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ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име ZITOPRODUKT AD

07148810 KRAGUJEVACМатични број ОпштинаПИБ

KRAGUJEVAC 34000Место ПТТ број

VOJVODE PUTNIKA 70Улица Број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финасијски извештај за 2013. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци) словима

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину,

обвезник се разврстао као правно лице.средње

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Oбвезнику на регистровану адресу.

Назив

Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 2511960725109 VERICA VESOVIC

Место KRAGUJEVAC

VOJVODE PUTNIKA 70Улица Бро
ј

E-mail zitoprodukt@open.telekom.rs

034370150Телефон

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име М.П.
SLOBODAN

Презиме
UROSEVIC

ЈМБГ
0611950722230
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07148810

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :ZITOPRODUKT AD

Sediste : KRAGUJEVAC, VOJVODE PUTNIKA 70

BILANS STANJA

7005022704694

na dan 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP
Napomena

broj

I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

001 304830 316810

AKTIVA

00 002

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

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004 2874 3085

II. GOODWILL

005 300996 313097

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

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

(deo), 029
006 280584 287674

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

024, 027(deo), 028
(deo)

007 20412 25423

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

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

008

2. Investicione nekretnine

009 960 628

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039
(deo)

010 537 143

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)

033 do 038, 039
(deo) minus 037

011 423 485

1. Ucesca u kapitalu

012 203969 213022

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 143191 69051

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014 1812 1812

I. ZALIHE

015 58966 142159

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

20, 21 i 22, osim
223

016 46638 123079

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

223 017 1191 1181

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 0 1200

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 7424 11789

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

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

Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 3713 4910
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021

022 508799 529832

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 508799 529832

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

398406101

PASIVA

88 025 483019 179548

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

E. VANBILANSNA AKTIVA

470598

30 102 539010

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

539010

32 104 2907 1727

330 i 331 105

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107 0 593

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109 141747 68531

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110 1764 1015

VIII. GUBITAK

111 103085 53254

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112

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

41 113 15556 0

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 15556 0

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115

1. Dugorocni krediti

116 87529 53254

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 33333 12173

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

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 38009 24248

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

45 i 46 120 10440 10813

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498

121 5747 6020

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122

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

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

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

Tekuca godina Prethodna godina

498 123 7308 5980V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

1 2 3 4 65

124 508799 529832

89 125 483019 179548

G. UKUPNA PASIVA  (101+111 +123)

D. VANBILANSNA PASIVA

dana 26.2. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07148810

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :ZITOPRODUKT AD

Sediste : KRAGUJEVAC, VOJVODE PUTNIKA 70

BILANS USPEHA
7005022704700

- u hiljadama dinarau period
od

2013 do 31.12.201301.01.

Grupa racuna,
racun

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

1 2 3 4 5 6

Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 592843 768550

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 484864 683941

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 64233 71999

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 15472 0

631
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 0 7184

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 28274 19794

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 621230 785811

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 8963 8441

51 2. Troskovi materijala 209 369088 522817

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

210 144006 142777

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 19428 19305

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 79745 92471

III. POSLOVNI DOBITAK  (201-207) 213

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 28387 17261

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 552 1601

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 3768 6675

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 994 3169

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 40174 3863

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

219

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

220 70783 23029

59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

222 486 0

69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

221 0 835
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

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

Tekuca godina Prethodna godina

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)

223

1 2 3 4 5 6

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)

224 71269 22194

721

G. POREZ NA DOBITAK

1. Poreski rashod perioda 225

722 2. Odlozeni poreski rashodi perioda 226 1328 4498

722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda 227

723 D. Isplacena licna primanja poslodavcu 228

E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228)

230 72597 26692

Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229

Ă…Â˝. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA

231

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA

232

I. ZARADA PO AKCIJI

2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234

1. Osnovna zarada po akciji 233

dana 26.2. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07148810

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :ZITOPRODUKT AD

Sediste : KRAGUJEVAC, VOJVODE PUTNIKA 70

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005022704717

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

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

1

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 549711 638130302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 549724 639146301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 13 1016

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 586731 610632

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 436627 424359

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 143179 163469

306

3. Placene kamate 3450 2598

307

4. Porez na dobitak

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 3475 20206

309

037007312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 0 28514

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 57 1260

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

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

57 1260

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 6020 906

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

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

6020 906

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II ) 0 354

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 5963 0

323

324

Broj zahteva:550281 Strana 7 od 18



- u hiljadama dinara

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

1

Tekuca godina

3 4

Prethodna godina

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

2

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 68889 7000

1. Uvecanje osnovnog kapitala

325

2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi ) 68889 7000

326

3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze

327

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 ) 30284 42152

328

1. Otkup sopstvenih akcija i udela 0 1623

329

2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 30284 40529

330

331

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II ) 334 38605 0

4. Isplacene dividende 333

3. Finansijski lizing 332

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I ) 335 0 35152

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 618670 647406

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 623035 653690

Dj. NETO  PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338

E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 ) 339 4365 6284

Ă…Â˝. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 11789 18073

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342)

343 7424 11789

dana 26.2. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07148810

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :ZITOPRODUKT AD

Sediste : KRAGUJEVAC, VOJVODE PUTNIKA 70

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005022704731

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

Red
. br.

Ostali kapital
(racun 309)

AOP

Neuplaceni
upisani kapital

(grupa 31)
AOP

Emisiona
premija (racun

320)

Osnovni kapital
(grupa 30 bez

309)
AOPO P I S AOP

4011
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

529943 414 9067 427 440

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

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

403 416 429 442

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

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

404 529943 417 9067 430 443

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

405 418 431 444

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

406 419 432 445

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

407 529943 420 9067 433 446

8

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

408 421 434 447

9

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

409 422 435 448

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

410 529943 423 9067 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

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

413 529943 426 9067 439 452
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP
Rezerve   (racun

321, 322)
AOP

Revalorizacione
rezerve (racuni

330 i 331)
AOP

Nerealizovani
dobici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 332)

AOP

Nerealizovani
gubici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 333)

1 6 7 8 9

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

453 2319 466 479 492 570

2

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

454 467 480 493 23

3

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

455 592 468 481 494

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

456 1727 469 482 495 593

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 484 497

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

459 1727 472 485 498 593

8

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

460 473 486 499

9

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

461 474 487 500

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

462 1727 475 488 501 593

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 1180 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503 593

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

465 2907 478 491 504
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP

Nerasporedjeni
dobitak (grupa

34)

Gubitak do visine
kapitala (grupa

35)
AOP AOP

Otkupljene
sopstvene akcije

i udeli (racun
037,237)

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

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

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

46793 953 28349

2

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

506 26702 532 5451032 47746

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

505 88622 531 544936 451201

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

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

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

68531 1015 470598

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

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

522

8 512 538 551

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

68531 1015 470598

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

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

1368526

11 515 541 554

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

68531 1015 470598527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 73216 749 1773528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

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

72597

141747 1764 398406

529

530
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP

Gubitak iznad
visine kapitala

(grupa 29)

1 14

2

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

558

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

557

3 559

4 560

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

5 561

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

6 562

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

7 563

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

8 564

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

9 565

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

10 566

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

11 567

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

12 568

Ukupna povecanja u tekuceoj godini

13 569

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

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

dana 26.2. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07148810

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :ZITOPRODUKT AD

Sediste : KRAGUJEVAC, VOJVODE PUTNIKA 70

STATISTICKI ANEKS
7005022704724

za 2013. godinu

I    OPSTI PODACI O  PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

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

2.  Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4) 602 2 3

3.  Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 4

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

5.  Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 137 159

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

- iznosi u hiljadama dinara

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

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606 5794 2709 3085

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 1718 XXXXXXXXXXXX 1718

1.3. Smanjenja u toku godine 608 0 XXXXXXXXXXXX 1929

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)

610 7512 4638 2874

02
2. Nekretnine,  postrojenja, oprema i
bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 848458 535361 313097

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 6167 XXXXXXXXXXXX 6167

2.3. Smanjenja u toku godine 613 0 XXXXXXXXXXXX 18268

2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)

615 854625 553629 300996
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III  STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 117723 59237

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617

12 3. Gotovi proizvodi 618 24584 9112

13 4. Roba 619 741 674

14
5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620 1812 1812

15 6. Dati avansi 621 143 28

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 145003 70863

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 529943 529943

u tome : strani kapital 624

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome : strani kapital 626

302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavni kapital 629

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632 9067 9067

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 539010 539010

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634 25832 23291

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 529943 477815

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636 0 2541

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637 0 52128

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 529943 529943
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VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

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

639 46363 113286

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

640 38009 0

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

641 194 0

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

642 42830 50112

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

643 550178 546997

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

644 75687 81560

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

645 9487 11912

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

647

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

646 20189 20079

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

648 15 245

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

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

48164

831116

62581

886772

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 61715 60817

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 105360 113176

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

653 18802 20127

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 274 2745

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655 4292 3923

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 15278 2806

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 48448 31641

deo 533,deo 540 i
deo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo
525

8. Troskovi zakupnina 658 3153 3400

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540 11. Troskovi amortizacije 661 19428 19305

