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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШАЈЕ  ЗА 2013 
 

 Акционарско  предузеће „Слога“из Руског Села је мало привредно предузеће које у 

насељу носи развој пољопривреде и трговине пољопривредним производима и снабдевање 

пољопривреде са репродукцијоним материјалом. 

 

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ  

 

Јединствено пољопривредно предузеће „Банат“ Кикинда,  настало је 01.01.1974.године као 

сложена организација у чијем је саставу било више Основних Организација Удруженог Рада, 

међу њима и ООУР „СЛОГА“ Руско Село. 

Предузеће је од дана оснивања до данашњег дана имало следеће статусне промене: 

 Организовање друштвеног предузећа (Решење Основног Суда Удруженог рада Кикинда 

бр.Фи 262/89 од 29.12.1989.).Претходило је распадање Индустријског пољопривредног предузећа 

„Банат“ Кикинда.(Решење Основног Суда Удруженог рада Кикинда бр.Фи.191/89 од 

29.12.1989.године.). 

 

Организовање Деоничарског Друштва у мешовитој својини. 

(Решење Окружног Суда У Зрењанину бр. Фи 606/91 од 27.06.1991 год.). Републичка агенција за 

процену вредности капитала, у поступку оцене законитости организовања друштвеног предузећа 

„Слога“ Руско Село, као деоничарског друштва, поништила је Решењем бр. 982/91 од 31.01.1995 

год. Одлуку о организовању предузећа као деоничарског друштва у мешовитој својини. 

 Поводом Решења Републичке агенције за процену друштвеног капитала Београд за 

брисање неоснованог уписа у организовању ДП „Слога“ Руско Село као деоничарског друштва у 

мешовитој својини, Привредни Суд Зрењанин донео је дана 06.02.1995 год. Решење бр. Фи 

186/95 којим се брише неоснован упис ДП „Слога“ Руско Село као деоничарско друштво у 

мешовитој својини.  

 

Друштвено предузеће „Слога“ са п.о. Руско Село. (Решење Приврдног Суда Зрењанин 

бр.Фи.286/95 од 16.02.1995.)  

 

1.4.Основна делатност Ад „Слога“ је ратарска производња у сувом ратарењу. Основни производи 

су пшеница, јечам, кукуруз, соја, сунцокрет и шећерна репа. Предузеће је класификовано у 

средње предузеће а на дан биланса 31.12.2009.године. је имало 55 радника. Седиште АД „Слога“ 

је у Руском Селу у улици Братства Јединства бр,122. 

 

„СЛОГА“ АД из Руског Села је правни следбеник ДП „СЛОГА“ из Руског Села на основу 

решења Агенције за привредне регистре бр. БД 147976/2008 од 06.01.2009 год. Променом  правне 

форме мења се :друштвено предузеће и уписује се отворено акционарско друштво,док је матични 

број,ПИБ и шифра делатности остала иста. 

„СЛОГА“ АД из Руског Села је променила седиште фирме. На основу решења Агенције за 

привредне регистре БД 119128/2013 од 07.11.2013 године седиште „СЛОГА“ АД се налази у 

Зрењанину, ул. Милентија Поповића 1 тако да скраћено пословно име Гласи „СЛОГА“ АД 

ЗРЕЊАНИН, са седиштем у ул. Милентија Поповића бр.1, адреса за пријем поште ул. Петефи 

Шандора бб  23 314 Руско село.ПИБ , матични број и шифра делатности су остали исти. 

 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  

 

 2.1. Рачуноводствени метод  
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Финансијски извештаји предузећа састављени су у складу са Међународним рачуноводственим 

стандардима. 

Извештајна валута Предузећа је динар. 

Рачуноводствени извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности.У складу са 

Прелазним и завршним одредбама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном 

оквиру за предузећа, друга правна лица и предузетнике а изузетно од Међународног стандарда 

финансијског извештавања бр.1.- предузеће није извршило рекласификовање и усклађивање 

упорених података из претходне пословне године, односно података са стањем на дан 

01.01.2003.године. 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  

 

Код састављања финансијских извештаја примењиване су рачуноводствене политике које је 

усвојио Управни Одбор предузећа на седници одржаној 30.04.2004.год. 

 

 

 

III.РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Члан 15. 

 

 Рачуноводствене политике су посебна начела, основи, конвенције, правила и пракса које је 

усвојило предузеће за припремање и приказивање финансијских извештаја у складу са 

Међународним стандардима финансијског извештавања. 

  

 Усвојене рачуноводствене политике односе се  на признавање, мерење и процењивање  

средстава, обавеза, прихода и расхода предузећа. 

 

Нематеријална улагања 

 

Члан 16. 

 

 Нематеријална улагања су одредива немонетарна средства без физичког садржаја која 

служе за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим лицима или се 

користи у административне сврхе. Нематеријалним улагањима сматрају се: 

-  улагања у концесије; 

- улагања у развој нових производа и производњу нових или значајно унапређених материјала, 

уређаја, производа, процеса, система или услуга пре почетка комерцијалне производње или 

употребе; 

-улагање у научно и техничко знање; 

-улагање у креирање и примену нових процеса или система; 

-улагање у набавку лиценце; 

-стицање права на интелектуалну својину; 

-улагање у познавање тржишта и трговачке ознаке (укључујући робне марке и објављене 

наслове). 

 Уобичајени примери позиција које се обухватају у оквиру нематеријалних улагања  јесу 

компјутерски софтвер, патенти, ауторска права, играни филмови,листе клијената, права 

сервисирања хипотека, дозволе за риболов,увозне квоте,франшизе,односи са купцем или 

добављачем, лојалност купаца, удео на тржишту и маркентишка права. 

 Нематеријално улагање почетно се мери (признаје)по набавној вредности или цени 

коштања. 
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 Након почетног признавања, нематеријално улагање исказује по набавној вредности или 

цени коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења. 

 Основицу за амортизацију нематеријалних улагања чини набавна вредност или цена 

коштања по одбитку њихове преостале вредности. 

 Преостала вредност нематеријалних улагања сматра се једнаком нули, осим када: 

 1)постоји уговорна обавеза трећег лица да откупи то средство на крају његовог преосталог 

века трајања; или  

 2)за то средство постоји активно тржиште на којем се може одредити преостала вредност 

и да ће то тржиште трајати и на крају века тог средства. 

 Нематеријална улагања отписују се путем пропорционалне стопе амортизације у року од 

пет година, осим улагања чије је време коришћења утврђено уговором, када се отписивање врши 

у роковима који проистичу из уговора.Амортизација good-will-а врши се у року који не прелази 

2о година. 

 Интерно настали good-will не признаје се као нематеријално улагање. 

 

  

Основна средства 

 

Члан 17. 

 

 Основна средства  (некретнине, постројења и опрема), су материјална средства која 

предузеће држи за употребу у производњи или за испоруку робе или пружање услуга , за 

изнајмљивање другим лицима или у административне сврхе, и за која се очекује да ће користити 

дуже од једног обрачунског периода. 

