
GODIŠNJI IZVEŠTAJ 
KADINJAČA AD UŽICE 

  
 
 

 
SADRŽAJ: 
 
1. Finansijski izveštaji za poslednju poslovnu godinu sa izveštajem revizora; 
2. Godišnji izveštaj o poslovanju društva; 

• Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko 
stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva; 

• Opis važnih poslovnih događaja koji su nastali u toku tekuće godine; 
• Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim 

politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo; 
• Sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za 

koju se izveštaj priprema; 
• Sve značajnije poslove sa povezanim licima; 
• Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja. 

3. Sopstvene akcije; 
• Broj sopstvenih akcija; 
• Nominalna/računovodstvena vrednost; 
• Razlog sticanja 
• Plaćen iznos sa sticanje sopstvenih akcija: 
• Lica od kojih su akcije stečene. 

4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja; 
5. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja; 
6. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka; 

 
April, 2014. godine 

Osnovni podaci o izdavaocu akcija 
Poslovno ime, sedište, adresa, MB i PIB Preduzeće za proizvodnju konfekcije  

Kadinjača ad Užice, Miloša Obrenovića 4,  
Užice  
MB: 07188684  
PIB:101503774 

Osnovna delatnost Proizvodnja ostale odeće 
Ime i prezime direktora Milivoje Petrović 
Ime I prezime kontakt osobe Miroslava Novaković 
Telefon 031/564 244 
e-mail kadinjaca@ptt.rs 
Datum osnivanja 15.03.1945. godine 
Ukupan broj izdatih običnih akcija 92.523 komada 
CFI kod i ISIN broj ESVUFR,  RSKDNAE53378 
Nominalna vrednost jedne akcije 1.000 dinara 
Ukupan broj izdatih prioritetnih akcija - 
CFI kod i ISIN broj - 
Nominalna vrednost jedne akcije - 
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1.   ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА 

 

Предузеће за производњу конфекције „Кадињача“ а.д., Ужице (у даљем тексту „Друштво“), 

Милоша Обреновића 4, правни је наследник Друштвеног предузећа за производњу конфекције 

“Кадињача” р.о. Ужице, основаног 15.марта 1945. године као Кројачко абаџијска задруга, која је 

под тим датумом на основу Решења Градског народног одбора уписано у регистар под бројем 400. 

 

У досадашњем развоју Предузећа карактеристичне су следећи догађаји и године:  

• Упис у судски регистар Окружног привредног суда 1955. године, под бројем Фи. 437/55; 

• До 1962. године Предузеће је егзистирало као кројачко услужно предузеће, када је 

прерасло у право индустријско предузеће. 

• Дана 28.12.1973. године у судски регистар (број регистарског улошка Фи. 1361/73) 

уписано је конституисање Радне организације, без основних организација и без пословних 

јединица под називом: Радна организација за производњу текстилне конфекције 

“Кадињача” р.о., Ужице.  

• Из центра града Предузеће је 1977 - године пресељено у индустријску зону Крчагово у 

новосаграђен објекат.  

• Друштвено предузеће за производњу конфекције «Кадињача» р.о., Ужице регистровано је 

код Привредног суда Ужице на регистарском листу 1-233-00, Фи. 421/89. 

• На аукцији одржаној 31.07.2003. године, продајом 70% друштвеног капитала конзорцијуму 

три физичка лица и преносом 30% акција радницима без накнаде, капитал је у целости 

приватизован. 

 

Акционарско друштво је последњи пут регистровано 05.09.2003. године решењем број Фи. 571/03. 

Од самог оснивања основна делатност Друштва је била производња конфекције и трговина на 

мало одећом и текстилом. Од стране Републичког завода за статистику, предузеће је разврстано у 

делатност 1413 – Производња остале одеће. Седиште Предузећа је у Ужицу, улица Милоша 

Обреновића бр. 4. На дан 31. децембра 2013 године Друштво је имало 222запослена (31. децембра 

2012. године – 228). 

 

Матични број Друштва је 07188684, а порески идентификациони број (ПИБ) 101503774. 

 

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, 62/2013) 

друштво је разврстано у мало правно лице и према  члан 28. Закона обавезно је да изврши 

ревизију финансијских извештаја. 

 

 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, 

који налаже да се приликом процењивања позиција у финансијским извештајима примењују 

објављени преводи Међународних рачуноводствених стандарда (МРС/IAS) и Међународних 

стандарда финансијског извештавања (МСФИ/IFRS).  

 

Састављање финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског 

извештавања захтева значајне рачуноводствене процене приликом примене конкретних 

рачуноводствених политика. Области где су рачуноводствене процене примењене изнете су у 

напомени 3.7. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак) 

 

Приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини 

и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 

предузетнике (Службени гласник РС бр. 114/06 до 119/08,62/2013), који преузима законом 

дефинисан скуп финансијских извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1-

“Приказивање финансијских извештаја”, а који у појединим деловима одступа и од начина 

приказивања. 

 

Имајући у виду да нису преведене све најновије верзије МСФИ/МРС, као и потенцијално 

материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од 

МСФИ и МРС могу имати на реалност и објективност финансијских извештаја Друштва, 

приложени финансијски извештаји се не могу третирати као финансијски извештаји састављени у 

сагласности са МСФИ и МРС. 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Рачуноводствене политике Друштва утврђене су Правилником о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама и засноване су на Међународним стандардима финансијског 

извештавања. 