553 13. Troskovi platnog prometa 663 611 938

552 12. Troskovi premija osiguranja 662 3092 1489
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- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 633 679

555 15. Troskovi poreza 665 3475 2769

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667 3450 2598

deo 560, deo 561 i
562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 3450 2598

deo 560, deo 561 i
deo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 3287 2598

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

670 235 1360

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 294983 272969

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 9468 9273

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

673 41 0

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,
662

6. Prihodi od kamata 677 318 943

deo 660, deo 661 i
deo 662

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

678 0 943

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 9827 11159

deo 660, deo 661 i
deo 669

8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

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

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

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

683

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

5. Ostala drzavna dodeljivanja 685

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

686

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

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688
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X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 689

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 690

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 691

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)

692

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 693

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 694

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 695

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 696

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 697

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 698

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 699

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)

700

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 701

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 702

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 703

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 704

dana 26.2. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik
M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Налог за уплату
уплатилац износ

ZITOPRODUKT AD

4.000,00

рачун примаоца
840-29775845-87сврха

уплате
накнада за регистрацију и објављивање регистрованих

финансијских извештаја
позив на број

09-07148810

прималац

Агенцијза за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд

Broj zahteva:550281 Strana 18 od 18



AD "Ţitoprodukt" Kragujevac

matični broj          07148810

šifra delatnosti          ( 15610),1061

PIB                    101577977

       N A P O M E N E 
     uz finansijske izveštaje 2013.
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OSNIVANJE DELATNOSTI

    Preduzeće AD"Ţitoprodukt"osnovano je 17.septembra 1956.g.spajanjem 

preduzeća Ţitopromet"i preduzeća "7.jul" iz Kragujevca.

   Nakon toga u više navrata preduzeće se transformisalo i usklađivalo sa novim 

zakonskim propisima, da bi se 1998.g.registrovalo kao Društveno preduzeće

"Ţitoprodukt."

     Donošenjem zakona o svojinskoj transformaciji"Ţitoprodukt"je pristupio

privatizaciji i na sednici Skupštine, odrţanoj 14.12.2000.gdoneta je odluka 

o privatizaciji preduzeća a Rešenjem Direkcije za procenu vrednosti kapitala 

br. 1038-1/-22 od 26.04.2001.verifikovana je svojinska transformacija i preduzeće 

se registrovalo u Akcionarsko društvo za preradu ţitarica,proizvodnju hleba i 

proizvoda od ţitarica AD"Ţitoprodukt"Kragujevac.

 Ova promena je upisana kod Privrednog suda u Kragujevcu u registarski uloţak br.

br.1-140-00.

Agencija za privredne registre upisala je "Ţitoprodukt"u registar privrednih subjekata 

rešenjem br.23570 od 20.06.2005.god.a rešenjem BR.226195/200,od 05.12.2006.

godine,izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Sedište preduzeća je u Kragujevcu u ulici Vojvode Putnika br. 70.

Preduzeće nema poslovnih jedinica niti predstavništva u inostranstvu i posluje

kao jedinstveno pravno lice.

Preduzeće ne sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje.

Finansijske izveštaje odobrava  Nadzorni odbor Preduzeća

Konačnu odluku o usvajanju finansijskih izveštaja donosi Skupština Preduzeća .

OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

Finansijski izveštaji su u svemu pripremljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu

i reviziji,i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima

Izveštajna valuta Društva je dinar,a finansijski izveštaji su iskazani u 000 dinara.

Osnovno pravilo procenjivanja bilansnih pozicija je primena nabavnih cena i cena 

koštanja ili neto prodajna ako je ona niţa.

Finansijski izveštaji se odnose na period 01.01.2013. do 31.12.2013.

Nematerijalna ulaganja i osnovna sradstva

Nematerijalna ulaganja i osnovna sradstva se početno iskazuju po nabavnoj 

vrednosti i otpisuju proporcionalnim metodom prema procenjenom veku trajanja.

Stope amortizacije su zasnovane na procenjenom veku upotrebe sredstava koji 

iznosi:

Zgrade od 60 do 70 god

Oprema od 5 do 15 god.

Računari od 4 do 5 god.

Putnička vozila od 8 do 10 god. 

Teretna vozila od 14 do18 god.

 Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava vrši se po trošku 

nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog obezvređenja.

U slučaju značajnijeg porasta opšteg nivoa cena ,naknadno merenje ovih sredstava 

vršilo bi se po fer vrednosti koja bi se utvrđivala revalorizacijom.
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    Svi naknadni izdaci čija visina nije značajna priznaju se kao troškovi tekućeg

odrţavanja iskazuju se kad su nastali ukoliko kao takvi obezbeđuju postojeći obim 

proizvodnje.Kao trošak tekućeg odrţavanja priznaju se i troškovi čija je visina značajna 

a sastoje se prvenstveno od troškova rada i sitnijih rezervnih delova,kao I zamena 

krupnijih rezervnih delova čiji je vek upotrebe kraći od jedne godine.

Ostali naknadni izdaci se kapitalizuju,tj.povećavaju nabavnu vrednost osnovnog 

sredstva.

Dugoročni finansijski plasmani

     Učešće u kapitalu drugih pravnih lica merili i vrednovali su se po metodi troška 

nabavke jer preduzeće nema značajan uticaj na korisnika ulaganja, a učešće u kapitalu.

je ispod 20 %.

  Na dan 31.12.2013.g preduzece poseduje 100 akcija KBM banke,I  iskazane su 

po nominalnoj vrednosti.

Zalihe

   Vrednost gotovih proizvoda utvrđena je svođenjem planske vrednosti zaliha na cenu

koštanja alokacijom odgovarajućih odstupanja od planskih cena.

Vrednost nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda uključuje sve direktne  troškove 

proizvodnje i pripadajući deo indirektnih troškova.

      Zalihe gotovih proizvoda su prikazane po ceni koštanja .

 Neto prodajna vrednost je vrednost po kojoj  zalihe mogu biti 

realizovane u  normalnim uslovima poslovanja, po odbitku troškova prodaje.

Zalihe materijala  i rezervnih delova  evidentiraju se  po prosečnim cenama.

 Alat  i inventar se otpisuju 100% prilikom  izdavanja u upotrebu.

Potraţivanja iz poslovnih odnosa

     Potraţivanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za 

eventualne obračunate kamate,ili druge vrste obezbeđenja od obezvređenja

(valutna klauzula)a sve u skladu sa Ugovorom.

       Ispravka vrednosti se formira i knjiţi  na teret bilansa uspeha za sva

potraţivanja i  plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj naplativosti.  

Neneplativa potraţivanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru 

o poravnanju ugovornih strana ili na osnovu odluke Izvrsnog odbora Društva.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

       Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izraţavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima. 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju salda na računima kod banaka i u blagajni.

Dugoročne obaveze

          Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti .

 Dugoročne obaveze kojima je Ugovorima definisana valutna klauzula, usklađuju se po 

ugovorenom kursu eura na dan 31.12.2013.

          Dugoročne  obaveze koje dospevaju u roku  do godinu dana preknjiţavaju se u 

kratkoročne obaveze
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Kratkoročne obaveze

        Kratkoročne se iskazuju po nominalnoj vrednosti, uvećanoj za kamate na osnovu 

zaključenog ugovora. 

Prihodi

Prihodi  od prodaje priznaju se po principu fakturisne realizacije.

Prihodi   od prodaje usluga priznaju se  prema stepenu dovršenosti posla na dan 

bilansiranja

Rashodi

           Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su nastali, u skladu sa načelom 

nastanka događaja.

Transakcije u stranoj valuti 

      Transakcije u stranoj valuti se evidentiraju  u funkcionalnoj valuti, tako što se iznos u

stranoj valuti prevodi na funkconalnu po kursu vaţećem na dan transakcije.

Kada je transakcija realizovana u istom obračunskom periodu kada je i nastala ,sve 

kursne razlike priznaju se u tom periodu.Kursne razlike po osnovu realizovanja  

transakcija po kursevima različitim od onih po kojima je vršeno početno preračunavanje 

priznaju se kao prihod ili rashod perioda u kome su nastali.

      Na datum bilansa  monetarne stavke se u stranoj valuti prevode korišćenjem 

zaključnog kursa 

Troškovi pozajmljivanja

         Troškovi pozajmljivanja nastali u vezi sa pribavljanjem osnovnih sredstava  
i materijala ,pre svega pšenice, ne pripisuju se nabavnoj vrednosti sredstva već i

 imaju tretman rashoda perioda u kome su nastali.

