 У хиљадама динара

 

Акцијски 
капитал

Свега 
основни 
капитал

Укупно

Стање на почетку године 44.203 44.203 44.203
Стање 31.12. текуће године 44.203 44.203 44.203

б) Ревалоризационе резерве 
    У хиљадама динара

 
Постројењ
а и опрема Укупно

Стање на дан 01. јануар 2013. године 1.820 1.820
Стање на дан 31. децембар 2013. године 1.820 1.820

в) Нераспоређени добитак  
 У хиљадама динара
Стање на почетку године 1.648
Повећање:
по основу нето добитка текуће године 810
Смањење:
по основу покрића губитка 1.648
Стање 31.12. текуће године 810
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г) Губитак до висине капитала
 У хиљадама динара
Стање на почетку године 9.474
Смањење по основу отписа (покрића) 1.648
Стање 31.12. текуће године 7.826

12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

  У хиљадама динара
 2013. 2012.
     

Дугорочни кредити у земљи 358  -
    
Стање на дан 31. децембар  358  -

Обавезе по основу дугорочног кредита, које доспевају за плаћање у наредној години пренете на 
краткорочне фин.  Обавезе,  усаглашене са кредитором Ерсте банком у износу од 358 хиољада 
динара што чини 100%. Обрачунате по средњем курсу на дан биланса од 114,6421. Евидентиране 
негативне курсне разлике на дан састављања ФИ. По овом кредиту као обезбеђење стављена је 
залога на потраживаље по основу уговора о закупу са Ерсте банком као и путничко возило.

Структура дугорочних обавеза:

1) Дугорочни кредити у земљи

Кредито
р

Одобре
ни 

износ у 
валути

Рок 
отплат

е
Почетак 
отплате

Обезбеђе
ње

Камат
на 

стопа

Стран
а 

валут
а

Износ 
у 

валути 
на дан 
31.12.

Износ у 
хиљадама 
динара на 
дан 31.12.

Ерсте 
банка

15000
24 мес

21,06,201
3 Залога

проме
њива ЕУР 3125 358

Дугорочни кредити у земљи - укупно 358

13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

  У хиљадама динара
 2013. 2012.
     

Део дугорочних кредита који доспева до једне 
године 2.522  193
Остале краткорочне финансијске обавезе -  3.329
     
Стање на дан 31. децембар  2.522  3.522

Део  дугорочног  кредита  који  доспева  за  плаћање до  31.12.2014.  усаглашен  са  кредиторима  у 
складу са Законом о рачуноводству и ревизији у износу од 2522-100% обрачунат по средњем курсу 
на  дан  биланса  у  износу  од  114.6421  и  не  садржи  камату.  Средство  обезбеђења  Залога  на 
потраживању по уговору о закупу са банкама.
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Структура краткорочних финансијских обавеза:

5) Део дугорочних обавеза које доспевају за наплату до једне године  

Кредитор
Одобрени 

износ 
кредита у 

валути

Рок 
отплате

Средства 
обезбеђења

Каматна 
стопа Валута

Износ у 
валути 
на дан 
31.12.

Износ у 
хиљадама 
динара на 
дан 31.12.

Ерсте банка 15000 24 мес Залога пром ЕУР 7.500 860
Интеса 
банка 2400 дин. 18мес Залога 16,75 РСД 1.662 1.662

Укупно: 2.522

14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

  У хиљадама динара
 2013. 2012.
    

Примљени аванси од купаца у земљи 346  
Свега примљени аванси 346  -
Добављачи у земљи 2.537  1.822
Остале обавезе из пословања 2.537  1.822
Стање на дан 31. децембар  2.883  1.822

Стање  обавеза  у  аналитичкој  евиденцији  усаглашено  са  главном  књигом  финансијског 
рачуноводства.

Усаглашеност обавеза из пословања  76,78%.