 Некретнина, постројење 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.  

 Класу некретнине, постројења и опреме чине групе средстава сличне природе и употребе 

у пословању предузећа, као што су: 

 (а) земљиште; 

 (б) земљиште и зграде; 

 (ц) машине  

 (д) моторна возила; 

 (е) намештај и непокретни инвентар, и  

 (ф) канцеларијска опрема. 

 Почетно мерење некретнине, постројења и опреме који испуњавају услове за признавање 

за средство врши се по набавној вредности или по цени коштања. 

 Накнадни издатак за некретнину, постројење и опрему признаје се као средство само када 

се тим издатком побољшава стање средства изнад његовог првобитног процењеног стандардног 

учинка. Примери побошања која доводе повећаних будућих економских користи укључују: 

 (а) измену постројења, којом се продужава користан век трајања, укључујући и повећање 

капацитета; 

 (б) надградња машинских делова, којом се постиже значајно унапређење квалитета 

излазних компоненти;и  

 (ц) усвајање нових производних процеса који омогућавају значајно смањење претходно 

процењених трошкова пословања. 

 Издатак за поправке и одржавање некретнина, постројења и опреме настаје ради 

обнављања или одржавања будућих економских користи које предузеће може да очекује од 

првобитно процењног стандардног учинка тог средства. 



4  

 

Као такав, он се обично признаје као расход у тренутку када настане.На пример,трошкови 

сервисирања или ремонта постројења и опреме обично представљају расход, јер се њима 

обнавља, а не повећава, првобитна процењени стандардни учинак. 

 Након почетног признавања, некретнина, постројење и опрема исказују се по набавној 

вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан 

износ губитака због обезвређења, 

 Основицу за амортизацију некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност или 

цена коштања по одбитку преостале вредности средстава. 

 Уколико дође до обезвређивања садашње вредности некретнина постројења и опреме, 

односно преостала вредност основних средстава се на дан биланса значајно разликује од њене 

тржишне , фер вредности врши се ревалоризација само земљишта а постројења и опрема се воде 

по набавној вредности. Честе ревалоризације нису неопходне за некретнине,постројења и опрему 

код којих су промене поштене вредности само незнатне. 

  Поштену вредност основних средстава обично чини њихова тржишна вредност, 

која се утврђује проценом . 

 Некретнине,постројења и опрема отписују се на терет расхода путем амортизације . Износ 

некретнине,постројења и опреме који подлеже амортизацији, отписује се систематски током  

њиховог корисног века трајања применом пропорционалних стопа амортизације, које се утврђују 

путем следећег обрасца: 

 

Стопа амортизације =1оо/корисни век трајања средстава 

 

  

 Метод амортизације који се примењује изражава начин на који предузеће троши 

економске користи садржане у средству. Обрачунат трошак амортизације признаје се као расход 

периода у којем је настао осим ако није укључен у исказани износ неког другог средства. 

 Корисни век трајања некретнине, постројења и опреме преиспитује се периодично и, ако 

су очекивања заснована на новим проценама значајно различита од претходних, обрачун 

трошкова амортизације за текући и будући перид се коригује.  

 Метод обрачуна амортизације који се примењује на некретнину, постројења опрему 

преиспитује се периодично и уколико је дошла до значајне промене у очекиваном обрасцу 

трошења економских користи од тих средстава, метод се мења тако да одражава тај измењени 

начин. Када је таква промена метода обрачуна амортизације неопходна, онда се она 

рачуноводствено обухвата као промена  рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови 

амортизације за текући и будући период се коригују.  

 Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након 

отуђивања или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не 

очекују никакве будуће економске користи. 

 Добици или губици који проистекну из расходовања  или отуђења некретнина, постројења 

и опреме утврђују се као разлика између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа 

средстава и признају се као приход или расход убилансу успеха. 

 

 

Инвестиционе некретнине 

 

Члан 18 

 

 Инвестициона некретнина је некретнина (неко земљиште или зграда-или и једно и друго), 

коју (предузеће као власник или корисник финасијског лизинга)држи ради остваривања зараде 

ради остваривања зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради 

и једног и другог, а не ради:  
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 (а) употребе за производњу или снабдевања робом или пружање услуга или  

за потребе административног псловања; или  

 (б) продаје у оквиру редовног пословања. 

 Инвестициона некретнина држи се ради остваривања зараде од издавања или ради 

увећања вредности капитала, или ради  и једног и другог.Према томе, инветициона некретнина 

ствара токове готовине који су у великој мери независни од остале имовине коју држи предузеће. 

По томе се инвестициона некретнина разликује од некретнине коју користи власник. 

 Примери инвестиционе некретнине су:  

 (а) земљиште које се држи ради дугорочног увећања вредности капитала,а не ради 

краткорочне продаје у оквиру редовног пословања; 

 (б) земљиште које се држи за будуће потребе, које тренутно нису утврђене.(Ако предузеће 

није утврдило да ће то земљиште да користи било као некретнину коју користи власник, било за 

потребе краткорочне подаје у оквиру редовног пословања, сматра се да се то земљиште држи 

ради увећања вредности капитала); 

 (ц) зграда чији је власник предузеће (или коју предузеће држи по основу финансијског 

лизинга) и која је дата у закуп по основу једног или више оперативних лизинга; и  

 (д) зграда која је празна, али која се држи ради давања у закуп по основу једног или више 

оперативних лизинга. 

 Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања  (набавке) врши се по 

набавној вредности или цени коштања. При почетном мерењу, зависни трошкови набавке 

укључују се у набавну вредност или цену коштања. 

 Накнадни издаци  који се односе на већ  признату инвестициону некретнину приписују се 

исказаном износу те инвестиционе некретнине ако је вероватно да ће прилив будућих 

економских користи да буде већиод првобитно процењене стопе приноса те инвестиционе  

некретнине. Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су 

настали. 

 Након почетног признавања, накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се према 

њиховој поштеној вредности. Поштена вредност инвестиционе некретнине обично је њена 

тржишна вредност мери се као највероватнија цена која реално може да се добије на тржишту, на 

дан биланса стања, у складу са дефиницијом поштене вредности. То је најбоља цена коју 

продавац реално може да добије и најповољнија цена коју купац реално може да добије.Та 

процена конкретно искључује процењену цену која је повећана или смањена због посебних 

услова или околности, као што су нетипично финансирање, аранжмани продаје или поновног 

узимања у лизинг и посебне користи или концесије,које је дао неко ко има везе са продајом. 

 Добитак или губитак настао због промене поштене вредности инвестиционе некретнине 

укључује се у нето добитак или нето губитак периода у којем је настао. 

 

 

Дугорочни финансијски пласмани 

 

Члан 19. 

 

 У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних 

правних лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица и учешћа у капиталу других правних 

лица и дугорочне хартије од вредности расположиве за продају. Такође у оквиру дугорочних 

финансијских пласмана исказују се дугорочни кредити, зависним, повезаним и другим правним 

лицима, дугорочни кредити у земљи и иностранству, хартије од вредности  које се држе до 

доспећа и остали дугорочни пласмани. 

 Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног 

признавања мере по њиховој набавној вредности која представља  поштену вредност надокнаде 
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која је дата за њих. Трошкови трансакције се укључују у почетно мерење свих финансијских 

средстава. 

 За потрбе мерења финансијског средства након почетног признавања, финансијска 

средства се класификују у четри категорије: 

 (а) зајмови и потраживања који су потекли од стране предузећа и који се не држе ради 

трговања; 

 (б) улагања која се држе до доспећа; 

 (ц) финансијска средства која су расположива за продају; и  

 (д) финансијска средства која се држе ради трговања. 

 После почетног признавања, предузеће мери финансијска средства, укључујући и 

деривате који су средства, по њиховим поштеним вредностима, без било каквог умањивања за 

трансакционе трошкове које може начинити приликом продаје или другог отуђења. 

 Признати добитак или губитак који произилази из промене у поштеној вредности 

финансијског средства која није део односа заштите исказује се као добитак или губитак из 

финансијског средства које је расположиво за продају који је : 

укључен у нето добитак или губитак у периоду у којем настаје; или  

приказан директно у сопственом капиталу, кроз ивештај о променама 

на сопственом капиталу све док се финансијско средство не прода, наплати или на други начин 

отуђи, или док се не утврди да је финансијско средство обезвређено, у којем тренутку се укупни 

добитак или губитак који је претходно био приказан у сопственом капиталу укључује у нето 

добитак или губитак периода. 

 Хартије од вредности расположиве за продају исказују се по набавној вредности умањеној 

за исправку вредности, или по тржишној вредности, зависно од тога која је нижа. Хартије од 

вредности  за које не постоји активно тржиште исказују се по надокнадивој вредности. 

Надокнадива вредност је заснована на процени будућих новчаних токова, дисконтованих по 

просечној стопи активне камате на кредите . 

 

Залихе 

 

Члан 20. 

 

 Залихе су средства (а) која се држе за продају у уобичајеном току пословања; (б) која су у 

процесу производње а намењене су за продају; или (ц) у облику материјала или помоћних 

средстава која се троше у процесу производње или приликом пружања услуга. Залихе обухватају: 

робу која је набављена и држи се ради продаје, укључујући робу на мало  која се држи ради 

препродаје или земљиште и друге некретнине које се држе ради препродаје; 

готове производе које је произвело предузеће; 

недовршене производе чија је производња у току; и  

основни и помоћни материјал који ће бити искоришћен у процесу производње. 

 

 

Залихе робе 

 

Члан 21. 

 

 Залихе робе мере се по набавној вредности коју чини фактурна цена добављача, увозне 

дажбине и други порези (осим оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских 

власти), трошкови превоза, манипулативни трошкови и други трошкови који се могу директно 

приписати стицању залиха робе. Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при 

утврђивању трошкова набавке робе. 
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 Трошкови набавке могу укључивати и курсне разлике које директно настају приликом 

недавног стицања залиха које су фактурисане у страној валути, у ретким околностима које су 

дозвољене према допуштеном алтернативном приступу из МРС 21 Ефекти промена курсева 

размене страних валута. Те курсне разлике ограничене су на оне које настају из велике 

девалвације или депресијације вредности валуте против којих не постоји ниједно практично 

средство заштите и које утичу на обавезе које се не могу измирити, а које су настале по основу 

недавног стицања залиха. 

 Обрачун излаза (продаје) залиха робе, врши се по методи просечне пондерисане цене. 

 Према методи пондерисаног просека, набавна цена сваке ставке одређује се на основу 

пондерисаног просека набавне цене сличних ставки на почетку периода и набавне цене сличних 

ставки које су набављене током тог периода. Просек се може израчунавати периодично или 

приликом пријема сваке наредне пошиљке, у зависности  од околности у предузећу. 

 Ако се залихе робе воде по продајним ценама,обрачун разлике у цени врши се тако да 

вредност излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по методи просечне 

пондерисане цене. 

 

 

Залихе материјала 

 

Члан 22. 

 

 Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности, док се 

залихе материјала који је произведен као сопствени учинак предузећа мере по цени коштања, 

односно по нето продајној вредности, ако је нижа. 

 Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви тошкови набавке, трошкови 

производње (конверзије) и други настали трошкови неопходни за довођење залиха на њихово 

садашње место и стање. 

 Трошкови набавке залиха обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим 

оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти), трошкове превоза, 

манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати стицању готових 

производа, материјала и услуга. Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при 

утврђивању трошкова набавке. 

 Трошкови набавке могу укључивати и курсне разлике које директно настају приликом 

недавног стицања залиха које су фактурисане у страној валути, у ретким околностима које су 

дозвољене према допуштеном алтернативном приступу из МРС 21 Ефекти промена курсева 

размене страних валута. Те курсне разлике ограничене су на оне које настају из велике 

девалвације или депресијације вредности валуте против којих не постоји ни једно практично 

средство заштите и које утичу на обавезе које се не могу измирити, а које су настале по основу 

недавног стицања залиха. 

 Када се материјал производи као производ сопствене производње и даље користи у 

наредној фази процеса производње, његова процена врши се у висини трошкова производње тих 

залиха а највише до нето продајне вредности тих залиха. 

 Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане 

цене, 

 Према методи пондерисаног просека, набавна цена сваке ставке одређује се на основу 

пондерисаног просека набавне цене сличних ставки на почетку периода и набавне цене сличних 

ставки које су набављене или произведене током тог периода.Просек се може израчунавати 

периодично или приликом пријема сваке наредне пошиљке, у зависности од околности у 

предузећу. 
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Залихе недовршене производње и готових производа 

 

Члан 23 

 

. Залихе недовршене производње и готових производа настју као резултат производног 

процеса предузећа. Ове залихе мере се по цени коштања, односно по нето продајној вредности, 

ако је нижа. Трошкови производње (конвезије) залиха обухватају трошкове који су директно 

повезани са јединицама производа, као што је директна радна снага. Они, такође, обухватају 

систематско додељивање фиксних и променљивих режијских трошкова који настају приликом 

утрошка материјала за производњу готових производа.Фиксни режијски трошкови су они 

индиректни трошкови производње који су релативно константни, без обзира на обим 

производње, као што су амортизација и одржавање фабричких зграда и опреме, као и трошкови 

руковођења  и управљања фабриком. Променљиви режијски трошкови су они индиректни 

трошкови производње који се мењају, директно или скоро директно,сразмерно промени обима 

призводње, као што су индиректни материјал и индиректна радна снага.  

 Додељивање фиксних режијских трошкова трошковима производње заснива се на 

уобичајном капацитету производних објеката. Уобичајени капацитет је производња за коју се 

очекује да ће у просеку бити остварена током више периода или сезона у нормалним 

околностима, узимајућу при том у обзир губитак капацитета услед планираног 

одржавања.Стварни ниво производње може да се користи, ако је приближан уобичајеном 

капацитету.Износ фиксних режијских трошкова који се додељују свакој јединици поизводње не 

може да се последично повећа због ниске производње или  неискоришћености постројења. 