POJEDINAČNA OBELODANJIVANJA

NAPOMENA ZA BILANS STANJA

1.     NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

1.1. Nematerijalna ulaganja

   

       Promene na poziciji 0141-dugorocni zakup

     Ugovorom o preuzimanju i nacinu izmirivanja duga izmedju "Zitoprodukta"i Marisavljevic Dane,

bivse vlasnice STR"Katarina"kao duznika ,postignuta je saglasnost u sledecem:

   "Zitoprodukt"ad ce svoje potrazivanje od STR "Katarina"u iznosu od 948.964,53 dinara

(koje pored osnovnog duga sadrzi i pripadajucu kamatu i sudske troskove),naplatiti tako 

sto ce duznik dati na koriscenje poslovi prostor u ulici Neznanog junaka u naselju Aerodrom

u  Kragujevcu,povrsine 31.59 m kvadratnih,na odredjeno vreme u trajanju od 01.09.2013. do

01.10.2017.godine.

     Obzirom da ova poslovna kombinacija ima karakter unapred placene zakupnine za

period duzi od godinu dana,klasifikovana je kao nematerijalno ulaganje.Posto  ovakvo 

nematerijalno ulaganje nije jedino takve vrste,knjizeno je na posebnom analitickom kontu u

okviru grupe 0141 u iznosu od 948,964,53 din
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         Pregled kretanja i promena vrednosti nematerijalnih ulaganja prikazan u 

delu pojedinačna obelodanjivanja-napomena za Bilans stanja.

1.2. Nekretnine postrojenja I oprema 

       2013.god.izvrsena su ulaganja za hidroizolaciju  na silosu kod zeleznicke stanice,u iznosu od

1,832,396,89 din,i za kupovinu operme u iznosu od 5.137.643,11 din

       U istom periodu je izvrseno i smanjenje vrednosti osnovnih sredstava za iznos amortizacije

19.428.425,71 din.i rashoda u iznosu od 17.017,25 din sadasnje vrednosti.

1.3.      Poslovni prostor u ulici 27.marta  I poslovni prostor u ulici Kralja Milana IV,reklasifikovan

je iz investicionih nekretnina u poslovno prodajni prostor.

         Pregled kretanja i promena vrednosti nekretnina,postrojenja i opreme 

prikazan u delu pojedinačna obelodanjivanja-napomena za Bilans stanja.

   U nastavku  ce sve uporedive vrednosti sa 2012.godini biti iskazane u 000 dinara 

2.Dugoročni finansijski plasmani 2012 2013

strukturu dugoročnih finansijskih 

plasmana čine:

2.1. učešće u kapitalu drugih prav.lica 143 537

2.2. stambeni kredit 485 423

Ukupno 628 960

     Učešće u kapitalu drugih pravnih lica čini 100  akcija KBM banke.

 Na dan 31.12.2013.godine iskazane su po nominalnoj vrednosti koja je usaglasena

sa vrednosti sa potvrde o stanju koju je dostavio emitent-KBM banka.

Akcijama KBM banke se aktivno trguje na berzi.Vrednost jedne akcije na dan 31.12.2013.

bila je 4.000 dinara,ali dugi niz godina nije se trgovalo ovim akcijama.Da bi se izbegla stalna 

promena na kapitalu zbog nerealizovanih gubitaka ili dobitaka po osnovu ucesca u drugim 

pravnim licima kojima se trguje,na kraju 2013.godine vrednost akcija je iskazana po nominalnoj

vrednosti.

     Sto se tice potrazivanja za prodat stan ,nije obracunata revalorizacija preostalog iznosa 

potrazivanja na dan 31.12.2013.godine obzirom na to da je doslo do pada cena gradjenja 

kvadratnog metra stana  u prvom polugodistu 2013.godine u odnosu na drugo polugodiste 2012.

god za 3,7%.Sledeca revalorizacija potrazivanja I otplatnih rata vrsice se 31.03.2014.god.
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3.  ZALIHE

    3.1.   Struktura zaliha   je sledeća:

2012 2013

Materijal 55.953 116.863

Rezervni delovi 882 715

Alat i sitan inventar i

auto gume u upotrebi 6.662 144

Gotovi proizvodi 9.112 24.584

Roba 673 742

Avansi za zalihe 28 143

Minus : ispravka -4.259

69.051 143.191
    3.2.   zemljište namenjeno prodaji

1.812 1.812

      Vazno je napomenuti da u strukturi materijala naznacajniji deo pripada psenici ,koje na 

zalihi  ima 5902 t i cija je vrednost 112.120 hiljada dinara.Prosecna nabavna cena na dan

31.12.2013. je 19,00 din.

4.    POTRAŢIVANjA 2012 2013 u 000

Svega potraţivanja 142.170 58.966
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.   Struktura potraţivanja po osnovu prodaje 

je sledeća 

potraţivanja po osnovu prodaje 175.600 141.333

potraţivanja iz  specifičnih poslova 5.739

potraţivanja od zaposlenih 105 78

kratk.krediti(novčani,robni) 1.200

Ostala razna kratkoročna potra 5 194

ispravka vrednosti -58.369 -94.967

kratkoročno oročena sred.

UKUPNO: 124.280 46.638

4.2.  Potraţivanja za više plaćen porez 1.191 1.191

na dobit 

         Ispravka vrednosti  potraţivanja izvršena je na osnovu procene rukovodstva o 

njihovoj naplativosti. Ispravka vrednosti  potraţivanja korigovana je u skladu sa 

Standardom 10,naplaćenim potraţivanjima do 11.02.2014. god.

     Što se tiče usaglašenosti potraţivanja moţe se reće da se sa velikim trgovinskim 

preduzećima redovno vrši usaglašavanje potraţivanja,a sa manjim trgovinskim radnjama.

obzirom da im knjigovodstva rade Agencije,usaglašavanja vršimo putem IOS-a.
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 4.3. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

2012 2013 u 000

Tekući račun Rajfaisen banka 951 516

Tekući račun Razvojna banka 68 0

Tekući račun Kredi banka 8.913 5.475

Tekući račun Kredi banka pio bolovanje 31 125

Tekući račun Inteza banka 862 328

Tekući račun Vojvođanska banka 68 71

Tekući račun Aik banka 888 899

Tekući račun Dunav banka 8 1

Glavna blagajna 0 9

Blagajna čekova 0 0

Blagajna benzinskih bonova 0 0

Prelazni račun 0 0

Izdvojena novčana sredstva 0 0

Devizni -Rajfajzen 0 0

Ukupno 11.789 7.424

4.4.Vremenska razgranicenja I PDV preplata 2012 2013 u 000

PDV preplata 863 2.324

neuplacen Pazar MP 303

obracunata PDV nadoknada 319

Unapred placen prevoz psenice 3.535 326

razganičeni porez 512 441

4.910 3.713
 5.    OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

           U toku 2000.g. Društvo je transformisalo društveni u  akcijski kapital, emisijom bespla

tnih akcija zaposlenima i drugim fizičkim licima prema odredbama Zakona o svojinskoj 

transformaciji iz 2000.Pre izvršene emisije 10% akcija preneto je  Fondu za penziono i  

invalidsko osiguranje,a to iznosi 2.591 akcija.Zaposleni i bivši zaposleni Društva, kao 

i druga fizička lica upisali su 15.498. akcija.

     Promene u 2013.godini

        U toku 2013.godine PIO fond RS je prodao svoje ucesce u emisiji izdavaoca Zitoprodukt A.D.

Strukturu akcijskog kapitala cini 25.832 akcije nominalne vrednosti 20.515 dinara,sto predstavlja

vrednost akcijskog kapitala(obicne akcije) 529.943.480,00 dinara

   Pregled  promena na kapitalu dat je u tabeli koja sledi u 000 dinara

 5.     Struktura kapitala Društva 2012 2013

5.1.Osnovni kapital 539.010 539.010

Obične akcije 477.815 529.943

Fond  za PIO 52.128

Ostali oblici kapitala 9.067 9.067
5.2.Rezerve 2.319 2.907

Zakonske rezerve 2.907 2.907

emisiona premija -588

5.3.nereal gubici po osn.hart.od vred. -570 0

5.4.nerasporedjena dobit tekuće godina 46.793 0

gubitak tekuće godine 72.597 141.747

5.5.gubitak ranijih godina 77.509 69.150 (∑ gbitak)

       promena PS 11.113

5.6. otkupljene sopstvene akcije 1.764

498.930 398.406
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     DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE(6+7+8) 110.393

6.   DUGOROČNI KREDITI ukupno 15.556

    Pregled stanja obaveza po osnovu dugororčnih kredita u zemlji 

I uslovi zaduţenja data su u sledećoj tabeli:

dinari 000 

  a) Ugovor o kreditu - KBM banka

Namena kredita:finansiranje obrtnih sredstava

*  kreditna partija br:00-420-0200274.9    od 17.05.2013.