 

3.1. Признавање прихода и расхода 

 

Приходи и расходи се исказују на обрачунској основи. Приходи укључују износ примљене 

накнаде или потраживања за продату робу и извршене услуге без пореза на додату вредност и 

датих рабата и попуста. Друштво процењује приходе по фер вредности када је ту вредност могуће 

поуздано проценити и када постоји вероватноћа да ће та вредност бити реализована. 

 

Расходи се признају када су услуге добављача извршене, односно када су сви ризици над 

опремљеном робом пренесени на купца. 

 

3.2.  Трошкови зарада 

 

Трошкови зарада укључују бруто зараде запослених и доприносе на терет послодавца. Трошкови 

зарада такође укључују трошкове превоза на посао и са посла, трошкове службених путовања и 

друга плаћања запосленима. Боловања и накнаде за годишњи одмор терете трошкове у тренутку 

исплате. Резервисање за отпремнине и јубиларне награде на терет трошкова у 2012. години није 

извршено на основу актуарског обрачуна.  

 

Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 

 

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунавају се у функционалну и 

извештајну валуту (Динар – RSD) по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан 

пословне промене. 

 

Позиције средстава и обавеза у страним валутама прерачунавају се у динаре по средњем курсу 

Народне банке Србије који важи на дан састављања финансијских извештаја. Курсне разлике 

настале приликом прерачунавања књиже се у билансу успеха на терет расхода или у корист 

прихода.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.2.  Прерачунавање износа у страним средствима плаћања (наставак) 

 

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу набавне вредности изражене у страној валути 

прерачунате по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције. Курс за један EUR на 

дан 31. децембра 2013. године износио је 114,6421 RSD (31. децембра 2012. године – 113,7183 

RSD). 

 

3.3.  Порези и доприноси 

 

Од 1. Јануара 2013. године пореска стопа износи 15%. На привремене разлике између 

књиговодствене вредности средстава и вредности коју та средства имају у складу са пореским 

прописима обрачунавају се одложена пореска средства или обавезе у складу са МРС/IAS 12. За 

одложене пореске ефекте примењена је пореска стопа од 15%. 

 

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, као и друге порезе и 

доприносе у складу са пореским прописима. Ови порези и доприноси су приказани у оквиру 

осталих пословних расхода. 

 

3.5.  Некретнине, постројења и опрема 

 

За исказивање вредности некретнина постројења и опреме, Друштво је усвојило модел 

ревалоризације. Последња ревалоризација је извршена на дан 31. децембра 2008. године. Ефекти 

ревалоризације су исказани у оквиру ревалоризационих резерви. Порески ефекти ревалоризације 

су по тада важећој стопи од 10% су пренети на одложене пореске обавезе. Некретнине, постројења 

и опрема се иницијално признају по набавној вредности. Набавну вредност чини вредност по 

фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средства у стање 

функционалне приправности, умањена за трговинске попусте и рабате.  

 

Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство и додају на 

вредност средства на које се односе. Трошкови редовног одржавања терете трошкове периода у 

коме су настали. 

 

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се на равномерној основи применом 

стопа за које руководство процењује да одражавају утрошак, односно умањење вредности ових 

средстава. 

 

3.6. Залихе 

 

Залихе се састоје од набављених сировина и материјала, недовршене производње, готових 

производа и робе. Позиција залиха такође обухвата и дате авансе добављачима за набавку 

сировина, материјала и услуга. У билансу стања залихе материјала су исказане по набавној 

вредности, a залихе готових производа и недовршене производње по цени коштања или нето 

продајној вредности, у зависности која је нижа. 

 

3.7. Финансијски инструменти 

 

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

финансијске обавезе. 

 

 



 КАДИЊАЧА АД, УЖИЦЕ 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

31. децембар 2013. године 

4 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.7.   Финансијски инструменти (наставак) 

 

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од 

момента када се Друштво уговорним одредбама везало за инструмент. Куповина или продаја 

финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум поравнања, односно датум када 

је средство испоручено другој страни. Финансијска средства престају да се признају када , 

Друштво изгуби контролу над уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када 

су права коришћења инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска 

обавеза престаје да се признаје када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или 

истекла. 

 

3.7.1.  Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања 

 

Потраживања од купаца се признају и евидентирају по фактурној вредности умањеној за исправку 

вредности за сумњива и спорна потраживања. Исправка вредности за сумњива и спорна 

потраживања врши се на основу процене руководства о наплативости наведених потраживања. 

Ненаплатива потраживања се отписују на основу одлуке суда, према договору о поравнању између 

уговорених страна или на основу одлуке руководства, када су испуњени услови из пореских 

прописа. 

 

3.7.2.  Готовина и готовински еквиваленти 
 

Под готовином и готовинским еквивалентима у финансијским извештајима Друштва исказују се 

готовина у благајни и стања на текућим рачунима и краткорочни депозити по виђењу до три 

месеца.  

 

3.7.3.  Финансијске обавезе  

 

Инструменти финансијских обавеза се класификују у складу са суштином уговорних одредби. 

 

3.7.4.  Обавезе из пословања  

 

Обавезе из пословања обухватају обавезе према добављачима, обавезе за камате и обавезе за порез 
на додату вредност и друге порезе. Ове обавезе се исказују у износима фактурисаним од стране 

добављача, односно износима утврђеним на основу пореских прописа. Краткорочне обавезе 

укључују и укалкулисане настале трошкове за које нису добијене фактуре добављача. 