Старосна структура обавеза из пословања:
  У хиљадама динара

 До једне
године

Од једне до 
три године

Преко три 
године Укупно

Примљени аванси, депозити и 
кауције 346 346
Добављачи у земљи 2.484 2 51 2.537
Укупно: 2.830  2 51 2.883
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15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
  У хиљадама динара

 2013. 2012.
    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада које се рефундирају 1.642

 
1.598

Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет 
запосленог 201

 
243

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 343

 
298

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 308

 
298

Свега обавезе по основу зарада и накнада 
зарада

2.494  2.437

Обавезе по основу камата и трошкова 
финансирања

15  2

Свега остале обавезе 15  2
     
Стање на дан 31. децембар  2.509  2.439

Аналитичка  евиденција  осталих  краткорочних  обавеза  усаглашена  са  главном  књигом 
финансијског рачуноводства и пореском управом на дан биланса. Обавезе по основу зарада чине 
обавезе за 11 и 12. Месец текуће године укалкулисане у пуном износу у складу са уговором о раду 
и исплаћене у наредној години.

Старосна структура осталих краткорочних обавеза:

  У хиљадама динара

 До једне
године Укупно

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада које се рефундирају 1.642 1.642

Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет 
запосленог

201 201

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет запосленог 343 343

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 308 308

Обавезе по основу камата и трошкова 
финансирања 15 15

Укупно:  2.509 2.509
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16. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ, ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДАИ ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА
  У хиљадама динара

 2013. 2012.
    

Обавезе за порез на додату вредност по основу 
разлике обрачунатог пореза на додату вредност и 
претходног пореза

38
 

375

Укупно обавезе за порез на додату вредност 38  375
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 
набавке или на терет трошкова 2.672

 
3.372

Укупно обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине 2.672  3.372
Унапред обрачунати трошкови 189  188
Разграничене обавезе за порез на додату вредност 2  
Укупно пасивна временска разграничења 191  188
    
Стање на дан 31. децембар  2.901  3.935

Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине, чини накнада заа грађ.земљиште, усаглашена  са 
пореском управом. У току године редовном уплатом текућих обавеза, стекли смо услов за 50% 
камате по Закону о условном отпису камате. Унапред обрачунати трошкови односе се на ревизију 
ФИ за 2013.

17. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ ИЗ РЕЗУЛТАТА
  У хиљадама динара

 2013. 2012.
    

Обавезе за порез из резултата
 
Стање на дан 31. децембар  

У пореској  пријави ПППД састављеној  на основу пореског биланса ПБ1 за 2013. Није исказана 
пореска обавеза по основу пореза из резултата јер је износ плаћених аконтација већи од коначно 
утврђене обавезе за 2013 годину. Порез за 2013. Исказан у билансу успеха.

18. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

  У хиљадама динара
 2013. 2012.
    

Одложене пореске обавезе по основу:    
а) разлике између основице за обрачун 
амортизације у пословном и пореском билансу  1.074

 
1.011

     
Стање на дан 31. децембар  1.074  1.011

Одложену пореску обавезу насталу у складу са МРС12- Порез на добитак и Законом о порезу на  
добит чини кумулирани износ одложене пореске обавезе по основу привремених пореских разлика 
за  обрачунату  рачуноводствену  и  пореску  амортизацију,  евидентиране  преко  рачуна  722 - 
Одложени порески расходи и приходи периода.
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19. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

  У хиљадама динара
 2013. 2012.
    

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1.944  2.388
Укупно приходи од продаје робе 1.944  2.388
Приходи од закупнина 20.295  19.952
Укупно други пословни приходи  20.295  19.952
     
Стање на дан 31. децембар  22.239  22.340

20. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

  У хиљадама динара
 2013. 2012.
    