*   Rok vraćanja 24

*   Kamatna stopa na godisnjem nivou: 12,61%

*   Grejs period 6

*   Zalog(obezbeđenje) 9 blanko potpisanih menica

 i zaloţno pravo na nepokretnosti I reda

*   Iznos doznačenog kredita 20.000

*   ostatak koji dospeva u 2014.godini prenet na kratkorocne obav. 13.333

    Stanje dugorocnih obaveza 31.12.2013. 5.556

  b) Ugovor o kreditu - KBM banka

Namena kredita:finansiranje obrtnih sredstava

*   kreditna partija br:00-420-0200317.6   od 08.07.2013.

*   Rok vraćanja 24

*   Kamatna stopa na godisnjem nivou: 11,48%

*   Grejs period 6

*   Zalog(obezbeđenje) 9 blanko potpisanih menica

 i zaloţno pravo na nepokretnosti I reda

*   Iznos doznačenog kredita 30.000

*   Deo koji dospeva u 2014.godini prenet na kratkorocne obav. 20.000

   Stanje dugorocnih obaveza 31.12.2013. 10.000

7.KRATKOROČNE OBAVEZE ukupno 87.529

7.1.Kratkoročne finansijske obaveze 33.333

prenos ostatka dugorocnog kredita na kratkoročne obaveze

Po  Ugovorima  o kreditu - KBM banka

*  kreditna partija br:00-420-0200274.9    od 17.05.2013. 13.333

*   kreditna partija br:00-420-0200317.6   od 08.07.2013. 20.000

7.2. Obaveze iz poslovanja

 Ove obaveze odnose se na dug prema dobavljačima I obaveze po osnovu primljenih

avansa i iznose : 38.009
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7.3.Ostale obaveze 16.187

Odnose se na:

 -  ukalkulisane decembarske zarade I naknade      10.025

 - ukalkulisane kamate 426

 - obaveze za dividende (prethodne godine) 111

 - obaveza za pdv po osnovu manjkova po popisu i  razgran.pdv                 +185+32                                                                      82

ostale javne prihodi,                                                                        204

i ostala razgraničenja 5.339

8. ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE 7.308

     Iz iskustva prethodnih godina jako teško je precizno proceniti dešavanja u narednoj poslo

vnoj godini,što zbog ekonomske situacije u zemlji a velikim delom I zbog hidrometeoroloških 

prilika koje znatno utiču na količinu i kvalitet roda pšenice - (naš osnovni materijal)

Iz tog razloga za obračunavanja odloţenih poreskih obaveza (sredstava)isključili smo sve 

situacije na osnovu kojih mogu nastati povrative razlike,a verovatnoća da se to desi je mala 

ili nikakva,pa je u 2013.godini računanje odloţenih poreskih sredstava i obaveza

urađeno  samo na osnovu razlika između poreske i računovodstvene amortizacije,tako

da u 2013.godini povećavamo odloţenu poresku obavezu za 1.482 hiljada dinara I na dan
31.12.2013. iznosi 7.308 hiljada din
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NAPOMENE UZ BILANS USPEHA

       

Bitne stavke Bilansa uspeha:
9.PRIHODI u 000 din. u 000 din.

2012 2012

%  +/-

 9.1.   Poslovni prihodi 768.550 592.843 -22,86

9.1.1.prihodi od prodaje 683.941 484.864 -29,11

Prihodi od prodaje robe 9.273 9.468 2,10

Prihodi od prodaje proizvoda na  malo-pekarski 68.468 86.300 26,04

Prihodi od prodaje proizvoda na  malo-mlinski 20.270 16.468 -18,76

Prihodi od prodaje proizvoda na veliko -pekarski 338.167 293.028 -13,35

Prihodi od prodaje proizvoda na veliko -mlinski 238.458 68.988 -71,07

Prihodi od prodaje proizvoda-izvoz(brasno) 1.962 0 -100,00

Prihodi od vrsenja  usluga 7.343 10.612 44,52

9.1.2. ostali poslovni prihodi 19.794 28.274 42,84

Prihodi od zakupnina 10.848 11.170 2,97

ostali prihodi -prefakturisavanje 8.939 9.282 3,84

ostali prihodi - skladistenje 7.822

 ostali nepomenuti prihodi 7

9.1.3.    Prihodi od aktiviranja robe i sop.proizvoda 71.999 64.233 -10,79

9.1.4.    poveć.vred.zaliha got.proiz. 15.472

9.1.5.   Smanjenje vred.zaliha got.proiz.  7.184

9.2.     Finansijski prihodi 1.642 552

prihodi od kamata 1.073 318

pozit.kursne razlike 225 59

valutna klauzula 302 175

ostali fin.prihodi 42 0

9.3.      Ostali prihodi 4.007 992

dobici od prodaje nekretnina I opreme I hartija od vred. 336 20

dobici od prodaje materijala 40

Prihodi od usklađ.potraţ. 2.745 108

Ostali prihodi 174

viškovi materijala 7 615

poz efekti zastite od rizika 48 75

Zap AOP 222.greške preth.god.prihodi 879 416

u k u p n o  p r I h o d i 774.199 594.803
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         Smanjenje prihoda u 2013.godini u odnosu na 2012. odrazilo se skoro po svim vrstama 

prihoda.Znacajno je napomenuti da je u najvecem procentu smanjena prodaja mlinskih

proizvoda zbog nepovoljnog odnosa izmedju prosecne nabavne cene sirovine(psenice) I 

prodajne cene mlinskih proizvoda.Iz tog razloga stanje zaliha na kraju godine u odnosu  

na prethodnu,je 3,45 puta vece.

10.TROŠKOVI 

Struktura troškova i materijala za izradu 2012 2012 u 000

10.1.Nabavna vred.prodate robe 8.441 8.963

10.2.svega troškovi materijala I energije 522.818 369.088

Troškovi materijala za izradu-PŠENICA 314.936 174.582

Troškovi materijala za izradu-Pekarski 117.812 108.105

Troškovi ostalog materijala za izradu 11.944 10.679

rezervni delovi i autogume,I ostalo 17.309 14.007

utrošeni energenti 60.817 61.715

10.3.troškovi zarada I ostali lični rashodi 142.775 144.006

10.4.troškovi amortizacije 19.305 19.428

10.5.ostali poslovni rshodi 92.473 79.745

Troškovi transportnih usluga i priv.pos.(deo Varnost) 12.476 28.239

troskovi usluga na izradi ucinaka(VARNOST) 46.142 26.103

Troskovi zakupa 3.297 2.003

Troškovi odrţavanja 13.930 10.870

troškovi reklame i propagande,repr 2.899 615

****Ttroškovi ostalih usluga 9.471 5.348

Troškovi premije osiguranja 1.489 3.092

Troškovi poreza na imovinu.takse I naknade 2.769 3.475

10.6.finansijski rashodi 6.913 3.768

rashodi po osnovu kamata i negativne kurs.raz., 2.921 3.451

obrada kredita 300 254

rashodi po osnovu valut.klauzula I neg.kurs.raz. 3.453 63

10.7.ostali rashodi 41.074

kapitalni gubici,igub.od prodaje materijala 239 1.700

obezvređ.potraţ.i druga obezvređenja 2.025 36.599

manjkovi,rashodi 239 1.142

kazne,donacije I nepomenut rashodi 1.360 731

Ukupno rashodi 792.725 666.072

10.8. rashodi ranijih godina 902

****Troškovi ostalih usluga:troš.revizije,advokatskih usluga,zdravstvenih usluga,

stručnog usavršavanja,konsalting usluge,rash.ranijih godina ……
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 11.           VANBILANSNA EVIDENCIJA

.Preduzeće u svojim silosima skladišti i čuva osim svoje i pšenicu drugih fizičkih 

i pravnih lica

U vanbilansnoj aktivi i pasivi iskazane su vrednosti tuđe pšenice i brašna

                pšenica : kg./000 vrednost/000

1.Vlasništvo Agromarketa                                            15.975

2.Vlasništvo Republičke direkcije za robne rezerve                                            4.940

3.Vlasništvo gradske direkcije za robne rezerve                                                 852

1.Vlasništvo Delagra                          458

1.Vlasništvo poljoprivrednika                                   1.501

23.726 481.618

                brasno :

1. Crveni krst 53.905 1.402

 12.           ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA

   Kao proizvodno preduzeće,Ţitoprodukt AD ima klasu 9, i obračun proizvodnje vrši po 

planskim cenama.U toku obračunskog perioda planske cene, po kojima se preuzimaju 

gotovi proizvodi u skladišta,utvrđuju se i primenjuju tokom celog obračunskog perioda. 

Stvarne cene koštanja se mogu utvrditi tek na kraju perioda,jer se količine proizvoda  

ne mogu tačno isplanirati.Iste se proizvode u količinama koje trţište zahteva.

 Na kraju perioda utvrđuju se ukupni stvarni troškovi koji se odnose na proizvodnju.

Njihovim poređenjem sa planskom vrednošću proizvodnje i gotovih proizvoda utvrđuje 

se odstupanje od cena proizvodnje i gotovih proizvoda.