 

3.8. Значајне рачуноводствене процене и претпоставке 

 

Састављање финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског 

извештавања захтева значајне рачуноводствене процене, као и процене руководства приликом 

примене конкретних рачуноводствених политика. Финансијски инструменти су исказани у складу 

са наведеним рачуноводственим политикама. 

 

3.8.1.  Некретнине и опрема 

 

Усвојене рачуноводствене политике захтевају исказивање вредности некретнина и опреме 

применом модела набавне вредности, уз процену да ли постоји обезвређење средстава, односно 

случај да се преостала књиговодствена вредност не може надокнадити. У случају обезвређења 

врши се исправка вредности којом се књиговодствена вредност своди на надокнадиву вредност.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.8. Значајне рачуноводствене процене и претпоставке (наставак) 

3.8.2.  Краткорочни финансијски пласмани и потраживања 

 

Краткорочни пласмани су исказани по номиналној вредности. Потраживања од купаца се исказују 

по фактурној вредности. Руководство је извршило процену исправке вредности којом се 

потраживања своде на њихову надокнадиву вредност. 

 

4.   БИЛАНС УСПЕХА 

 

4.1. Приходи од продаје 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

Приходи од продаје у земљи    

Приходи од продаје производа и услуга     5.366       20.828  

Приходи од продаје робе      126.593      133.017 

Приходи од продаје у иностранству    

Приходи од продаје производа и услуга    153.068      119.729 

    

Свега    285.027      273.574 

 
4.2. Трошкови материјала 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Трошкови материjала за израду      13.024       18.645  

Трошкови режијског материjала         2.242          1.223  

Трошкови електричне енергије         5.703     5.703  

Остали трошкови горива и енергије         1.152          3.676  

    

Свега      22.121       28.242  

  

.3. Трошкови зарада и остали лични расходи 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Трошкови нето зарада и накнада зарада      85.784         81.817  

Порези и доприноси на зараде        15.409         17.785  

Накнаде по основу уговора         2.417          1.740  

Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде         3.857          3.476  

Путни трошкови и дневнице            255             0 

Трошкови превоза на посао и са посла         3.887          4.064 

Остали лични расходи и накнаде            71             215  

    

Свега      111.680       106.066 
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4. БИЛАНС УСПЕХА (наставак) 

 

4.4. Трошкови амортизације и резервисања 

 

Трошкови амортизације у износу од 6.122 хиљада динара (2012. године – 8.267хиљадa динара) 

обухватају амортизацију грађевинских објеката од 4.323 хиљадa динара и амортизацију опреме од 

1.799хиљада динара. Трошкови резервисања за бенефиције запослених исказани у билансу успеха 

за 2013. годину износе 1.550 хиљадa динара.Трошкови реѕервисања поМРС 19 нису вршени јер су 

већи расходи него ефекти. 

 

4.5. Остали пословни расходи 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Трошкови услуга на изради учинака 132  3 

 Трошкови ПТТ услуга          1.202          1.313  

 Трошкови осталих транспортних услуга          2.442          1.576  

 Трошкови услуга одржавања                980                   -  

 Трошкови закупнина         10.335         10.924  

 Трошкови рекламе и пропаганде               175               108  

 Трошкови истраживања               -                 -   

 Трошкови осталих производних услуга         46.548         43.333  

 Остали трошкови непроизводних услуга          1.651           1.472  

 Трошкови репрезентације             644             638  

 Трошкови премија осигурања          402           1.306  

 Трошкови платног промета          1.580          1.242  

 Трошкови чланарина               -                128  

 Трошкови пореза и доприноса          1.789          3.038  

 Остали нематеријални трошкови             186             155  

    

 Свега       68.066       65.236 

 
4.6. Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

Финансијски приходи    

 Приходи од камата од матичног и зависних предузећа          -          -  

 Приходи од камата по основу пласмана                 1                  1  

 Остали финансијски приходи 6  693 

 Позитивне курсне разликe             850             802  

    

 Свега финансијски приходи          857          1.496  

    

Финансијски расходи    

 Расходи камата          2.796          4.021  

 Финансијски расходи - матично и зависна предузећа -  451 

 Негативне курсне разлика          1.792          3.303  

    

 Свега финансијски расходи          4.528           7.775  
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4.  БИЛАНС УСПЕХА (наставак) 

 

4.7. Остали приходи 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Добици од продаје основних средстава                                28  

 Вишкови                         111  

 Приходи од смањења обавеза             886             44  

 Приходи од усклађивања вредности основних средстава               -                 -   

 Други остали приходи          208          150  

    

 Свега          1.094          333  

 
4.8. Остали расходи 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Губици од продаје основних средстава                -               143  

 Мањкови  2  4  

 Исправка вредности потраживања у земљи              522              480  

 Други остали расходи               121               -   

    

 Свега             645             627  

 
 

5.БИЛАНС СТАЊА 

 

5.1. Некретнине, постројења и опрема 

 

Кретање на некретнинама  и опрему у 2013. години су била следећа 

 

  Земљиште   Грађевински   Постројења   Остала   Укупно  

   објекти   и опрема   средства   

 Набавна вредност       

 Стање на почетку године             963       184.890       73.372         2.127      261.352 