Набавна вредност продате робе 1.641  2.040
Укупно набавна вредност продате робе 1.641  2.040
Трошкови осталог материјала (режијског) 215  438
Трошкови горива и енергије 360  326
Укупно трошкови материјала 575  764
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 13.270  12.450
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 2.007

 
1.830

Остали лични расходи и накнаде 184  428
Укупно трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 15.461  14.708
Трошкови амортизације 1.803  1.728
Укупно трошкови амортизације и резервисања 1.803  1.728
Трошкови транспортних услуга 104  114
Трошкови услуга одржавања 26  287
Трошкови осталих услуга 156  127
Укупно трошкови производних услуга 286  535
Трошкови непроизводних услуга 409  386
Трошкови репрезентације 27  41
Трошкови премија осигурања 138  164
Трошкови платног промета 119  81
Трошкови пореза 343  327
Остали нематеријални трошкови 26  87
Укупно нематеријални трошкови 1.062  1.086
     
Стање на дан 31. децембар  20.828  20.861
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21. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
  У хиљадама динара

 2013. 2012.
    

Позитивне курсне разлике 4  0
Стање на дан 31. децембар 4  0

22. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
  У хиљадама динара

 2013. 2012.
     

Расходи камата 481  541
Негативне курсне разлике 74  59
    
Стање на дан 31. децембар  555  600

23. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
  У хиљадама динара

 2013. 2012.
    

Вишкови 9  20
Наплаћена отписана потраживања 50  
Приходи од смањења обавеза 662  944
Остали непоменути приходи 63  95
Укупно остали приходи 784  1.059
Приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају

 
18

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијаких пласмана 205

 
161

Укупно приходи од усклађивања вредности 
имовине  205  179
     
Стање на дан 31. децембар  989  1238

Приход од смањења обавеза настао по основу Закона о условном отпису камате за накнаду за 
грађевинско земљиште-50%.

Остали непоменути приходи, односе се на:
 У хиљадама динара

 2013. 2012.
    

Приходи од казни, штета и сл. од осталих повезаних правних 
лица 63

 
71

Остали непоменути приходи  24
    
Стање на дан 31. децембар 63  95
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24. ОСТАЛИ РАСХОДИ
  У хиљадама динара

 2013. 2012.
    

Расходи по основу расходовања залиха материјала 
и робе 13

 
.

Остали непоменути расходи 46  14
Укупно остали расходи 59  14
Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 886

 
.

Укупно расходи по основу обезвређења 
имовине

886  

     
Стање на дан 31. децембар  945  14

Остали непоменути расходи, односе се на:
 У хиљадама динара

 2013. 2012.
Трошкови спорова 22  .
Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, 
научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за 
спортске намене

 

2
Остали непоменути расходи 24  12
    
Стање на дан 31. децембар 46  14

25. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

а) Ванбилансна актива
  У хиљадама динара

 2013. 2012.
    

Ванбилансна актива обухвата следећа 
средства:

   

Укњижене хипотеке на имовину .  2.987
     
Стање на дан 31. децембар   2.987

Податак се односи на хипотеку ради обезбеђења по уговору о кредиту који је отплаћеан а хипотека 
је скинута.

б) Ванбилансна пасива
  У хиљадама динара

 2013. 2012.
     

Ванбилансна пасива обухвата следеће изворе 
ванбилансних средстава:   

 
 

Обавезе за укњижене хипотеке на имовину  2.987
    
Стање на дан 31. децембар   2.987
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26. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак   
 У хиљадама динара
  2013.
Текући порески расход  31
Одложени порески расход  63
Укупно порески расход периода  94

б) Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице  
 У хиљадама динара
  2012.
Добитак пословне године  904
Корекција за сталне разлике   
Усклађивање и корекција расхода и прихода у пореском билансу 122
Корекција за привремене разлике   
Пореска амортизација  2146
Рачуноводствена амортизација  1803
Опорезива пословна добит  683
Пореска основица  683
Обрачунати порез  102
Укупно пореско ослобођење, односно умањење обрачунатог пореза  71
Плаћене аконтације  173
Износ пореза за уплату  
Износ пореза за повраћај  142

в) Порески кредит

Година настанка Година истека
Порески кредит 

и пренети 
порески губици

Искоришћена 
пореска 

умањења

Неискоришћена 
пореска 

умањења
Укупно  3.687

27. ПОСЛОВАЊЕ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА

Потраживања од повезаних правних лица по основу продаје:

  У хиљадама динара
Назив 2013. 2012.