    31.12.2013.utvrđene su cene koštanja po proizvodima. u ooo povecanje 

Vrednost zaliha gotovih mlinskih proizvoda 24.264 15.152

Vrednost zaliha gotovih pekarskih proizvoda 320 320

ukupno povecanje zaliha gotovih proizvoda 15.472

Vrednost zaliha gotovih mlinskih proizvoda izracunata je na osnovu neto prodajne cene zato

sto je ona niza od cene kostanja istih.Razlog tome je jako visoka prosecna nabavna cena sirovine 

posebno u prvom kvartalu posmatrane godine.

13.   POREZ NA DOBIT

  iskazivanje u punim iznosima

Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća .

 Nije bilo elemenata za izracunavanje poreza na dobit ,osim sto je Drustvo ostvarilo gubitak,

nije bilo ni kapitanih dobitaka od prodaje nekretnina.
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14.   OSTALA  OBELODANJIVANJA

Devizni kursevi

          Devizni kurs primenjen za preračun pozicija u dinarima na dan 31.12.2013.

za kreditna zaduţenja I potrazivanja čiji Ugovori sadrţe valutnu klauzulu,je

EUR

31.12.2012. 31.12.2013.

113,7183 114,6421 srednji

DogaĎaji nakon bilansa stanja

      Otpis dospelih potraţivanja od kupaca korigovan je za 4,123 hiljada dinara naplaćenih u

januaru i februaru 2013. godine.

Sudski sporovi

        Do kraja 2013.god.u pokušaju naplate dospelih potraţivanja,pokrenuto je oko 181

sudskih postupaka protiv duznika pravnih lica.ukupan iznos potrazivanja koji je utuzen

iznosi 52.097 hiljada dinara.

 Dkumentacija o utuzenim kupcima je veoma obimna I sadrzajna pa je smatramo suvisno da o

svakom predmetu pisemo pojedinosti,a ono sto je zajednicko za vecinu predmeta je da je 

izvesnost naplate mala.

   Sto se tice fizickih lica koji se vode kao duznici za psenicu koju je trebalo da isporuce na ime 

duga za preuzetu poljoprivrednu mehanizaciju I repromaterijal za sadnju I uzgajanje psenice,

protiv njih je pokrenuto 28 sudskih sporova,gde je izvesnos naplate takodje mala.

    Kada su u pitanju tuţbe protiv Ţitoprodukta,takve tuţbe ne postoje,izuzev jedne presude u

korist grada Kragujevca u vrednosti od oko 4.000 hiljade dinara.Taj dug će biti izmiren 

kompenzacijom sa gradom Kragujevac zbog oduzetog našeg zemljišta za uređenje korita

Bresničkog potoka.Očekuje se da će posle sprovedene kompenzacije Ţitoproduktu biti 

isplaćena razlika potraţivanja jer se radi o većem potraţivanju nego obavezi.

     Inače,naš dug prema gradu Kragujevac ne potiče iz duţničko poverilačkih odnosa,već

zbog nadoknade štete zbog nezapošljavanja potrebnog broja radnika,kao obaveza zbog

dobijenog kredita (pre 20 godina) za izgradnju proizvodnih pogona .

 PO ovom pitanju ni u 2013.se ništa događalo,sudski postupak je u mirovanju.  

\

15.  Greške prethodnih godina -manjeg značaja

   Greške ranijih godina  manjeg značaja su evidentirane na računima prihoda i 

 i rashoda-Ispravke grešaka iz ranijih perida. 

Kao takve  iskazane su u prebijenom stanju na AOP-u 222-Bilans uspeha, u iznosu od

486  hiljada dinara.

Zakonski zastupnik
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 ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима и директору Акционарског друштва за прераду житарица, производњу хлеба и 

производа од житарица Житопродукт, Крагујевац 
 
Извештај о финансијским извештајима 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Акционарског друштва за прераду 

житарица, производњу хлеба и производа од житарица Житопродукт, Крагујевац (у даљем тексту 

„Привредно друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2013. године и 

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

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

уз финансијске извештаје. 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

Руководство Привредног друштва је одговорно за састављање и истинито и објективно 

приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике 

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

састављања финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, услед 

криминалне радње или грешке.  

Одговорност ревизора 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 

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

Законом о ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким 

принципима и да ревизију планирамо и извршимо на начин  којим се омогућава да се, у разумној 

мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и 

обелодањивањима података датим у финансијским извештајима. Одабрани  поступци су засновани 

на просуђивању ревизора, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних 

погрешних исказа у финансијским извештајима, услед криминалне радње или грешке. Приликом 

процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле  релевантне за састављање и истинито и 

објективно приказивање финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака 

примерених у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности  интерних 

контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и 

вредновање значајних рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену 

опште презентације финансијских извештаја. 
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују 

основу за изражавање нашег ревизорског мишљења са резервом. 
 
Основе за мишљење са резервом  
 
Привредно друштво није на дан 31. децембра 2013. године, извршило актуарски обрачун, како би 

се утврдила садашња вредност акумулираних права запослених на отпремнине, као ни обрачун 

укалкулисаних обавеза по основу краткорочних примања запослених, како се то захтева по МРС 19 

”Примања запослених”. Као резултат тога није извршено резервисање и укалкулисавање обавеза по 

овим основама у финансијским извештајима Привредног друштва за 2013. годину. Сагласно томе, 

нисмо могли да се уверимо у потенцијалне ефекте резервисања и укалкулисаних обавеза по 

наведеним основама у финансијским извештајима Привредног друштва за 2013. годину. 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Акционарима и директору Акционарског друштва за прераду житарица, производњу хлеба и 

производа од житарица Житопродукт, Крагујевац (наставак) 
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 
Мишљење са резервом 
 
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаног у пасусу – Основе за мишљење са резервом, 

финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним 

аспектима, финансијски положај Привредног друштва на дан 31. децембра 2013. године, као и 

резултате његовог пословања, и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са 

рачуноводственим прописима Републике Србије.   
 
Скретање пажње  
  
а)  Изменама Закона о порезу на добит правних лица, објављеним у Службеном гласнику број 

119 од 17. децембра 2012. године, продужен је рок за подношење Пореског биланса и 

Пореске пријаве за 2013. годину, до 29. јуна 2014. године. Привредно друштво је у обавези 

да у наведеном року, достави и документацију о трансферним ценама. Привредно друштво 

ће накнадно, ако се евентуално утврди потреба да се изврши корекција основице пореза на 

добитак и коначног износа пореза на добитак, предати кориговани Порески биланс и 

Пореску пријаву.  
 
б)          Као што је обелодањено у напомени 16. уз финансијске извештаје, земљиште, грађевински 

објекти и инвестиционе некретнине на дан 31. децембра 2013. године износе 212,482 

хиљаде динара. Наведене некретнине се налазе или у мешовитој својини или Привредно 

друштво има право коришћења наведених објеката. Привредно друштво је током 2013. 

године поднело више захтева Републичком геодетском заводу Републике Србије за 

конверзију права коришћења некретнина у право својине.   
 
Наше мишљење не садржи резерве по овим питањима. 
 
Остала питања 
 
Финансијски извештаји Привредног друштва за 2012. годину били су предмет ревизије од стране 

другог ревизора који је у свом Извештају, од 14. априла 2013. године, о тим финансијским 

извештајима изразио мишљење са резервом.  
 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 
Привредно друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (Службени гласник Републике Србије број 

62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о 

пословању са финансијским извештајима за пословну 2013. годину. У вези са тим, наши поступци 

се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 720 – Одговорност ревизора у вези са 

осталим информацијама у документима који садрже финансијске извештаје који су били предмет 

ревизије, и ограничени смо на оцену усаглашености извештаја о пословању са финансијским 

извештајима. 
 
По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са Финансијским извештајима 

који су били предмет ревизије. 
 