 Набавке у току године   -         5.285 2.940         8.225 

 Отуђења и расходовања             -324           -324 

 Ефекти процене обезвређења      

 Стање на крају године             963       184.890        73.048        5.067   269.968 

      

 Исправка вредности       

 Стање на почетку године          75.021       60.991              -        136.012 

 Амортизација за текућу годину          4.323        1.798 30        6.151 

 Отуђења и расходовања        -324          -324 

 Ефекти процене   1.334  1.334 

 Стање на крају године         79.344      62.759            30       142.133 

        

 Садашња вредност       

 На крају године             963       105.547         10.290         5.036      121.836 
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 На почетку године             963       109.869         9.713         2.127       122.672 

 
 

 

5. БИЛАНС СТАЊА (наставак) 

 

5.2. Залихе 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Сировине и материjал            15.697            18.100 

 Недовршена производња           7.506              7.899 

 Готови производи            21.183           21.514 

 Роба            51.010            54.430 

 Дати аванси  -                             0  

    

 Свега           95.398            101943 

 
5.3. Потраживања 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Потраживања од купаца у земљи             8.143             10.701  

Потраживања од купаца у иностранству              7.081              4.847 

Потраживања од запослених            4.022              1.903  

Остала потраживања                  99                   99  

    

 Свега потраживања  19.345  17.550 

 Исправка вредности потраживања  (2.484)  (1962 

    

 Нето износ потраживања              16.861           15.588 

 
 

5.4. Краткорочни финансијски пласмани 

 

Краткорочни финансијски пласмани исказани у билансу стања на дан 31. децембра 2013. године у 

износу од 33.489 хиљаде динара (2012. године – 30.654 хиљаде динара) односе се на одобрене 

потрошачке кредите за продају робе у продавницама. 

 

5.5. Готовина и готовински еквиваленти 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Готовина у благајни у локалној валути и чекови грађана             4.544             4.938 

Пословни рачуни у локалној валути            398            (4.693) 

Пословни рачуни у страној валути              4               54 

Хартије од вредности еквиваленти готовине                561               541  

    

Свега              5.507            840 

 
 

5.6. ПДВ и активна временска разграничења 

 

Потраживања за ПДВ на дан 31.децембра 2013. године износе 507 хиљаду динара (на дан 31. децембра 

2012. године - 441  хиљада динара). 
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5.  БИЛАНС СТАЊА (наставак) 

 

5.7.  Капитал       

 

Промене на капиталу у току 2013. и 2012. године су биле следеће: 

 

     Ревалори-   Нертаспо-    

  Акцијски   Остали   Резерве   зационе   ређена   Пренети   Укупно  

  Капитал   капитал   из добити   резерве   добит   губитак   

              

Стање 01.01 2012. год.         92.520                 3             994         67.098      17.543      (27.356)      150.802  

 Добитак за 2012. годину             5.590              -            5.590 

 Остало        

        

 Стање 31.12 2012. год.         92.520                 3             994         67.098         23.133      (27.356)      156.392  

        

        

 Стање 01.01.2013. год.        92.520                 3             991         67.098         23.133      (27.356)      156.392  

 Добитак за 2013. годину      6.140              -            6.140 

 Преноси        - 

        

 Стање 31.12.2013. год.         92.523                 3             991  67.098        29.273      (27.356)      162.532  

 
 

5.8.  Дугорочни кредити 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Дугорочни кредити - Фонд за равој (EUR – 173.133,95) 21.026  19.688- 

Дугорочни кредити – Komercijalna b. 7.138  563 

 -   

    

Свега  28.164  20.251 

Минус: Текућа доспећа дугорочних кредита  ...16.647.  (13.952) 

    

Дугорочни кредити - дугорочни део  11.517  5.184 

 
 

 

5.9.Краткорочне финансијске обавезе 

 У хиљадама динара 

 2013  2012. 

    

Societte Generale            1.764   5.686       

Комерцијална банка               5.450 

Banca Intesa  5.426  6.318  

Остале краткорочне финансијске обавезе према оснивача 648                   653   
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Свега  7.838  18.107 

Плус: Текућа доспећа дугорочних финансијских кредита 24485   

    

Укупно           24.485           18.107 

 
5. БИЛАНС СТАЊА (наставак) 

 

5.10.  Обавезе из пословања 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

     

 Добављачи у земљи            60.030            58.882 

 Добављачи у иностранству              419              2.239 

    

 Свега          60.449          61.121  

 
 

5.11.  Остале краткорочне обавезе 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Обавезе за бруто зараде              5.836              7.918  

 Обавезе за дивиденде и учешћа у добити                208                 208  

    

 Свега             6.044            8.126 

 

 
5.12.  Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Обавезе за ПДВ                  -    
 Обавезе по основу осталих пореза и доприноса              497  396 

 Обрачунати (укалкулисани) трошкови                  116                  

    

 Свега             613              396  

 
 

5.13.  Одложене пореске обавезе 

 

Одложене пореске обавезе исказане у билансу стања састоје на дан 31. децембра 2013. године у 

износу од 6.515хиљада динара (31. децембра 201 - године – 7.655 хиљада динара) настале су на 

основу следећих промена: 

 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Стање на почетку године  7.655  6.646 

 Одложени порески расходи/(приходи) периода  1.140  1009 

    

 Свега  6.515  7.655 
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6.  ПОТЕНЦИЈАЛНЕ И ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ  

 

Друштво води  спорове  малих вредности у којима учествује као тужилац и тужена страна. 