Недодељени трошкови признају се као расход у периоду у којем су настали. У периодима 

неуобичајено велике производње, износ фиксних режијских трошкова који је додељен свакој 

јединици производа смањује се тако да се залихе не мере изнад цене коштања.Промењиви 

режијски трошкови додељују се свакој јединици  

произода на основу стварне употребе производних капацитета.  

 Резултат производног процеса може да буде више производа који се производе 

истовремено.То је случај, на пример, када се производе заједнчки производи или када постоје 

производ и нуспроизвод.Кад трошкови производње сваког производа не могу посебно да се 

одреде, тада се додељују производима на разумној и доследној основи.На пример,додељивање 

може да буде засновано на релативној продајној вредности сваког производа,у фази производног 

прцеса када се производи могу одвојено идентификовати или по окончању производње. Већина 

нуспроизвода је по својој природи безначајна.Када је то случај, они се углавном мере по нето 

продајној вредности и та вредност се одузима од цене коштања главног производа.Као резултат 

овога, исказани износ главног производа не разликује се значајно од његове цене коштања.  

 Други трошкови укључују се у цену коштања залиха само у мери у којој су настали 

приликом довођења залиха на њихово садашње место и у садашње стање.На пример,у цену 

кошања залиха могу се укључити и непроизводни режијиски трошкови или трошкови 

пројектовања производа за посебне купце. 

 Примери трошкова који су искључени из цене коштања залиха и признати као расходи у 

периоду у којем су настали су следећи: 

 (а) неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или дуги трошкови 

производње; 

 (б) трошкови складиштења (осим ако ти трошкви нису неопходни у процесу производње 

пре наредне фазе производње); 

 (ц) режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње 

место и у садашње стање, и  

 (д) трошкови продаје,  
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 У одређеним околностима, трошкови позајмљивања се укључују у цену коштања 

залиха.Те околности су утврђене допуштеним алтернативним поступком из МРС 23 Трошкови 

позајмљивања. 

 Цена коштања залиха ставки које обично нису међусобно замењиве или услуга које су 

произведене и раздељене на посебне пројекте утврђује се путем јасне идентификације сваког 

појединачног трошка.  

 Јасна идентификација трошка зачи да су специфични трошкови додељени 

идентификационим ставкама залиха.То је одговарајући поступак за ставке које су раздељене на 

специфичне пројекте, без обзира на то да ли су купљене или произведене. Међутим, јасна 

идентификација трошкова нија одговарајући поступак када постоји велики број ставки залиха, 

које су обично међусобно замењиве.У тим околностима, за утврђивање ефеката на нето добитак 

или губитак периода могла би да се користи метода одабира оних ставки које остају у залихама. 

 Залихе НДП и готових производа мере се по цени коштања или по тржишној цени ако је 

она нижа од цене коштања. 

 Кључ расподеле трошкова који улазе у цену коштања готових производа и недовршене 

производње (општи трошкови ратарства, општи трошкови пољопривредних машина итд...)на 

носиоце трошкова, су плате израде. 

 Могуће је да цена коштања залиха не може да се поврати ако су те залихе оштећене, ако 

су постале у целини или делимично застареле или ако је њихова продајна цена опала.Могуће је 

да цена коштања не може да се поврати и ако се повећају процењени трошкови завршетка или 

процењени трошкови који ће настати у вези са продајом.Пракса отписивања залиха испод 

њихове цене коштања до нето продајне вредности у складу је са становиштем да средства не 

треба да се исказују у износима који су већи од оних за које се очекује да ће се остварити од 

њихове продаје или употребе.  

 Залихе се обично отписују до нето продајне вредности на појединачној основи. 

Почев од завршног рачуна за 2007 годину залихе готових производа се признавају по МРС 41, и 

МРС 2 по којима се готови производи признају по фер-вредности у моменту убирања плодова т.ј 

у моменту жетве,умањено за процењена трошкове продаје.У случају када је фер вредност на дан 

31.12 обрачунске године мања од већ признате вредности тада се она коригује до фер вредности. 

 

 

Краткорочна потраживања и пласмани 

 

Члан 24. 

 

 Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца – зависних и повезаних 

правних лица и осталих купаца у земљи и иностранству по основу продаје производа робе и 

услуга.  

 Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне 

пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана чинидбе,односно од дана биланса.  

 Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре. Ако се 

вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по 

курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до датума 

наплате  потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или на терет расхода. 

Потраживања исказана у страној валути  на дан биланса прерачунавају се према важећем курсу, а 

курсне разлике признају се као приход или расход периода. 

 Краткорочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по 

амортизованој вредности, не узимајући у обзир намеру предузећа да их држи до доспећа. 

 Уколико постоји вероватноћа да предузеће неће бити у стању да наплати  све доспеле 

износе (главницу и камату) према уговорним условима за дате  кредите, потраживања или 

улагања која се држе до доспећа која су исказана по амортизованој врдности, настао је губитак 
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због обезвређивања или ненаплативих потраживања.Висина губитка утврђује се као разлика 

између исказаног износа средства и садашње вредности очекиваних будућих токова готовине 

есконтованих по првобитној ефективној каматној стопи финансијског инструмента (износ који 

може да се поврати).Токови готовине који се односе на краткорочна потраживања обично се не 

есконтују.Исказани износ средства умањује се до његове процењене вредности која може да се 

поврати било директно, било коришћењем рачуна исправке вредности. Износ губитка укључује 

се у нето добитак или губитак периода. 

 

 

Приходи и расходи 

 

Члан 25. 

 

 Приходи обухватају приходе од уобичајених активности предузећа и добитке. Приходи од 

уобичајених активности  су приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од 

активирања учинака, приходи од субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја 

дажбина по основу продаје робе, производа и услуга, приходи од доприноса и чланарина и други 

приходи који су обрачунати у књиговодственој исправи, независно од времена наплате. 

 Добици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију прихода и могу, али не 

морају да проистекну из уобичајених активности предузећа. Добици представљају повећања 

економских користи и као такви по природи нису различити од прихода. Добици укључују 

добитке проистекле из продаје дугорочних средстава,не реализоване добитке; на пример, оне 

што проистичу из ревалоризације утрживих вредности папира и оне што резултирају из пораста 

исказане вредности дугорочних средстава. Добици се приказују на нето основу, након умањења 

за одговарајуће расходе. 

 Различите врсте средстава могу да буду примљене или увећане преко прихода, примери 

укључују  готовину, потраживања и робу  и услуге које су примљене у замену за испоручене 

производе и услуге. Приходи такође могу настати из измирења обавеза. На пример, предузеће 

може да испоручи робу и пружи услуге ради измирења обавеза по основу отплате преосталог 

дуга. 

 Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности  предузећа и 

губитке.Трошкови који проистичу  из уобичајених активности предузећа укључују расходе 

директног материјала и робе и друге пословне расходе (трошкови осталог материјала, 

производне услуге, резервисања, амортизација,нематеријални трошкови, порези и доприноси 

правног лица независни од резултата, бруто зараде и остали лични расходи ), независно од 

момента плаћања. 

 Губици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију расхода и могу, али не 

морају, да проистекну из уобичајених активности предузећа. Губици представљају смањења 

економских користи и као такви нису по својој природи  различити од других расхода. 

 Губици укључују, на пример, оне који су последица катастрофа, као што су пожар и 

поплава, али и оне који су произашли из продаје дугорочних средстава.Дефиниција расхода, 

такође, укључује не реализоване губитке, на пример, оне произашле из ефеката пораста курсева 

стране валуте у вези са задуживањима предузећа у тој валути. Када се губици признају у билансу 

успеха,приказују се посебно, због тога што је сазнање о њима корисно при доношењу 

економских одлука. Губици се обично приказују на нето основи, након умањења за одговарајуће 

приходе. 

Трошкови позајмљивања 

 

Члан 26. 

 Трошкови позајмљивања су камате и други трошкови који настају у предузећу у вези са 

позајмљивањем финансијских средстава. Трошкови позајмљивања могу да укључе:  
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 (а) камату на дозвољено прекорачење на рачуну и краткорочна и дугорочна 

позајмљивања; 

 (б) амортизацију есконта или премија у вези са позајмљивањем; 

 (ц) амортизацију споредних трошкова насталих у вези са аранжманом позајмљивања; 

 (д) финансијске трошкове по основу финансијског лизинга који се признају у складу са 

МРС 17 Лизинг, и  

 (е) курсне разлике које произилазе из позајмљивања износа у страној валути, у оној мери у 

којој се оне сматрају корекцијом трошкова камата. 

 Трошкови позајмљивања признају се као расход у периоду у којем су настали без обзира 

на то како се позајмљена средства користе. 

 

Финансијске обавезе 

 

Члан 27. 

 

 Финансијским обавезама сматрају се дугорочне обавезе (обавезе према повезаним 

правним лицима и правним лицима са узајамним учешћем, дугорочни кредити, обавезе по 

дугорочним хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе), краткорочне финансијке 

обавезе (обавезе према повезаним правним лицима и правним лицима са узајамним учешћем, 

краткорочни кредити и остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из 

пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана,од дана 

чинидбе, односно од дана годишњег биланса. 

 Финансијска обавеза је свака обавеза која представља уговорну обавезу; 

 а) предаје готовине или другог финансијског средства другом предузећу; или  

 б) размене финансијских инструмената са другим предузећем под потенцијално 

неповољним условима. 

 Предузеће може да има уговорну обавезу која може да се измири било плаћањем 

финансијским средствима, било плаћањем сопственим акцијама. У том случају , уколико број 

акција који је потребан за измирење обавеза варира са променама њихове поштене вредности, 

тако да се плаћање врши у износу поштене вредности акција који је једнак износу уговорне 

обавезе, ималац обавезе није изложен добитку или губитку насталом услед промене цена 

његових акција. 

Таква обавеза се рачуноводствено обухвата као финансијска обавеза предузећа. 

 Приликом почетног признавања предузеће мери финансијску обавезу по њеној набавној 

вредности која представља поштену вредност надокнаде која је примљена за њу. Трансакциони 

трошкови се укључују у почетно мерење свих финансијских обавеза. 

 Након почетног признавања, предузеће мери све финансијске обавезе по амортизованој 

вредности, осим обавезе које држи ради тргвања и деривата који представљају обавезе које мери 

по поштеној вредности.  

 Смањење обавеза по основу закона, ванпарничног поравнања и слично врши се директним 

потписивањем. 

 

Дугорочна резервисања 

 

Члан 28. 

 

 Дугорочно резервисање се признаје када: а) предузеће има обавезу (правну или стварну) 

која је настала као резултат прошлог догађаја, б) је вероватно да ће одлив ресурса који садрже 

економске користи бити потребан за измирење обавеза, и  ц) износ обавезе може поуздано да се 

процени. Уколико ови услови нису испуњени резервисање се не признаје.  
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 Дугорочна резервисања обухватају резервисања за трошкове у гарантном року, 

резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за задржане кауције и 

депозите, резервисања за трошкове реструктуирања предузећа резервисања за пензије, и остала 

дугорочна резервисања за покриће обавеза (правних или стварних ),насталих као резултат 

прошлих догађаја, за које је вероватно да ће изазвати одлив ресурса који садрже економске 

користи, ради њиховог измиривања и које се могу поуздано проценити (на пример, спорови у 

току ), као и резервсања за издате гаранције и друга јемства.  

 Дугорочна резервисања за трошкове и ризике прате се по врстама, а њихово смањење, 

односно укидање врши се у корист прихода. 

 Резервисања се не признају за будуће пословне губитке.  

 Резервисања се разликују од других обавеза као што су, на пример, обавезе према 

добављачима и обрачунате обавезе, јер је код њих присутна неизвесност у погледу рока настанка 

или износа будућих издатака који су потребни за измирење. 

 Мерење резервисања врши се у износу који је признат као резервисање и он представља 

најбољу процену издатка који је потребан за измирење садашње обавезе на дан  биланса стања. 

 Резервисања се испитују на дан сваког биланса стања и коригују тако да одржавају 

најбољу садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив ресурса који представљају 

економске користи бити потребан за измирење обавезе, резервисање се укида. 

 Тамо где је учинак временске вредности новца значајан, износ резервисања представља 

садашњу вредост издатака за које се очекује да ће бити потребни за измирење обавезе. 

 

 Због временске вредности новца, резервисања у вези са одливима готовине који настају 

одмах после дана биланса стања штетнија су од оних где одливи готовине у истом износу настају 

касније.Резервисања се, дакле, дисконтују, тамо где је учинак значајан. 

 Дисконтна стопа је стопа пре опорезивања која одржава текуће тржишне процене 

временске вредности новца и ризика специфичних за обавезу. Дисконтна стопа не одражава 

ризике за које су процене будућих токова готовине кориговане.  

 

IV.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

 

 Биланс стања на дан 31. децембра 2оо3.год.представља почетни биланс стања у складу са 

МСФИ, а датум преласка на примену МСФИ је 1. јануар 2оо4.год. 

Члан 3о. 

 

 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о рачуноводству 

који је донесен 2000.год. 

Члан 31. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 01.01.2004.год. и примењиваће се на састављање почетног 

биланса стања који се саставља у свим периодима презентираним у првим финансијским 

извештајима састављеним у складу са МСФИ. 

 

 

НАПОМЕНА: уговором о продаји друштвеног капитала Купац је преузео обавезу инвестирања 

у основна срдства  у износу од 9.233.000,00 динара  тако да је Чланом 41.став 2. Закона о 

приватизацији прописано да се акције које стиче купац из нових емисија по основу  повећања 

капитала Субјекта приватизације за време извршења уговорених обавеза, сматрају сопственим 

акцијама Субекта приватизације које су у потпуности плаћене. 
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  2013 год. у     000 дин. 2012 год. у      000 дин. 