Београд, 27. март 2014. године   

 

 
 

Јован Папић          

          Овлашћени ревизор                                                                                                                               
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БИЛАНС УСПЕХА 

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 

(У хиљадама динара) 

 

 

 

 

Напомена  2013.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

2012. 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

    Приходи од продаје 5 

 

            484,864  

 

            683,941  

Приходи од активирања учинака и робе 6 

 

             64,233  

 

             71,999  

Повећање вредности залиха учинака  

 

             15,472  

 

                      -  

Смањење вредности залиха учинака  

 

                      -  

 

              (7,184) 

Остали пословни приходи 7 

 

             28,274  

 

             19,794  

 

 

 

            592,843  

 

            768,550  

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  

    Набавна вредност продате робе  

 

              (8,963) 

 

              (8,441) 

Трошкови материјала 8 

 

          (369,088) 

 

          (522,817) 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали   

       лични расходи 9 

 

          (144,006) 

 

          (142,777) 

Трошкови амортизације  

 

            (19,428) 

 

            (19,305) 

Остали пословни расходи 10 

 

            (79,745) 

 

            (92,471) 

 

 

 

          (621,230) 

 

          (785,811) 

 

 

    ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  

 

            (28,387) 

 

            (17,261) 

 

 

    Финансијски приходи 11 

 

                  552  

 

               1,601  

Финансијски расходи 12 

 

              (3,768) 

 

              (6,675) 

Остали приходи 13 

 

                  994  

 

               3,169  

Остали расходи 14 

 

            (40,174) 

 

              (3,863) 

 

 

 

  

 

  

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНOГ   

       ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

 

            (70,783) 

 

            (23,029) 

 

 

    Ефекат грешака из ранијих година које   

       нису материјално значајне, нето  

 

                (486) 

 

                  835  

 

 

    ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

 

            (71,269) 

 

            (22,194) 

 

 

    ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  

    Порески расход периода 15а 

 

                      -  

 

                      -  

Одложени порески приходи периода 15а 

 

              (1,328) 

 

              (4,498) 

 

 

 

  

 

  

ГУБИТАК  

 

            (72,597) 

 

            (26,692) 

 

Напомене на наредним странама  

чине саставни део ових финансијских извештаја 
 
Ови финансијски извештаји су предати Агенцији за привредне регистре 26. фебруара 2014. године. 
 
Потписано у име Акционарског друштва за прераду житарица, производњу хлеба и производа од 

житарица Житопродукт, Крагујевац (у даљем тексту „Привредно друштво”): 

 
                            

Верица Весовић    Слободан Урошевић 

Лице одговорно за састављање 

финансијског извештаја 

   

Законски заступник 
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БИЛАНС СТАЊА 

На дан 31. децембра 2013. године 

(У хиљадама динара) 

 

 

 

 

 

Напомена  
31. децембар 

2013.  

Ревизију 

обавио други 
ревизор 

31. децембар 

2012. 

АКТИВА  

    Стална имовина  

    Нематеријална улагања 16 

 

2,874 

 

3,085 

Некретнине, постројења и опрема  16 

 

300,996 

 

313,097 

Дугорочни финансијски пласмани 17 

 

960 

 

628 

 

 

 

304,830 

 

316,810 

Обртна имовина  

    Залихе 18 

 

143,191 

 

69,051 

Стална средства намењена продаји и   

      средства пословања које се обуставља  

 

1,812 

 

1,812 

Потраживања 19 

 

46,638 

 

123,079 

Потраживања за више плаћен порез на   

   добитак 

 

 

1,191 

 

1,181 

Краткорочни финансијски пласмани  

 

- 

 

1,200 

Готовински еквиваленти и готовина 20 

 

7,424 

 

11,789 

Порез на додату вредност и   

      активна временска разграничења 21 

 

3,713 

 

4,910 

 

 

 

203,969 

 

213,022 

 

 

    Укупна актива  

 

508,799 

 

529,832 

 

 

    ПАСИВА  

    Капитал  

    Основни капитал 22 

 

539,010 

 

539,010 

Резерве  

 

2,907 

 

1,727 

Нереализовани губици по основу хартија   

  од вредности 

 

 

- 

 

(593) 

Губитак  

 

(141,747) 

 

(68,531) 

Откупљене сопствене акције  

 

(1,764) 

 

(1,015) 

 

 

 

398,406 

 

470,598 

Дугорочне обавезе  

    Дугорочни кредити 23 

 

15,556 

 

- 

      

Краткорочне обавезе  

    Краткорочне финансијске обавезе 24 

 

33,333 

 

12,173 

Обавезе из пословања 25 

 

38,009 

 

24,248 

Остале краткорочне обавезе  26 

 

10,440 

 

10,813 

Обавезе по основу пореза на додату  

      вредност и осталих јавних прихода и   

  пасивна временска разграничења 

 

27 

 

5,747 

 

6,020 

 

 

 

87,529 

 

53,254 

 

 

    Одложене пореске обавезе 15б 

 

7,308 

 

5,980 

 

 

    Укупна пасива  

 

508,799 

 

529,832 

 

 

    Ванбилансна актива/пасива 28 

 

483,019 

 

179,548 

 
Напомене на наредним странама  

чине саставни део ових финансијских извештаја 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ   

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 

(У хиљадама динара) 
       Нереализовани         

 
 

     

губици по 

основу  
     

Откупљене 

  

 Ревизију обавио други ревизор 

Основни 

капитал  

Остали 

Капитал  Резерве  

хартија од 

вредности  
Нераспоређени 

Добитак 

  

Губитак 

 сопствене 

акције 

  

Укупно 

 

Стање 1. јануара 2012. године 

 

530,897  

 

9,067  2,319  (570)  46,793 

  

(88,622) 

 

(936) 

  

498,948 

Смањење основног капитала  (954)  -  -  -  -  -  954  - 

Повећање нереализованих   

   губитака по основу   усклађивања хартија од   

   вредности -  

 

 

-  

 

 

-  (23)  

 

 

-  

 

 

- 

  

 

- 

 

(23) 

Откупљене сопствене акције -  -  (592)  -  -  -  (1,032)  (1,624) 

Покриће губитка из  нераспоређеног добитка -  -  -  -  (46,793)  46,793  -  - 

Остало -  -  -  -  -  (10)  (1)  (11) 

Губитак текућег периода -  -  -  -  -  (26,692)  -  (26,692) 

Стање 31. децембар 2012.  године 

 

529,943  

 

9,067  1,727  (593)  - 

  

(68,531) 

 

(1,015) 

  

470,598 

 

       Нереализовани         

 
 

     

губици по 

основу  
     

Откупљене 

  

  

Основни 

капитал  

Остали 

Капитал  Резерве  

хартија од 

вредности  
Нераспоређени 

Добитак 

  

Губитак 

 сопствене 

акције 

  

Укупно 

 

Стање 1. јануара 2013. године 

 

529,943  

 

9,067 
 

 

1,727 
 

 

(593)  

 

- 

 

(68,531) 

 

(1,015) 

  

470,598 

Исправка – промена номиналне   

  вредности откупљених акција 

 

-  

 

-  749  -  

 

- 

 

- 

 

(749) 

  

- 

Преноси емисионе премије и  нереализованих  

  губитака на   губитак -  

 

-  429  199  

 

- 

 

(628)  - 

  

- 

Смањење губитака по основу   

   усклађивања хартија од   вредности -  

 

-  

 

-  394  

 

- 

 

-  - 

  

394 

Губитак текућег периода -  -  -  -  -  (72,597)  -  (72,597) 

Остало -  -  2  -  -  9  -  11 

Стање 31. децембар 2013.  године 

 

529,943  

 

9,067 
 

 

2,907 
 

 

-  

 

- 

 

(141,747) 

 

(1,764) 

  

398,406 

 

Напомене на наредним странама  

чине саставни део ових финансијских извештаја 



ЖИТОПРОДУКТ А.Д., КРАГУЈЕВАЦ 
  

6 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године 

(У хиљадама динара) 

  

 

 

2013.  

Ревизију 
обавио други 

ревизор 

2012. 

    

Токови готовине из пословних активности    

Продаја и примљени аванси 549,711  638,130 

Примљене камате из пословних активности 13  1,016 

Исплате добављачима и дати аванси (436,627)  (424,359) 

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (143,179)  (163,469) 

Плаћене камате (3,450)  (2,598) 

Плаћања по основу осталих јавних прихода (3,475)  (20,206) 

     

Нето (одлив)/прилив готовине из пословних активности (37,007)  28,514 

    

Токови готовине из активности инвестирања    

Продаја некретнина, постројења и опреме  57  1,260 

Куповина некретнина, постројења и опреме  (6,020)  (906) 

    

Нето (одлив)/прилив готовине из активности инвестирања (5,963)  354 

    

Токови готовине из активности финансирања    

Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 68,889  7,000 

Откуп сопствених акција и удела -  (1,623) 

Дугорочни и краткорочни кредити (нето одливи) (30,284)  (40,529) 

    

Нето прилив/(одлив) готовине из активности финансирања 38,605  (35,152) 

    

Нето (одлив) готовине  (4,365)  (6,284) 

Готовина на почетку обрачунског периода 11,789  18,073 

    
Готовина на крају обрачунског периода 7,424  11,789 

 

Напомене на наредним странама  

чине саставни део ових финансијских извештаја 
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 
 
Акционарско друштво за прераду житарица, производњу хлеба и производа од житарица 

„Житопродукт“, Крагујевац (у даљем тексту „Привредно друштво”) основано је 17. 

септембра 1956. године спајањем предузећа „Житопромет“, Крагујевац и „7. јули“, 

Крагујевац. Након тога, Привредно друштво се неколико пута трансформисало и 

усклађивало са законским прописима, да би се 1998. године регистровало као Друштвено 

предузеће „Житопродукт“. На седници Скупштине Привредног друштва, донета је 14. 