   
Инмолд доо Пожега 229  229
Стање на дан 31. децембар 229  230

Потраживања од повезаних правних лица по основу пласмана:

  У хиљадама динара
Назив 2013. 2012.
Младост Пожега  792   792
Инмолд пласт, доо, 428
Стање на дан 31. децембар 1.220 792
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Обавезе према повезаним лицима по основу кредита:

  У хиљадама динара

2013. 2012.
   

Кузовић Данило  3.329
Стање на дан 31. децембар  3.329

Примљени аванси од повезаних правних лица:

  У хиљадама динара

2013. 2012.
   

Кузовић Данило 346  
Стање на дан 31. децембар 346  

Обавезе према добављачима повезана правна лица:

 У хиљадама динара

2013. 2012.
   

Инмолд Пожега 227  775
Стање на дан 31. децембар 227  775

Нето потраживања/обавезе према повезаним правним лицима:

  У хиљадама динара
  2013. 2012.
     
Потраживања од повезаних правних лица - укупно 1.449  1.022
Обавезе према повезаним лицима - укупно  573  4.104
     
Нето потраживања (обавезе) 876  (3072)

Пословање са повезаним лицима врши се по тржишним принципима.

28. ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

Друштво  није  извршило  обрачун  бенефиција  запосленим  у  складу  са  Међународним 
рачуноводственим стандардом МРС 19 – Примања запослених. Према нашем мишљењу, обрачун 
бенефиција запосленим према законским прописима и условима пословања који важе у Републици 
Србији  заснива  се  на  много  претпоставки  које  се  не  могу  утврдити  са  прихватљивим  нивоом 
вероватноће те сматрамо да би њихов обрачун и исказивање у финансијским извештајима Друштва 
био контрапродуктиван јер би смањио поузданост финансијских извештаја. Ефекти резервисања 
нису материјално значајни имајући у виду мали број запослених и могућност да се исплате врше 
равномерно.
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29. ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА

Није било материјално значајних догађаја који захтевају обелодањивање и корекцију финансијских 
извештаја Друштва сходно МРС10

30. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на дан 
извештавања је следећа:

a) Девизни ризик
Хиљада динара

Имовина Обавезе
 2013  2012  2013  2012 

ЕУР                -                   - 
          10.62

8                -   

               -                   -          10.628                -   
2013 2012

10% -10% 10% -10%

ЕУР
         (1.063

)
           1.06

3 
                  -                  - 

        (1.063)           1.063                   -                  - 

б) Ризик капитала 
Хиљада динара 

2013. 2012.

Укупна задуженост           2.880   3.522 
Готовина и готовински еквиваленти  36          386 
Нето задуженост 2.844    3.136 
Капитал     39.007  38.197 
Укупни капитал          41.851     41.333 

Показатељ задужености 6,8% 7,6%
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SKUPŠTINI I ODBORU DIREKTORA  
AD "INEKS BUDUĆNOST ", POŽEGA   
Kralja Aleksandra br. 10 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 

Uvod 

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja  AD "INEKS BUDUĆNOST", Požega,   

u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na 

dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu 

(bilans uspeha), izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu 

koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz 

finansijske izveštaje. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim 

standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i 

za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih 

izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje 

ili greške. 

 

Odgovornost revizora 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 

revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi 

nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji 

omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 

značajne pogrešne iskaze. 

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na 

revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih 

pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. 

Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito 

prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su 

odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih 

kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih 

računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane 

rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu 

za izražavanje našeg revizijskog mišljenja. 
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Osnova za mišljenje sa rezervom 

1. U toku redovnog poslovanja Društvo stupa u poslovne odnose sa povezanim stranama. 

Prema pismenoj informaciji koju smo pribavili od Društva, povezanim stranama 

smatra "Mladost" Požega, po osnovu učešća u organima upravljanja, "Inmold, doo, 

Požega, koje ima učešće u kapitalu Društva 22,3%, i fizičko lice Kuzović Danolo, koje 

ima učešće u organima upravljanja u ad "Mladost", Požega,  koje je član izvršnog 

odbora direktora i zaposleno u Društvu. Društvo izdaje u zakup poslovni prostor ovom 

fizičkom licu i privrednom društvu "Inmold", doo, Požega,  prima i daje novčane  

pozajmice  povezanim stranama, beskamatno. Izdavanje poslovnog prostora  u zakup 

vrši se po različitim cenama po metru kvadratnom zakupljenog poslovnog prostora 

različičitim zakupcima u koje spadaju  i povezane strane, a povezanim stranama – 

zakupcima,  Aneksom ugovora o zakupu i Odlukom odbora direktora,  priznaju se 

dodatna ulaganja u zakupljeni prostor koja se prebijaju sa zakupnimom bez 

sprovođenja kompenzacije. U skladu sa MRS 24 - Obelodanjivanja povezanih strana, 

Društvo je obelodanilo stanje obaveza i potraživanja sa povezanim stranama na dan 

31. decembar 2013. godine, ali nije na odgovarajući način obelodanilo ostvarene 

prihode i nastale rashode iz poslovanja sa povezanim stranama, kao i uticaj tog 

poslovanja na bilans uspeha, tekuće i prethodne godine.  Usled nedostatka potpuno 

pouzdanih informacija nismo bili u mogućnosti da procenimo uticaj poslovanja sa 

povezanim stranama na priložene finansijske izveštaje Društva. Pored toga, u 

napomenama uz finansijske izveštaje, Društvo nije vršilo obelodanjivanje zarada 

ključnog rukovodećeg osoblja za tekuću i prethodnu godinu. Prema evidencijama 

Društva, bruto zarada  dva člana odbora direktora koji su zaposleni u Društvu, čini  

iznos od 7.091 hiljdada dinara za 2013. godinu,  što predstvlja 46% od ukupno 

ostvarenih bruto zarada svih zaposlenih.  

 

Mišljenje sa rezervom  

Po našem mišljenju, osim za efekte korekcija po pitanjima koja su navedena u Osnovi za 

mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno 

značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i 

rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u 

skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima 

finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije. 
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Ostala pitanja 

 

1. Finansijski izveštaji za godinu završenu na dan 31. decembra 2012. godine,  bili su 

predmet drugog revizora, koji je izrazio mišljenje sa rezervom usled neobelodanjivanja 

uticaja poslovanja sa povezanim stranama na bilans uspeha,  čije se obelodanjivanje 

zahteva po MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana.  

 

2. Prema usmenim informacijama koje smo pribavili od zakonskog zastupnika Društva, 

većinski vlasnik  fizičko lice Ristovojević Milenko čije je učešće u osnovnom kapitalu  

70,16%, je preminuo, a postopak prenošenja vlasništa i kontrole nad akcijama nije 

izvršen do dana sastavljanja izveštaja revizora.  

 

3. Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa 

zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije ( Službeni glasnik Republike 

Srbije broj 62/2013). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti 

godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2013. 

godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim 

standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u 

dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni 

smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o polovanju sa finansijskim izveštajima.  

 

S obzirom na činjenicu da godišnji izveštaj o poslovanju Društva, nije sastavljen do 

dana revizije, nismo bili u mogućnosti izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg 

izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2013. godinu.  

 

 

Beograd, 02.04.2014. godine 
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I PRIKAZ RAZVOJA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA A NAROČITO FINANSIJSKO STANJE I 

PODACI VAŽNI ZA PROCENU STANJA IMOVINE DRUŠTVA  

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU  

 

Naziv I adresa TP „INEX BUDUĆNOST“AD POŽEGA, Kralja Aleksandra 20 

Broj rešenja APR BD 72828/2005 od 15.07.2005. 