Руководство процењује да по основу спророва неће претрпети материјално значајне штете и није 

вршило резервисање трошкова по том основу.  

 

7.ХИПОТЕКА 

Укњижена хипотека на малопродајном објекту бр.10Ужице и производној хали у корист 
Уникредит банке.На малопродајном објекту бр 4 Ариље и бр 6 Б.Башта укњижена хипотека у 

корист Социете банке. 

 

8.  ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 

 
Након биланса стања, није било догађаја који би захтевали корекције финансијских извештаја или 

обелодањивање у напоменама уз финансијске извештаје. 

 

 

 

 

У Ужицу, 25. фебруара 2014. године 

 

Лице одговорно за састављање          Директор, 

     финансијских извештаја,                                                           Миливоје Петровић 

      Мирослава Новаковић 

 

 
             ______________________                    МП                           ______________________ 
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1.   ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА 

 

Предузеће за производњу конфекције „Кадињача“ а.д., Ужице (у даљем тексту „Друштво“), 

Милоша Обреновића 4, правни је наследник Друштвеног предузећа за производњу конфекције 

“Кадињача” р.о. Ужице, основаног 15.марта 1945. године као Кројачко абаџијска задруга, која је 

под тим датумом на основу Решења Градског народног одбора уписано у регистар под бројем 400. 

 

У досадашњем развоју Предузећа карактеристичне су следећи догађаји и године:  

• Упис у судски регистар Окружног привредног суда 1955. године, под бројем Фи. 437/55; 

• До 1962. године Предузеће је егзистирало као кројачко услужно предузеће, када је 

прерасло у право индустријско предузеће. 

• Дана 28.12.1973. године у судски регистар (број регистарског улошка Фи. 1361/73) 

уписано је конституисање Радне организације, без основних организација и без пословних 

јединица под називом: Радна организација за производњу текстилне конфекције 

“Кадињача” р.о., Ужице.  

• Из центра града Предузеће је 1977 - године пресељено у индустријску зону Крчагово у 

новосаграђен објекат.  

• Друштвено предузеће за производњу конфекције «Кадињача» р.о., Ужице регистровано је 

код Привредног суда Ужице на регистарском листу 1-233-00, Фи. 421/89. 

• На аукцији одржаној 31.07.2003. године, продајом 70% друштвеног капитала конзорцијуму 

три физичка лица и преносом 30% акција радницима без накнаде, капитал је у целости 

приватизован. 

 

Акционарско друштво је последњи пут регистровано 05.09.2003. године решењем број Фи. 571/03. 

Од самог оснивања основна делатност Друштва је била производња конфекције и трговина на 

мало одећом и текстилом. Од стране Републичког завода за статистику, предузеће је разврстано у 

делатност 1413 – Производња остале одеће. Седиште Предузећа је у Ужицу, улица Милоша 

Обреновића бр. 4. На дан 31. децембра 2013 године Друштво је имало 222запослена (31. децембра 

2012. године – 228). 

 

Матични број Друштва је 07188684, а порески идентификациони број (ПИБ) 101503774. 

 

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, 62/2013) 

друштво је разврстано у мало правно лице и према  члан 28. Закона обавезно је да изврши 

ревизију финансијских извештаја. 

 

 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, 

који налаже да се приликом процењивања позиција у финансијским извештајима примењују 

објављени преводи Међународних рачуноводствених стандарда (МРС/IAS) и Међународних 

стандарда финансијског извештавања (МСФИ/IFRS).  

 

Састављање финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског 

извештавања захтева значајне рачуноводствене процене приликом примене конкретних 

рачуноводствених политика. Области где су рачуноводствене процене примењене изнете су у 

напомени 3.7. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак) 

 

Приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини 

и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 

предузетнике (Службени гласник РС бр. 114/06 до 119/08,62/2013), који преузима законом 

дефинисан скуп финансијских извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1-

“Приказивање финансијских извештаја”, а који у појединим деловима одступа и од начина 

приказивања. 

 

Имајући у виду да нису преведене све најновије верзије МСФИ/МРС, као и потенцијално 

материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од 

МСФИ и МРС могу имати на реалност и објективност финансијских извештаја Друштва, 

приложени финансијски извештаји се не могу третирати као финансијски извештаји састављени у 

сагласности са МСФИ и МРС. 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Рачуноводствене политике Друштва утврђене су Правилником о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама и засноване су на Међународним стандардима финансијског 

извештавања. 

 

3.1. Признавање прихода и расхода 

 

Приходи и расходи се исказују на обрачунској основи. Приходи укључују износ примљене 

накнаде или потраживања за продату робу и извршене услуге без пореза на додату вредност и 

датих рабата и попуста. Друштво процењује приходе по фер вредности када је ту вредност могуће 

поуздано проценити и када постоји вероватноћа да ће та вредност бити реализована. 

 

Расходи се признају када су услуге добављача извршене, односно када су сви ризици над 

опремљеном робом пренесени на купца. 

 

3.2.  Трошкови зарада 

 

Трошкови зарада укључују бруто зараде запослених и доприносе на терет послодавца. Трошкови 

зарада такође укључују трошкове превоза на посао и са посла, трошкове службених путовања и 

друга плаћања запосленима. Боловања и накнаде за годишњи одмор терете трошкове у тренутку 

исплате. Резервисање за отпремнине и јубиларне награде на терет трошкова у 2012. години није 

извршено на основу актуарског обрачуна.  