децембра 2000. године Одлука о приватизацији, а Решењем Дирекције за процену 

вредности капитала број 1038-1/-22 од 26. априла 2001. године верификована је својинска 

трансформација и Привредно друштво се регистровало као Акционарско друштво 

(промена је уписана код Привредног суда у Крагујевцу у регистарски уложак број 1-140-

00). 

 

Привредно друштво је уписано у регистар Агенције за привредне регистре 20. јуна 2005. 

године (Решење број 23570), док је Решењем број 226195/200 од 5. децембра 2006. године 

извршено усаглашавање са Законом о привредним друштвима.  

 

Пуно пословно име Привредног друштва је Акционарско друштво за прераду житарица, 

производњу хлеба и производа од житарица Житопродукт, Крагујевац. Скраћено пословно 

име је Житопродукт а.д., Крагујевац. Седиште Привредног друштва је у Крагујевцу – 

Улица Војводе Путника 70. 

 

Претежна делатност Привредног друштва је производња млинских производа.  

 

Порески идентификациони број (ПИБ) је 101577977. Матични број Привредног друштва је 

07148810. 

 

Просечан број запослених у току 2013. године је 124 радника (у току 2012. године – 139 

радника).  
 
 
2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 

 

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

2006. године и бр. 111 од 29. децембра 2009. године) и Закона о рачуноводству 

(„Службени гласник РС“, бр. 62 од 16. јула 2013. године), правна лица и предузетници у 

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

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

обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном 

регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских 

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

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

стандарда издатих од стране  Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда  

(„ИФРИК“) и одобрених од  Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде 

(„Одбор“)  и који су били на снази на дан 31. децембра 2002. године. 

 

Измене и допуне  МРС као и нови МСФИ и одговарајућа  тумачења , издати и одобрени од  

Комитета и Одбора у периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, 

званично су усвојени Решењем Министра финансија Републике Србије и објављени у 

„Службеном гласнику РС“, бр. 77 на дан 25. октобра 2010. године. 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)  
 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја нису биле преведене 

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

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

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

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

(„Службени гласник РС“, бр. 114 од 22. децембра 2006. године, бр. 119 од 26. децембра 

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

24. јануара 2011. године; у даљем тексту „Правилник“), који преузима законом дефинисан 

потпун скуп финансијских извештаја који одступа од оног дефинисaног у МРС 1 

„Приказивање финансијских извештаја“, а уз то у појединим деловима одступа и од 

начина приказивања одређених билансних позиција предвиђених наведеним стандардом. 
 
На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и следеће 

измене и допуне стандарда (МРС и МСФИ) били су издати од стране Одбора за 

Међународне рачуноводствене стандарде и обавезни су за примену у текућем периоду, а 

који још увек нису званично преведени и усвојени у Републици Србији: 
     
 Измене МСФИ 7 „Финансијских инструменти – Обелодањивање“ (на снази за 

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

 Измене  МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског 

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

јануара 2010. године); 

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

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

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

који почињу на дан 1. јула 2009. године и друге измене, на снази за годишње 

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

 Измене различитих МСФИ и МРС (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС17, МРС 

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

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

 Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског 

извештавања“, (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 

2010. године ); 

 Допуне МРС 24 „Обелодањивање повезаних страна“, (на снази за годишње периоде 

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

 Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти, презентација“, (на снази за годишње 

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

 Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти; Обелодањивања“, (на снази за 

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

 Допуне МРС 12 „Порези на добитак“, (на снази за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јануара 2012. године); 

 МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јануара 2013. године); 

 МСФИ  12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима“ (на снази за годишње периоде који  почињу 

на дан или након 1. јануара  2011. године); 

 Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског 

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

2011. године); 

 МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јануара 2013. године); 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)  

 

 МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази 

за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара  2013.године); 

 МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка 

улагања“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2013. године);  

 Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског 

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

јануара 2013. године);    

 Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године); 

 Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 11 „Заједнички 

аранжмани“ и  МСФИ 12 „Обелодањивања учешћа у другим правним лицима (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима“ (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

Сходно наведеном, имајући у виду потенцијално материјално значајне ефекте које 

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

реалност и објективност финансијских извештаја Привредног друштва, приложени 

финансијски извештаји не могу се сматрати као финансијски извештаји састављени у 

складу са МСФИ и МРС. 

 

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског 

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

даљем тексту. 
 

Привредно друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало 

рачуноводствене политике образложене у напомени 3. уз финансијске извештаје. 

 

Финансијски извештаји Привредног друштва су исказани у хиљадама динара. Динар 

представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.                          

 

3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1. Приходи и расходи 
 

Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Привредног друштва, односно 

приходе од продаје и добитке. Приходи се исказују по правичној (фер) вредности која је 

примљена или ће бити примљена, у нето износу након умањења за дате попусте и порез на 

додату вредност. 
 

Приходи од продаје признају се када се ризик и корист повезана са правом власништва 

пренесу на купца, што подразумева датум испоруке производа, робе или извршене услуге 

купцу. 
 

Добици представљају повећање економске користи и могу, али не морају да проистекну из 

уобичајених активности Привредног друштва. 
 

Расходи обухватају трошкове из уобичајених активности Привредног друштва и губитке. 
 

Губици представљају смањење економске користи и могу, али не морају да проистекну из 

уобичајених активности Привредног друштва. 
 

Приходи и расходи који се односе на исту трансакцију или други догађај, применом 

принципа узрочности, признају се истовремено. 
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
 
3.2.  Прерачунавање износа исказаних у страној валути и износа са уговореном 

валутном клаузулом 
 

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

клаузулом су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском 

тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 

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

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

међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 
 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној 

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

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

основу курсних разлика.  
 

Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном 

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

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

ефеката уговорене заштите од ризика. 
 
3.3.  Некретнине, постројења и опрема 
 

Некретнине, постројења и опрема су на дан 1. јануара 2004. године исказана по набавној 

вредности која је ревалоризована у складу са ранијим рачуноводственим прописима и 

стандардима који су примењивани до 31. децембра 2003. године. Тако утврђена вредност 

је на дан 1. јануара 2004. године преузета као вероватна нова набавна вредност, умањена 

за исправку вредности по основу амортизације. 
 

Некретнине, постројења и опрема, почетно се одмеравају по набавној вредности или цени 

коштања. 
 

Набавна вредност, односно цена коштања некретнина постројења и опреме обухвата 

вредност по фактури добављача увећану за зависне трошкове довођења основног 

средстава у стање функционалне приправности. Овако утврђена набавна вредност, 

односно цена коштања основног средства се умањује за било које трговинске попусте и 

рабате. 
 

Након почетног признавања као основног средства, некретнине, постројења и опрема се 

исказују по њиховој набавној вредности или цени коштања умањеној за акумулирану 

амортизацију и акумулиране губитке због умањења вредности. 
 
 

Трошкови текућег одржавања и оправки некретнина, постројења и опреме признају се као 

расходи периода. 
 

Добици или губици који се јављају приликом расходовања или продаје некретнина, 

постројења и опреме, признају се у корист или на терет биланса успеха, као део осталих 

пословних прихода и расхода. 
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3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.4.  Амортизација 
 

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом, 

током процењеног корисног века употребе. Примењене стопе амортизације за главне 

категорије основних средстава, које се заснивају на процењеном корисном веку употребе, 

су следеће: 

 Стопе 

амортизације 

  

Грађевински објекти: 1.43-1.66% 

Опрема 6.67%-20% 

Рачунари 20%-25% 

             Путничка транспортна опрема 10% – 12.5% 

Теретна возила  5.5%-7.14% 
 

За потребе састављања пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се разврставају 

по амортизационим групама и амортизују се по стопама у складу са пореским прописима. 
 
3.5.  Залихе 
 

Залихе се исказују по набавној вредности, односно цени коштања или по нето остваривој 

продајној вредности, ако је нето остварива продајна вредност нижа. Нето остварива 

продајна вредност је процењена цена по којој залихе могу бити продате у нормалним 

условима пословања по одбитку трошкова продаје и, где је то потребно, трошкова 

довођења залиха у стање њихове готовости и локацију. 
 

Набавна вредност залиха материјала, резервних делова, алата, инвентара и робе садржи 

вредност по фактури добављача, трошкове транспорта и друге зависне трошкове набавке 

који се могу директно приписати стицању залиха, умањену за трговачке попусте. Набавна 

вредност се утврђује применом метода пондерисане просечне цене. 
 

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

цене. Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после сваког новог улаза 

материјала. Ситан инвентар евидентира се у оквиру залиха материјала и отписује се 100% 

преко исправке вредности, на терет трошкова материјала. 

 

Залихе недовршене производње и готових производа мере се по цени коштања или по 

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

производње залиха обухватају трошкове који су директно повезани са јединицама 

производа. Они, такође, обухватају систематско додељивање фиксних и променљивих 

режијских трошкова који настају приликом утрошка материјала за производњу готових 

производа.  