2. СТАЛНА ИМОВИНА 174 878 153 169 

3.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТР., 

ОПРЕМА И БИОЛ. 

СРЕДСТВА 

 

 

174 835 

 

 

153 126 

4. НЕКРЕТНИНЕ, 

ПОСТРОЈЕЊА И 

ОПРЕМА 

Позицију некретнина, 

постројења и опреме 

сачињавају следећеставке: 

 

 

 

 

Набав.      Аморт.       Садаш. 

Вредн.                           Вредн. 

 

 

 

 

Набав.      Аморт.     Садаш. 

Вредн.                         Вредн. 

 Земљиште : 135 247                        135 247 135 247                          135 247 

 Грађ. Објекти:  91 445        82 415          9 031   55 716        45 866          9 850 

 Пост. И опрема:  79 429       48 871         30 557   46 280        38 250         8 029 

 УКУПНО  306 121    131 286       174 835 237 243       84 116       153 126 

    

5. ДУГОРОЧНИ 

ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАСМАНИ 

 

 

43 

 

 

43 

6. УЧЕШЋЕ У 

КАПИТАЛУ КОД 

ПОЉОПР. СТАНИЦЕ: 

Књиговод.вредност 

 

 

 

43 

 

 

 

43 

    

7. ОБРТНА ИМОВИНА 53 470 70 146 

    

8. ЗАЛИХЕ 26 015 69 622 

 Структура залиха: 

Материјал : 

Резервни делови: 

Алат и ситан инвентар: 

Недовршена производња: 

Готови производи: 

Роба : 

Дати аванси: 

 

                                          4 147 

                                          1 095 

97 

20 646 

                                               0 

-    

30 

Укупно:                         26 015 

 

 8 748 

1 470 

97 

20 900 

38 377 

- 

30 

Укупно:                          69 622  

    

9. КРАТКОРОЧНА 

ПОТРАЖИВАЊА И 

ПЛАСМАНИ 

 

 

27 455 

 

 

524 

10. ПОТРАЖИВАЊА 

Потраживања по основу 

продаје: 

 

 

27 436 

 

 

- 

11. ПОТРАЖИВАЊА ЗА 

ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ 

НА ДОБИТ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

 

0 

 

 

 

115 
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  2013 god. 2012god. 
12. ГОТОВИНА И 

ГОТОВИНСКИ 

ЕКВИВАЛЕНТИ 

Војвођ.банка АД Н. Сад : 

Девизни рачун: 

Благајна : 

Hypo Alpe –Adria-Bank 

 

 

 

16 

- 

- 

3 

УКУПНО:                             19 

 

 

 

                                             405 

- 

- 

2 

УКУПНО:                           407 

    

13. ПОСЛОВНА ИМОВИНА  

228   348 

 

223 315 

    

14. УКУПНА АКТИВА 228 348 223 315 

    

15. КАПИТАЛ 224 934 213 823 

    

16. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ 

КАПИТАЛ 

-Акцијски кап. Већинског 

власника: 

-Акц.капитал запослених и 

мањ.акционара: 

Акције друге емисије-

докапитализација 

већ.власника: 

У 000 д.    Бр.акц.  учешће% 

 

 

85 402 

 

36 601 

 

 

9 233 

Укупни капитал:       131 236 

У 000 д.   Бр.акц.  учешће% 

 

 

85 402 

 

36 601 

 

 

9 233 

Укупни капитал:       131 236 

    

17. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

79 356 

 

79 356 

    

18. НЕРАСПОРЕЂЕНА 

ДОБИТ 

 

                                        14 342 

 

3 231 

19. ГУБИТАК 0 - 

    

20. ДУГОРОЧНА 

РЕЗЕРВИСАЊА И 

ОБАВЕЗЕ 

 

 

3 414 

 

 

9 492 

21. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  189 

 

22. 

 

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 

 

 

Исплаћен у целости 

    

23. ФИНАНСИЈСКИ 

ЛИЗИНГ-ХИПО БАНКА 

Износ (поч.стање  

 

1. бр.и датум уговора   

    Рок враћања: 

    Каматна стопа:  

    Залог- обезбеђење: 

 

 

 

189 

НС 03688 од 18.07.2006 

8 година 

Ном. 8,1%, ефект. 10,95% 

Менично  

 

 

 

1 906 

НС 03688 од  18.07.2006 

8 година 

Ном. 8,1%, ефект. 10,95% 

Менично 
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     Износ отпл.дуга 31.12. 

    Стање дуга на дан 31.12. 

2. бр.и датум уговора 

    Рок враћања: 

    Каматна стопа: 

    Залог обезбеђење: 

    Износ отпл.дуга 31.12. 

    Стање дуга  

189 

Пребачено на краткорочне 

обавезе 

НС 06005 од 09.10.2008 год 

3 године 

0 % 

Менично 

0  

0 

1 716 

189 

НС 06005 од 09.10.2008 год. 

3 године 

0 % 

Менично  

- 

0 

24. КРАТКОРОЧНЕ 

ОБАВЕЗЕ 

 

3 414 

 

9 303 

29. Обавезе по основу ПДВ  

7 

 

 

25. КРАТК.ФИНАНСИЈСКЕ 

ОБАВЕЗЕ 

 

1 997 

 

3 186 

26. ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМ. 45 4 688 

27. ОСТАЛЕ 

КРАТК.ОБАВЕЗЕ 

 

1 286 

 

1 295 

28. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 

ПОРЕЗА НА ДОБИТАК 

 

79 

 

134 

30. УКУПНА ПАСИВА 228 348 223 315 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ УЗ БИЛАНС УСПЕХА 

СТРУКТУРА  ПРИХОДА 

  2013 год. у 000 дин 2012 год. у 000 дин. 

31. ПОСЛОВНИ 

ПРИХОДИ 

 

90 787 

 

75 029 

32.  ПРИХОДИ ОД 

ПРОДАЈЕ 

Приходи од прод.произв.: 

Приходи од услуга: 

 

 

127 894 

924 

Укупно: 128 818 

 

 

66 477 

690 

Укупно: 67 167 

36 СМАЊЕЊЕ 

ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 

 

38 631 

 

- 

33. ПОВЕЋАЊЕ 

ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 

 

0 

 

 6 047 

34. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ 

ПРИХОДИ 

-приходи од премије 

 

600 

600 

- 

 

1 815 

1 815 

- 

43. ФИНАНСИЈСКИ 

ПРИХОДИ 

-приходи од камата: 

-остали приходи 

 

 

27 

 

 

6 

45. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 584 5 157 

35. ПОСЛОВНИ 

РАСХОДИ 

 

                                         77 235 

 

76 546 
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37. ТРОШКОВИ 

МАТЕРИЈАЛА 

-трошк.сиров. и материј.: 

-трошк.материј. режије: 

-трошк.ел.енерг, гор.маз: 

 

49 410 

36 603 

23 

12 784 

 

47 283 

35 976 

16 

11 291 

    

    

  2013 год. у 000 дин 2012 год. у 000 дин. 