Matični broj 07190611 

PIB 101003129 

Šifra delatnosti 04711-nespecijalizovana trgovina na malo i veliko 

Web i e-mail  www.inex-buducnost.co.rs;  gmail. 
Jankovic.milka@gmail.com 
 

Vrednost osnovnog kapitala 44203000,00 dinara 

Broj izdatih akcija 88407 

Podaci o zavisnim društvima nema 

Revizorska kuda AUDITING  doo Vrnjačka  Banja, Gočka 9 

  

 

Struktura vlasništva 

Podaci o strukturi vlasništva mogu se nadi na Web site-u Centralnog registra HOV 

(www.chov.rs) 

U trenutku izrade ovog izveštaja društvo ima 191 akcionara sa slededom strukturom učešda 

u kapitalu 

Broj akcionara sa 
učešdem u kapitalu 

Broj lica Broj akcija % od ukupne emisije 

0%-5% 189 6652  

10%-25% 1 19729 22,3 

66%-75% 1 62026  

UKUPNO 191 88407 100 

 

 Broj akcija % od ukupne emisije 

Vlasništvo  fizičkih lica   

Vlasništvo pravnih lica 19729  

UKUPNO 88407 100 

 

Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija i vrednosti kapitala 

Akcionar Broj akcija Vrednost kapitala 

Ristivojevid Milenko 62026 31013000,00 

Inmold  19729 9864500,00 

Dabid Ratomir 95 47500,00 

Midid Tomo 93 46500,00 

Pavkovid Olga 92 46000,00 

Poznanovid Đorđe 92 46000,00 

Todorovid Dragan 85 42500.00 

Miletid Milostiva 85 42500,00 

http://www.inex-buducnost.co.rs/
mailto:Jankovic.milka@gmail.com
http://www.chov.rs/


Ilid Petar 83 41500,00 

Pantid Radmila 83 41500,00 

 

Podaci o upravi društva 

Odbor direktora: 

-Malinid Zvezdan 

-Jankovid Milka 

-Kuzovid Danilo 

Članovi odbora direktora ne poseduju akcije društva 

Kvalifikaciona struktura zaposlenih; 

VII stepen   VSS        1 

VI stepen    VŠS        2 

IV stepen    SSS        3 

III stepen     SSS       1 

                      NK        2 

 UKUPNO                           10 

2. OPŠTA POSLOVNA POLITIKA  

 Poslovna politika društva je u skladu sa planiranom.  

Dosledno se pridržavajudi definisanog plana za 2013 godinu, društvo u skladu sa višegodišnjom praksom 

obavlja delatnost trgovine na malo, težedi da zadovolji potrebe lokalnog stanovništva u uslovima koji 

vladaju u zemlji i na lokalnom nivou i činedi napore na iznalaženju mogudnosti za otvaranje novih 

prodajnih objekata koje ima u svom vlasništvu a koje izdaje u zakupu. 

U narednom periodu društvo ne planira nikakvu promenu poslovne politike, tj. Društvo de i dalje raditi 

na odgovornom poslovanju. 

3. Poslovanje u 2013. 

Poslovanje u 2013. Obeležili su otežani uslovi privređivanja koji podrazumevaju višegodišnje 

trajanje svetske, ekonomske i finansijske krize. 

Naš poslovni rezultat u 2013 godini 

  U hiljadama dinara 

 2013                          2012      

Prihodi iz redovnog poslovanja     22239              22340 

Dobit iz redovnog poslovanja    904                   2103 

Neto dobit      810                  1586 

 

 



Struktura prihoda 

Prihod prodaje robe   1944              2388 

    

Prihod od zakupnina    20295           19952 

 

TP „Inex bududnost“ je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat uprkos značajnom padu 

kupovne modi stanovništva i teškoj ekonomskoj situaciji u privredi.  

Takođe 2013 godinu, obeležile su značajne investicione aktivnosti na adaptaciji objekata u 

vrednosti od 2470 hiljada dinara. 