 

Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 

 

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунавају се у функционалну и 

извештајну валуту (Динар – RSD) по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан 

пословне промене. 

 

Позиције средстава и обавеза у страним валутама прерачунавају се у динаре по средњем курсу 

Народне банке Србије који важи на дан састављања финансијских извештаја. Курсне разлике 

настале приликом прерачунавања књиже се у билансу успеха на терет расхода или у корист 

прихода.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.2.  Прерачунавање износа у страним средствима плаћања (наставак) 

 

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу набавне вредности изражене у страној валути 

прерачунате по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције. Курс за један EUR на 

дан 31. децембра 2013. године износио је 114,6421 RSD (31. децембра 2012. године – 113,7183 

RSD). 

 

3.3.  Порези и доприноси 

 

Од 1. Јануара 2013. године пореска стопа износи 15%. На привремене разлике између 

књиговодствене вредности средстава и вредности коју та средства имају у складу са пореским 

прописима обрачунавају се одложена пореска средства или обавезе у складу са МРС/IAS 12. За 

одложене пореске ефекте примењена је пореска стопа од 15%. 

 

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, као и друге порезе и 

доприносе у складу са пореским прописима. Ови порези и доприноси су приказани у оквиру 

осталих пословних расхода. 

 

3.5.  Некретнине, постројења и опрема 

 

За исказивање вредности некретнина постројења и опреме, Друштво је усвојило модел 

ревалоризације. Последња ревалоризација је извршена на дан 31. децембра 2008. године. Ефекти 

ревалоризације су исказани у оквиру ревалоризационих резерви. Порески ефекти ревалоризације 

су по тада важећој стопи од 10% су пренети на одложене пореске обавезе. Некретнине, постројења 

и опрема се иницијално признају по набавној вредности. Набавну вредност чини вредност по 

фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средства у стање 

функционалне приправности, умањена за трговинске попусте и рабате.  

 

Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство и додају на 

вредност средства на које се односе. Трошкови редовног одржавања терете трошкове периода у 

коме су настали. 

 

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се на равномерној основи применом 

стопа за које руководство процењује да одражавају утрошак, односно умањење вредности ових 

средстава. 

 

3.6. Залихе 

 

Залихе се састоје од набављених сировина и материјала, недовршене производње, готових 

производа и робе. Позиција залиха такође обухвата и дате авансе добављачима за набавку 

сировина, материјала и услуга. У билансу стања залихе материјала су исказане по набавној 

вредности, a залихе готових производа и недовршене производње по цени коштања или нето 

продајној вредности, у зависности која је нижа. 

 

3.7. Финансијски инструменти 

 

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

финансијске обавезе. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.7.   Финансијски инструменти (наставак) 

 

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од 

момента када се Друштво уговорним одредбама везало за инструмент. Куповина или продаја 

финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум поравнања, односно датум када 

је средство испоручено другој страни. Финансијска средства престају да се признају када , 

Друштво изгуби контролу над уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када 

су права коришћења инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска 

обавеза престаје да се признаје када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или 

истекла. 

 

3.7.1.  Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања 

 

Потраживања од купаца се признају и евидентирају по фактурној вредности умањеној за исправку 

вредности за сумњива и спорна потраживања. Исправка вредности за сумњива и спорна 

потраживања врши се на основу процене руководства о наплативости наведених потраживања. 

Ненаплатива потраживања се отписују на основу одлуке суда, према договору о поравнању између 

уговорених страна или на основу одлуке руководства, када су испуњени услови из пореских 

прописа. 

 

3.7.2.  Готовина и готовински еквиваленти 
 

Под готовином и готовинским еквивалентима у финансијским извештајима Друштва исказују се 

готовина у благајни и стања на текућим рачунима и краткорочни депозити по виђењу до три 

месеца.  

 

3.7.3.  Финансијске обавезе  

 

Инструменти финансијских обавеза се класификују у складу са суштином уговорних одредби. 

 

3.7.4.  Обавезе из пословања  

 

Обавезе из пословања обухватају обавезе према добављачима, обавезе за камате и обавезе за порез 
на додату вредност и друге порезе. Ове обавезе се исказују у износима фактурисаним од стране 

добављача, односно износима утврђеним на основу пореских прописа. Краткорочне обавезе 

укључују и укалкулисане настале трошкове за које нису добијене фактуре добављача. 

 

3.8. Значајне рачуноводствене процене и претпоставке 

 

Састављање финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског 

извештавања захтева значајне рачуноводствене процене, као и процене руководства приликом 

примене конкретних рачуноводствених политика. Финансијски инструменти су исказани у складу 

са наведеним рачуноводственим политикама. 

 

3.8.1.  Некретнине и опрема 

 

Усвојене рачуноводствене политике захтевају исказивање вредности некретнина и опреме 

применом модела набавне вредности, уз процену да ли постоји обезвређење средстава, односно 

случај да се преостала књиговодствена вредност не може надокнадити. У случају обезвређења 

врши се исправка вредности којом се књиговодствена вредност своди на надокнадиву вредност.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.8. Значајне рачуноводствене процене и претпоставке (наставак) 

3.8.2.  Краткорочни финансијски пласмани и потраживања 

 

Краткорочни пласмани су исказани по номиналној вредности. Потраживања од купаца се исказују 

по фактурној вредности. Руководство је извршило процену исправке вредности којом се 

потраживања своде на њихову надокнадиву вредност. 