38. ТРОШК.ЗАРАДА 

НАКНАДАЗАРАДА И 

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАС. 

-трошк.нето зарада: 

-трошк.ост.накнада: 

-трошк.доприноса: 

 

 

 

15 082 

279 

2 728 

Укупно: 18 089 

 

 

 

 

 

14 137 

427 

2 4812 

Укупно: 17 046 

39. ТРОШКОВИ 

АМОРЗИЗАЦИЈЕ И 

РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 

5 811 

 

 

6 140 

   

 

 

 

40. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ 

РАСХОДИ 

-трошк.ПТТ  

-трошк.одрж.средстава: 

-трошк.произв.услуга: 

-трошк.других услуга: 

-трошк.репрезентације: 

-трошк.платног промета: 

-трошк.пореза: 

-трошк.доприноса: 

-ост.нематер.трошкови: 

-трошк.премија осигурањ. 

-трошк.рекл.и пропаг.: 

-трошк.чланарина: 

 

 3 925 

36 

59 

366 

650 

38 

43 

547 

1540 

577 

36 

33 

 

 6 077 

40 

126 

840 

2 035 

112 

53 

544 

1 294 

998 

35 

- 

- 

 

 

44. ФИННСИЈСКИ 

РАСХОДИ 

-трошк.камате: 

-расх.по осн.ефекта    

валут.клаузуле 

-ост.фин.рас. 

 

2 456 

749 

 

1 707 

 

 

 2 629 

996 

 

1 633 

- 

46 ОСТАЛИ РАСХОДИ 0 

 

- 

41. ПОСЛОВНИ 

ДОБИТАК 

 

13 552 

 

 

42. 

 

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК 
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 1 517 

47. ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 

 

11 707 

 

1 017 

48 ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 

 

11 707 

 

1 017 

51 ПОРЕСКИ РАСХОД 

ПЕРИОДА 

 

596 

 

374 

 

52 

 

НЕТО ДОБИТАК 

 

11 111 

 

643 

53  НЕТО ГУБИТАК - - 

 

 

              

            Остала обелодањивања-потенцијални губици-добици. 

 

 

 

Закључно са 31.12.2012.год.АД“СЛОГА“РУСКО СЕЛО води два значајнија спора у једном  

З.З.“РУСКО СЕЛО“ је покренула поступак враћања задружне имовине З.З.“РУСКО СЕЛО“ и  то 

око 259 ха. Земље, пословне зграде, циглану, мешаону сточне хране. 

У другом спору АД“СЛОГА“ је тужила ДД „БАНАТ“ из КИКИНДЕ и З.З.“РУСКО СЕЛО“ из 

Руског Села а у циљу поништења уговора о преносу права коришћења без накнаде (око 89 ха. 

земље) који су закључили ДД“БАНАТ“из КИКИНДЕ  и  З.З.“РУСКО СЕЛО“ из Руског Села, где 

је ДД“БАНАТ“ из Кикинде пренео у власништво земљиште  које је у поседу и практично је од 

свог оснивања обрађује  ДП „СЛОГА“РУСКО СЕЛО. (од укупно утужених 320 ха 

пољопривредног земљишта, а након добијања решења о разграничењу друштвеног и државног 

земљишта, 89 ха друштвеног  пољ.земљишта остало  је у спору Након добијања решења о 

разграничењу од стране Министарства за пољопривреду АД „СЛОГА“ у друштвеном 

власништву поседује 859 ха 43 ари 72 м2 пољопривредног земљишта, на основу чега је ДП 

„СЛОГА“ Руско Село на дан 31.12. 2007 године извршила утврђивање фер вредности земљишта 

чија је садашња вредност на дан 31.12.2007 године повећана за 79.356.022,24 динара. Нова 

процењена фер вредност пољопривредног земљишта АД „СЛОГА“ износи 135.442.537,00 

динара. 

 

-Судски спор против Туженог СЗТР „ДУМИЛ“ за неплаћену закупнину за циглану је у току и 

надамо се исходу у корист „СЛОГА“ АД. 

-Води се и судски спор против Тужене ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ због плављења земљишта које 

је у поседу „СЛОГА“ АД  јер системи за одводњавање нису функционисали. Спор је још у току а 

ангажовани су и судски вештаци. 

  

Завршни рачун за 2013 год.  је дана 26.02.2014 године усвојен од стране Одбора  

директора„СЛОГА“АД  Зрењанин. Редовна седница  Скупштине „СЛОГА“ АД још није одржана. 

 

 

         

 

Шеф рачуноводства                                                        За  „СЛОГА“ АД  Зрењанин 

 

         Извршног директор 
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„С Л О Г А“  AD  ЗРЕЊАНИН 
Милентија Поповића  1 

Адреса за пријем поште:Петефи Шандора бб; 23 314 Руско Село 

Жиро рачуни::355-1001254-68 ; 165-5342-24 
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„SLOGA“ AD 

 

ZRENJANIN 

 

 
PREDUZEĆU ZA RAĈUNOVODSTVO, 

REVIZIJU I KONSALTING 

»FINREVIZIJA« D.O.O.                                                
 

Beograd  
Dobračina br 30 

 
 

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
(IZJAVA RUKOVODSTVA) 

 
 

Ovo Pismo sačinjeno je u vezi revizije redovnih finansijskih izveštaja društva "Sloga" a.d. Zrenjanin (u daljem 
tekstu: Društvo) za poslovnu godinu završenu 31.12.2013. godine, na osnovu koje treba da izrazite mišljenje 
ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima Društva, u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i 
važećom zakonskom regulativom.   
 
Svesni smo svoje odgovornosti da obezbedimo pouzdanost računovodstvenih evidencija i pripremu i fer 
prezentaciju finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i 
za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže 
greške, bilo namerne ili slučajne. 
 
Poznato nam je da revizija izvršena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, podrazumeva 
ispitivanje računovodstvenih sistema, sistema internih kontrola i podataka, u obimu koji smatrate 
neophodnim u postojećim okolnostima, kao i da svrha revizije nije, niti se od nje očekuje identifikovanje i 
obelodanjivanje svih eventualnih grešaka, manjkavosti ili postojanja drugih neregularnosti. 
 
Za potrebe revizije stavljamo vam na raspolaganje sve računovodstvene evidencije, sa napomenom da su ove 
evidencije pravilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u toku posmatranog obračunskog perioda. 
 



Ovim potvrđujemo, prema našem najboljem saznanju i uverenju, a nakon savetovanja sa drugim odgovornim 
rukovodiocima, sledeće činjenice: 
 

1. Značajne računovodstvene politike, koje su primenjene pri sastavljanju finansijskih izveštaja, 
adekvatno su opisane u finansijskim izveštajima. 
 