4. Finansijski rezultat u 2013  

Osnovni bilansni pokazatelji 

Bilans stanja 

  U hiljadama dinara 

Aktiva  2013                      2012 

Nekretnine, postrojenja i 
oprema 

 7257   8046 

Investicione nekretnine  41121               39665 

STALNA IMOVINA  48378 47711 

Zalihe  910 1319 

Potraživanja  789        813 

Kratkor.finansij.plasmani  1040 612 

Gotovina i got. ekvivalenti  36 386 

PDV i aktivna vrem. 
Razgraničenja 

 101 85 

OBRTNA IMOVINA  2876 3215 

UKUPNA AKTIVA  51254 50925 

Pasiva   

Akcijski kapital  44203   44203 

Revaloriz.rezerve  1820   1820 

Neraspoređen dobitak  810   1648 

Gubitak  7826   9474 

KAPITAL  39007   38197 

DUGOROČNE OBAVEZE-
KREDIT 

 358 

Kratkoročne fin.obaveze  2522   3522 

Obaveze iz poslovanja  2883   1822 

Ostale kratkor. obaveze  2509   2439 

Obaveze po osnovu ostalih 
javnih prihoda i PDV 

 2901   3935 

Porez na dobitak  - 



KRATKOROČNE OBAVEZE  10815   11718 

ODLOŽENE PORESKE OBAV  1074   1011 

UKUPNA PASIVA  51254   50926 

   

 

Odlukom skupštine iz aprila 2013 godine iz neraspoređenog dobitka prethodne 

godine, pokriven je deo gubitka ranijih godina. 

Izmirujudi redovno tekude obaveze po osnovu javnih prihoda, Društvo je  i ispunilo 

uslov za mirovanje poreskog duga po osnovu lokalnih poreza i otpis kamate. 

Bilans  uspeha 

U hiljadama dinara 

2013 Strukt u % 2012 Strukt.u 
% 

2013/2012 

Poslovni prihod 22239 95,72 22340 94,75 99,55 

Finansijski prihodi 4 0,02    

Ostali prihodi 989 4,26 1238 5,25 79,87 

UKUPNI PRIHODI 23232 100 23578 100 98,53 

Poslovni rashodi 20828 93,28 20861 97,14 99,84 

Finansijski rashodi 555 2,49 600 2,79 92,50 

Ostali rashodi 945 4,23 14 0,07  

UKUPNI RASHODI 22328 100 21475 100 103,97 

Ostvarena dobit pre opor. 904  2103  42,99 

Neto dobit 810  1586  51,07 

      

 

U strukturi prihoda, dominantan je udeo poslovnih prihoda u ukupnom prihodu sa 

učešdem od 95,72%, što je približno učešdu u prethodnoj godini, koje je iznosilo 

94,75%. 

Ostali prihodi u 2013 godini su manji za 20,13% u odnosu na prethodnu godinu. 

Ukupne rashode u najvedoj meri čine poslovni rashodi, čije je učešde u ukupnim 

rashodima 93,28%, što je takođe približno učešdu u prethodnoj godini od 97,14% 

kao i učešde finansijskih rashoda od 2,49%. Ostali rashodi beleže znatno povedanje 

u odnosu na prethodnu godinu, jer je povedan otpis-ispravka potraživanja,  Zbog 

otežanih uslova naplate, koji čine najvedi deo ostalih rashoda. Učešde ostalih 

rashoda u ukupnom rashodu, takođe je povedano u odnosu na prethodnu godinu 

što se u najvedoj meri odrazilo na povedanje ukupnih rashoda za 2013 godinu u 



odnosu na 2012 godinu i smanjenje ostvarene dobiti od 57,01% odnosno neto 

dobitka od 48,3%. 

Učešde ukupnih rashoda u ukupnom prihodu u tekudoj godini iznosi 96,11%, dok je 

u istom periodu prethodne godine ovo učešde iznosilo 91,08% što znači da nam je 

za pokride troškova bilo potrebno 96,11% prihoda, što je znatno nepovoljniji odnos 

nego u prethodnoj godini. 