 

4.   БИЛАНС УСПЕХА 

 

4.1. Приходи од продаје 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

Приходи од продаје у земљи    

Приходи од продаје производа и услуга     5.366       20.828  

Приходи од продаје робе      126.593      133.017 

Приходи од продаје у иностранству    

Приходи од продаје производа и услуга    153.068      119.729 

    

Свега    285.027      273.574 

 
4.2. Трошкови материјала 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Трошкови материjала за израду      13.024       18.645  

Трошкови режијског материjала         2.242          1.223  

Трошкови електричне енергије         5.703     5.703  

Остали трошкови горива и енергије         1.152          3.676  

    

Свега      22.121       28.242  

  

.3. Трошкови зарада и остали лични расходи 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Трошкови нето зарада и накнада зарада      85.784         81.817  

Порези и доприноси на зараде        15.409         17.785  

Накнаде по основу уговора         2.417          1.740  

Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде         3.857          3.476  

Путни трошкови и дневнице            255             0 

Трошкови превоза на посао и са посла         3.887          4.064 

Остали лични расходи и накнаде            71             215  

    

Свега      111.680       106.066 
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4. БИЛАНС УСПЕХА (наставак) 

 

4.4. Трошкови амортизације и резервисања 

 

Трошкови амортизације у износу од 6.122 хиљада динара (2012. године – 8.267хиљадa динара) 

обухватају амортизацију грађевинских објеката од 4.323 хиљадa динара и амортизацију опреме од 

1.799хиљада динара. Трошкови резервисања за бенефиције запослених исказани у билансу успеха 

за 2013. годину износе 1.550 хиљадa динара.Трошкови реѕервисања поМРС 19 нису вршени јер су 

већи расходи него ефекти. 

 

4.5. Остали пословни расходи 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Трошкови услуга на изради учинака 132  3 

 Трошкови ПТТ услуга          1.202          1.313  

 Трошкови осталих транспортних услуга          2.442          1.576  

 Трошкови услуга одржавања                980                   -  

 Трошкови закупнина         10.335         10.924  

 Трошкови рекламе и пропаганде               175               108  

 Трошкови истраживања               -                 -   

 Трошкови осталих производних услуга         46.548         43.333  

 Остали трошкови непроизводних услуга          1.651           1.472  

 Трошкови репрезентације             644             638  

 Трошкови премија осигурања          402           1.306  

 Трошкови платног промета          1.580          1.242  

 Трошкови чланарина               -                128  

 Трошкови пореза и доприноса          1.789          3.038  

 Остали нематеријални трошкови             186             155  

    

 Свега       68.066       65.236 

 
4.6. Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

Финансијски приходи    

 Приходи од камата од матичног и зависних предузећа          -          -  

 Приходи од камата по основу пласмана                 1                  1  

 Остали финансијски приходи 6  693 

 Позитивне курсне разликe             850             802  

    

 Свега финансијски приходи          857          1.496  

    

Финансијски расходи    

 Расходи камата          2.796          4.021  

 Финансијски расходи - матично и зависна предузећа -  451 

 Негативне курсне разлика          1.792          3.303  

    

 Свега финансијски расходи          4.528           7.775  
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4.  БИЛАНС УСПЕХА (наставак) 

 

4.7. Остали приходи 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Добици од продаје основних средстава                                28  

 Вишкови                         111  

 Приходи од смањења обавеза             886             44  

 Приходи од усклађивања вредности основних средстава               -                 -   

 Други остали приходи          208          150  

    

 Свега          1.094          333  

 
4.8. Остали расходи 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Губици од продаје основних средстава                -               143  

 Мањкови  2  4  

 Исправка вредности потраживања у земљи              522              480  

 Други остали расходи               121               -   

    

 Свега             645             627  

 
 

5.БИЛАНС СТАЊА 

 

5.1. Некретнине, постројења и опрема 

 

Кретање на некретнинама  и опрему у 2013. години су била следећа 

 

  Земљиште   Грађевински   Постројења   Остала   Укупно  

   објекти   и опрема   средства   

 Набавна вредност       

 Стање на почетку године             963       184.890       73.372         2.127      261.352 

 Набавке у току године   -         5.285 2.940         8.225 

 Отуђења и расходовања             -324           -324 

 Ефекти процене обезвређења      

 Стање на крају године             963       184.890        73.048        5.067   269.968 

      

 Исправка вредности       

 Стање на почетку године          75.021       60.991              -        136.012 

 Амортизација за текућу годину          4.323        1.798 30        6.151 

 Отуђења и расходовања        -324          -324 

 Ефекти процене   1.334  1.334 

 Стање на крају године         79.344      62.759            30       142.133 

        

 Садашња вредност       

 На крају године             963       105.547         10.290         5.036      121.836 
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 На почетку године             963       109.869         9.713         2.127       122.672 

 
 

 

5. БИЛАНС СТАЊА (наставак) 

 

5.2. Залихе 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Сировине и материjал            15.697            18.100 

 Недовршена производња           7.506              7.899 

 Готови производи            21.183           21.514 

 Роба            51.010            54.430 

 Дати аванси  -                             0  

    

 Свега           95.398            101943 

 
5.3. Потраживања 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Потраживања од купаца у земљи             8.143             10.701  

Потраживања од купаца у иностранству              7.081              4.847 

Потраживања од запослених            4.022              1.903  

Остала потраживања                  99                   99  

    

 Свега потраживања  19.345  17.550 

 Исправка вредности потраживања  (2.484)  (1962 

    

 Нето износ потраживања              16.861           15.588 

 
 

5.4. Краткорочни финансијски пласмани 

 

Краткорочни финансијски пласмани исказани у билансу стања на дан 31. децембра 2013. године у 

износу од 33.489 хиљаде динара (2012. године – 30.654 хиљаде динара) односе се на одобрене 

потрошачке кредите за продају робе у продавницама. 