2. Svaka pozicija u okviru finansijskih izveštaja je adekvatno klasifikovana, opisana i obelodanjena u 
skladu sa relevantnim propisima, a finansijski izveštaji sastavljeni su po načelu stalnosti poslovanja. 
Smatramo da je sistem internih kontrola ustrojen na način koji omogućava sastavljanje finansijskih 
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 

 
3. Ne postoje značajne stavke za koje imamo saznanje, a koje bi zahtevale korekciju uporednih podataka 

u finansijskim izveštajima. 
 

4. Nije nam poznato da je iko od rukovodstva ili zaposlenih u Društvu sa ovlašćenjima da kontroliše ili 
odobrava poslovne promene, vršio bilo kakve nezakonite ili neregularne aktivnosti, koje bi mogle 
materijalno značajno uticati na istinitost finansijskih izveštaja. 

 
5. Smatramo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze kao rezultat 

pronevere. 
 

6. Nije bilo neusaglašenosti sa zahtevima regulatornih vlasti koja bi mogla imati materijalno značajan 
uticaj na finansijske izveštaje u slučaju nepoštovanja istih. 

 
7. Stavili smo vam u toku revizije finansijskih izveštaja na raspolaganje sve poslovne knjige i 

dokumentaciju, sve zapisnike sa sednice upravnih tela, kao i razna akta nadležnih organa koji vrše 
nadzor nad radom Društva. 

 
8. Finansijski izveštaji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige i dokumentacija 

Društva, ne sadrže materijalno značajne propuste niti greške.  
 

9. Nemamo nikakve planove niti namere čija bi realizacija mogla značajno da utiče na vrednost sredstava 
Društva ili na klasifikaciju sredstava i izvora sredstava prikazanih u finansijskim iskazima ili 
izveštajima kao i zakonskih ograničenja ili druge objektivne okolnosti koji bi mogle dovesti do 
obustavljаnja poslovanja Društva u doglednom vremenskom periodu. 

 
10. Društvo ima valjanu dokumentaciju o vlasništvu nad sredstvima sa kojima raspolaže i niko drugi 

nema zakonito pravo nad istima, osim sredstava uzetih u finansijski lizing i sredstava po osnovu 
hipoteka, zaloga i slično, o kojima ste obavešteni. Sva sredstva u vlasništu Društva prikazana su u 
bilansu stanja.  
  

11. Proknjižili smo ili na odgovarajući način obelodanili sve obaveze, kako stvarne tako i potencijalne, 
stavili smo vam na uvid sve garancije koje posedujemo, kao i sve ugovore o poslovnim odnosima sa 
trećim licima. 
 

12. Nema drugih potencijalnih obaveza Društva po osnovu jemstava i garancija trećim licima, osim onih 
koje su vam prezentirane.  
 

13. Obavestili smo vas o postojanju svih tekućih i potencijalnih sporova. Ne postoje drugi sudski sporovi 
osim onih koji su dostavljeni i koji su i dalje u toku. Ne postoje niti se očekuju druge tužbe koje bi 
mogle imati materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje.  

 



14. Da su odnosi i transakcije između povezanih strana adekvatno računovodstveno obuhvaćeni i 
obelodanjeni u skladu sa zahtevima MSFI. 
 

15. Da ne postoje druga sredstva, niti obaveze Društva osim onih koji su prezentirani u finansijskim 
izveštajima. 
 
 

16. Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvori sredstava i obaveze su tačno obračunati, evidentirani u 
poslovnim knjigama i drugim evidencijama u odgovarajućem obračunskom periodu i u skladu sa 
zakonskim propisima, standardima i opštim aktima koja regulišu ova pitanja. 
 

17. Značajne pretpostavke koje smo koristili za računovodstvene procene, uključujući i procene fer 
vrednosti, su po našem mišljenju razumne. 

 
18. Potraživanja su prema našem mišljenju naplativa, a za sva potraživanja čija je naplata sumnjiva, 

sporna ili na drugi način neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti. 
 

19. Za sve stavke zastarelih i oštećenih zaliha, kao i za druge slučajeve kada je vrednost zaliha stvarno ili 
potencijalno umanjena, stvorili smo potrebnu rezervaciju (ispravka vrednosti). 

 
20. Za sve druge poznate rizike kao i za druge slučajeve koji mogu u budućnosti rezultirati rashodima i 

odlivom sredstava Društva, izvršili smo adekvatno rezervisanje sredstava. 
 
Sadašnja vrednost obaveza po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova nije 
materijalno značajna za finansijske izveštaje sagledane u celini i zbog toga u ovim finansijskim 
izveštajima nisu izvršena rezervisanja po tom osnovu.  

 
21. Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembra 2013. godine do datuma sastavljanja ovog pisma u vezi 

sa sadržajem finansijskih izveštaja za 2013. godinu, nisu se promenile okolnosti niti su nastali događaji 
koji bi zahtevali ispravke finansijskih izveštaja ili dodatna obelodanjivanja namenjena organima 
upravljanja ili drugim korisnicima. 
 

 
 

 
ŠEF RAĈUNOVODSTVA                         M.P.                           IZVRŠNI DIREKTOR                  

 
 
             

 
 
                                                                                                 

                   



„SLOGA“ AD ZRENJANIN 

Broj: 16/2 

Dana: 26.02.2014 god. 

Mat.br. 08021899 

PIB: 100507377 

 

 Na sednici Odbora  direktora „SLOGA“AD Zrenjanin  koja je održana dana 26.02.2014 

godine doneta je : 

 

O D L U K A  

 

Usvaja se završni račun za 2013  godinu sa dobitkom od 11.706.808,65  dinara, od toga se 

izdvaja za porez na dobit preduzeća 596.182,00 dinara a iznos od 11.110.626,65  din. na 

neraspoređenu dobit.  

 

Odluku dostaviti: 

1. Direktoru 

2. Predsedniku Odbora direktora 

3. Računovodstvu 

4. Arhivi 

 

 

Predsednik  Odbora direktora 

 

 ____________________________ 

Cerović Miladin – nezavisni direktor 



„СЛПГА“ АД ЗРЕОАНИН 

Број: 

Дана: 14.04.2013 год. 

ПИБ: 100507377 

Мат.бр. 08021899 

 

НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013 гпдину 

 

Акципнарскп друштвп „СЛОГА“ Зреоанин није дпнела ОДЛУКУ п усвајаоу Гпдишоег 

Финансијскпг извештаја  са мишљеоем ревизпра за 2013 гпдину нити ОДЛУКУ п 

расппдели дпбити јер  редпвна  Скупштина акципнара  јпш није  пдржана а није ни 

заказана . Какп је крајои рпк за дпстављаое дпкументације Гпдишоег извештаја 

30.04.2013 гпдине  нисмп у мпгућнпси да те пдлуке дпставимп. Накпн пдржаваоа 

Скупштине акципнара „СЛОГА“ АД   дпставићемп ОДЛУКЕ схпднп члану 50.  Став 1. и 

члана  51. Закпна п тржишту капитала. 

 

 

        Овлашћенп лице 

 

       _____________________________ 

         Извршни  директпр 

       Дипл.инг. Марјанпвић Душан 