 U hiljadama dinara 

Struktura prihoda  2013 2012 

POSLOVNI PRIHODI  22239 22340 

Prihod od prodaje robe  1944 2388 

Prihod od zakupa  20295 19952 

FINANSIJSKI PRIHODI  4  

Pozitivne kursne razlike  4  

OSTALI PRIHODI  989 1238 

Prihodi od smanjenja 
obaveza 

 663 944 

Napladeni otpis potraž.  255 179 

Viškovi  8 20 

Ostali nepomenuti prih.  63 95 

UKUPNI PRIHODI  23232 23578 

Prihodi od smanjenjaa obaveza odnose se na uslovni otpis kamate po osnovu 

lokalnih obaveza-naknade za građevisnko zemljište i smanjenje obaveza prema 

dobavljačima kojima je istekao rok za naplatu zbog zastarelosti. 

Napladena otpisana potraživanja odnose se na naplačena potraživanja od kupaca 

koja su obezvređena 31.12.2012. prilikom izrade FI za 2012. Od 1594201, koliko je 

obezvređeno, tokom  2013 je napladeno 255.000,00 dinara 

U hiljadama dinara 

Struktura rashoda  2013  2012 

POSLOVNI RASHODI  20828 20861 

Nabavna vrednost prod.r.  1641 2040 

Troškovi materijala  575 764 

Troškovi zarada i naknada  15461 14708 

Amortizacija  1803 1728 

Nematerijalni troškovi  1062 1086 

Troškovi proizv usluga  286 535 

FINANSIJSKI RASHODI  555 600 

Kamate  481 541 



Negativne kursne razlike  74 59 

OSTALI RASHODI  945 14 

Ostali rashodi  59 14 

Obezvređenje imovine-
potraživanja 

 886 398 

UKUPNI RASHODI  22328 21475 

 

ANALIZA POSLOVANJA 

1. PRINOS NA KAPITAL:   Neto dobit/kapital= 0,021        

2. PRINOS NA IMOVINU: Neto doobit/Ukupna aktiva= 0,0158 

3.  UČEŠDE SOPSTVENOG KAPITALA U UKUPNOM KAP:  Kapital+dugoročna 

rezervisanja/Ukupna pasiva= 0,76 

4. UČEŠDE POZAJLJ.KAP. U UKUPNOM K: Ukupne obaveze/ukupna pasiva= 0,22 

5. UČEŠDE TRAJNOG I DUGOR.KAP U UKUP: Kapital+dugor.rez.+Dugoročne 

obaveze/Ukupna pasiva= 0,76 

6. TEKUDI RACIO: Obrtna imovina/Kratkoročne obaveze= 0,266 

 

7. PRVI STEPEN LIKVIDNOSTI: Gotovina i gotov.ekvivalenti/Kratkoročne ob.= 0,0033 

 

8. DRUGI STEPEN LIKVIDNOSTI: Kratkoročna potr.,plasmani i got/kratk.ob=0.1817 

 

9. NETO OBRTNI KAPITAL: Obrtna imovina-Kratkoročne obaveze= -7939 

 

10. EKONOMIČNOST= Poslovni prihod /poslovni rashod= 1,0677 

 

11. RENTABILNOST: Dobitak/ukupni prihod0 0,0348 

 II OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU I GLAVNI RIZICI KOJIMA JE 

DRUŠTVO IZLOŽENO 

1. Očekivani razvoj Društva: Plan razvoja Društva odvija se po dosadašnjim usvojenim 

politikama. U skladu sa strateškim opredeljenjem, definisali smo glavni poslovni pravac koji se 

odnosi na povedanje prihoda od prodaje tj. Iznalaženje mogudnosti za povedanje obima 

prometa. Osnovni uslov za povedanje prodaje je rast životnohg standarda i povedanje kupovne 

modi stanovništva. 

2. Rizici: Najznačajniji rizici kojima je Društvo izloženo, ogledaju se u otežanim uslovima 

privređivanja kao i problem likvidnosti zbog sveopšte finansijske krize. 

 

III BITNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON BILANSA 
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