 

5.5. Готовина и готовински еквиваленти 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Готовина у благајни у локалној валути и чекови грађана             4.544             4.938 

Пословни рачуни у локалној валути            398            (4.693) 

Пословни рачуни у страној валути              4               54 

Хартије од вредности еквиваленти готовине                561               541  

    

Свега              5.507            840 

 
 

5.6. ПДВ и активна временска разграничења 

 

Потраживања за ПДВ на дан 31.децембра 2013. године износе 507 хиљаду динара (на дан 31. децембра 

2012. године - 441  хиљада динара). 
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5.  БИЛАНС СТАЊА (наставак) 

 

5.7.  Капитал       

 

Промене на капиталу у току 2013. и 2012. године су биле следеће: 

 

     Ревалори-   Нертаспо-    

  Акцијски   Остали   Резерве   зационе   ређена   Пренети   Укупно  

  Капитал   капитал   из добити   резерве   добит   губитак   

              

Стање 01.01 2012. год.         92.520                 3             994         67.098      17.543      (27.356)      150.802  

 Добитак за 2012. годину             5.590              -            5.590 

 Остало        

        

 Стање 31.12 2012. год.         92.520                 3             994         67.098         23.133      (27.356)      156.392  

        

        

 Стање 01.01.2013. год.        92.520                 3             991         67.098         23.133      (27.356)      156.392  

 Добитак за 2013. годину      6.140              -            6.140 

 Преноси        - 

        

 Стање 31.12.2013. год.         92.523                 3             991  67.098        29.273      (27.356)      162.532  

 
 

5.8.  Дугорочни кредити 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Дугорочни кредити - Фонд за равој (EUR – 173.133,95) 21.026  19.688- 

Дугорочни кредити – Komercijalna b. 7.138  563 

 -   

    

Свега  28.164  20.251 

Минус: Текућа доспећа дугорочних кредита  ...16.647.  (13.952) 

    

Дугорочни кредити - дугорочни део  11.517  5.184 

 
 

 

5.9.Краткорочне финансијске обавезе 

 У хиљадама динара 

 2013  2012. 

    

Societte Generale            1.764   5.686       

Комерцијална банка               5.450 

Banca Intesa  5.426  6.318  

Остале краткорочне финансијске обавезе према оснивача 648                   653   
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Свега  7.838  18.107 

Плус: Текућа доспећа дугорочних финансијских кредита 24485   

    

Укупно           24.485           18.107 

 
5. БИЛАНС СТАЊА (наставак) 

 

5.10.  Обавезе из пословања 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

     

 Добављачи у земљи            60.030            58.882 

 Добављачи у иностранству              419              2.239 

    

 Свега          60.449          61.121  

 
 

5.11.  Остале краткорочне обавезе 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Обавезе за бруто зараде              5.836              7.918  

 Обавезе за дивиденде и учешћа у добити                208                 208  

    

 Свега             6.044            8.126 

 

 
5.12.  Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Обавезе за ПДВ                  -    
 Обавезе по основу осталих пореза и доприноса              497  396 

 Обрачунати (укалкулисани) трошкови                  116                  

    

 Свега             613              396  

 
 

5.13.  Одложене пореске обавезе 

 

Одложене пореске обавезе исказане у билансу стања састоје на дан 31. децембра 2013. године у 

износу од 6.515хиљада динара (31. децембра 201 - године – 7.655 хиљада динара) настале су на 

основу следећих промена: 

 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

 Стање на почетку године  7.655  6.646 

 Одложени порески расходи/(приходи) периода  1.140  1009 

    

 Свега  6.515  7.655 
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6.  ПОТЕНЦИЈАЛНЕ И ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ  

 

Друштво води  спорове  малих вредности у којима учествује као тужилац и тужена страна. 

Руководство процењује да по основу спророва неће претрпети материјално значајне штете и није 

вршило резервисање трошкова по том основу.  

 

7.ХИПОТЕКА 

Укњижена хипотека на малопродајном објекту бр.10Ужице и производној хали у корист 
Уникредит банке.На малопродајном објекту бр 4 Ариље и бр 6 Б.Башта укњижена хипотека у 

корист Социете банке. 

 

8.  ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 

 
Након биланса стања, није било догађаја који би захтевали корекције финансијских извештаја или 

обелодањивање у напоменама уз финансијске извештаје. 

 

 

 

 

У Ужицу, 25. фебруара 2014. године 

 

Лице одговорно за састављање          Директор, 

     финансијских извештаја,                                                           Миливоје Петровић 

      Мирослава Новаковић 

 

 
             ______________________                    МП                           ______________________ 
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