 
 
3.6.  Финансијски инструменти 
 

Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од 

момента када је Привредно друштво уговорним одредбама везано за финансијски 

инструмент. 
 

Финансијска средства престају да се признају када Привредно друштво изгуби контролу 

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

коришћења финансијског инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске 

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

уговором предвиђена обавеза плаћања укинута или истекла. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.6.  Финансијски инструменти (наставак) 
 
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања  

  
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој 

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

процене руководства Привредног друштва о њиховој вероватној наплативости.  
 

Готовински еквиваленти и готовина 
 

Под готовинским еквивалентима и готовином исказаним у билансу стања подразумевају се 

средства на текућим рачунима банака и средства у благајни. 
 

Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе 
 

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

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

амортизованој вредности уз примену уговорених каматних стопа. 
 

Обавезе из пословања 
 

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

њиховој номиналној вредности. 
 
3.7.  Порези и доприноси 
 

(а) Текући порез на добитак 
 

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

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

 

Порез на добитак у висини од 15% (до 31. децембра 2012. године - 10%) се плаћа на 

пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица у пореском билансу 

укључује добитак исказан у билансу успеха и корекције дефинисане пореским 

прописима Републике Србије. 

 

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

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

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

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

од 1. јануара 2010. године. Порески губици настали пре 1. јануара 2010.  године могу се 

пренети на рачун пореских добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од 

десет година. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.7.  Порези и доприноси (наставак) 

 

(б) Одложени порез  
 

Одложени порез  се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 

билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице 

имовине и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важећа 

пореска стопа која је коришћена за утврђивање разграниченог износа пореза на 

добитак износи 15% (до 31. децембра 2012. године коришћена је стопа од 10%). 

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. 

Одложена пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике, пореске 

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

степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се одложена 

пореска средства могу искористити. 
 

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

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

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

случају одложени порез такође се распоређује у оквиру капитала. 
 

(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 

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

плаћене порезе на имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају 

у складу са републичким и општинским прописима. 
   
3.8.  Накнаде запосленима 
 

a) Пoрeзи и дoпринoси за oбeзбeђeњe сoцијалнe сигурнoсти запoслeних 

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

обавезно да уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. 

Oвe oбавeзe укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у 

износима који се обрачунавају применом посебних, законом прописаних стопа. 

Привредно друштво има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса 

из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених 

средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет запослених 

и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 

 

б) Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина и јубиларних награда 
   
  Према акту Привредног друштва предвиђена је исплата отпремнине за одлазак у 

пензију у висини три просечне зараде исплаћене по запосленом у Републици Србији, 

према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 

статистике, односно три просечне зараде запосленог или просечне зараде исплаћене 

код послодавца, ако је то по запосленог повољније.  

 

Запосленом припада јубиларна награда за време непрекидно проведено у Привредном 

друштву. Јубиларном годином рада сматра се 10,20, и 30 година рада запосленог у 

Привредном друштву. Износ који се запосленом исплаћује или додељује у другом 

виду износи за првих 10 година – 50% основице, за 20 година – 70% основице и за 30 

година – 100% основице (просечна нето зарада у Привредном друштву у месецу који 

претходи месецу када се исплаћује награда).   
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4.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва 

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

приказане вредности средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних 

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

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

информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. 
 
4.1. Процена и претпоставке 
  
 У наставку су приказане кључне претпоставке и остали извори процењивања 

неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик за материјално 

значајне корекције позиција у финансијским извештајима следеће године. 
 
4.2. Амортизација и стопе амортизације 
  
 Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном 

веку употребе некретнина, постројења и опреме. Једном годишње Привредно друштво 

процењује преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања. 
 
4.3. Исправка вредности потраживања  
 

Привредно друштво обрачунава обезвређење потраживања од купаца и краткорочних 

финансијских пласмана на основу процењених губитака који настају ако дужници нису у 

могућности да изврше плаћања. У процени одговарајућег износа губитка од обезвређења 

за потраживања од купаца, руководство се ослања на старост потраживања, раније 

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

плаћања. 
 
4.4. Одложена пореска средства 
 

Руководство Привредног друштва врши разложну процену одложених пореских средстава 

која се могу признати из процењених будућих опорезивих добитака, што  подразумева 

одговарајућу пореску стратегију и пореску политику. 

 

4.5. Фер вредност 
 

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

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

правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији 

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

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

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

поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Привредног друштва врши 

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

пословним књигама неће бити реализована, односно надокнадива, врши се исправка. По 

мишљењу руководства Привредног друштва, износи у овим финансијским извештајима 

одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за 

потребе извештавања. 
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5.      ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Приходи од продаје робе: 

     - на домаћем тржишту 

 

9,468 

 

9,273 

Приходи од продаје производа и услуга: 

     - на домаћем тржишту 

 

475,396 

 

672,706 

 - на иностраном тржишту 

 

- 

 

1,962 

     

  

484,864 

 

683,941 

 

6.       ПРИХОДИ ОД AКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

 
Приходи од активирања учинака и робе у 2013. години износе 64,233 хиљаде динара (2012. 

године – 71,999 хиљада динара) и односе се на приходе по основу коришћења брашна који 

је производ Привредног друштва, а користи се као материјал за производњу пекарских 

производа. 

 

7.       ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Приходи од закупнина 

 

11,170 

 

10,848 

Приходи по основу префактурисаних трошкова за   

  закупљене објекте  9,282  8,939 

Приходи по основу ускладиштене туђе робе на   

 чувању – усаглашавање са стварним стањем  5,295  - 

Остали пословни приходи 

 

2,527 

 

7 

     

  

28,274 

 

19,794 

 

 

 

8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Трошкови материјала за израду 

 

293,365 

 

444,692 

Трошкови осталог материјала 

 

14,008 

 

17,309 

Трошкови горива и енергије 

 

61,715 

 

60,816 

     

  

369,088 

 

522,817 
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9.       ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 

 

105,360 

 

115,405 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде  

       зарада на терет послодавца 

 

18,802 

 

20,127 

Трошкови накнада по уговорима 

 

274 

 

516 

Трошкови накнада члановима Управног и  

       Надзорног одбора 

 

4,292 

 

3,923 

Трошкови отпремнина   12,175  - 

Остали лични расходи и накнаде 

 

3,103 

 

2,806 

     

  

144,006 

 

142,777 

 

 

10.         ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Трошкови услуга на изради учинака 

 

26,103 

 

- 

Трошкови транспортних услуга 

 

7,903 

 

12,476 

Трошкови услуга одржавања 

 

10,870 

 

13,930 

Трошкови закупнина 

 

2,003 

 

3,297 

Трошкови рекламе и пропаганде 

 

615 

 

1,212 

Трошкови осталих производних услуга 

 

3,548 

 

4,023 

Трошкови непроизводних услуга 

 

17,922 

 

47,374 

Трошкови репрезентације 

 

802 

 

1,687 

Трошкови премија осигурања 

 

3,092 

 

1,489 

Трошкови платног промета 

 

611 

 

938 

Трошкови чланарина 

 

633 

 

680 

Трошкови индиректних пореза и доприноса 

 

3,475 

 

2,769 

Остали нематеријални трошкови 

 

2,168 

 

2,596 

     

  

79,745 

 

92,471 

 

Привредно друштво је током 2008. године закључило Уговор о услугама и неколико 

анекса Уговора, са предузећем Варност д.о.о., Земун. Предмет уговора и анекса су услуге 

физичко-техничког обезбеђења, ватрогасног обезбеђења али и пружање осталих услуга 

по захтеву  - за рад у продавници, пекари и слично. Трошкови услуга по овом основу су у 

2013. години евидентирани у оквиру трошкова услуга на изради учинака (за трошкове 

услуга рада у пекари и продавници) и трошкове непроизводних услуга (за трошкове 

обезбеђења) док су у 2012. години целокупни трошкови евидентирани у оквиру 

трошкова непроизводних услуга. 
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11.         ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Приходи од камата 

 

318 

 

1,073 

Позитивне курсне разлике 

 

59 

 

226 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 

 

175 

 

302 

     

  

552 

 

1,601 

 

12.         ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Расходи камата 

 

3,451 

 

2,598 

Негативне курсне разлике 

 

63 

 

324 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 

 

- 

 

3,453 

Остали финансијски расходи 

 

254 

 

300 

     

  

3,768 

 

6,675 

 

13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Добици од продаје нематеријалних  

       улагања, некретнина, постројења и опреме 

 

20 

 

336 

Добици од продаје материјала 

 

- 

 

40 

Вишкови 

 

615 

 

- 

Наплаћена отписана потраживања 

 

61 

 

277 

Приходи од усклађивања вредности потраживања и  

      краткорочних финансијских пласмана 

 

- 

 

2,468 

Остали непоменути приходи 

 

298 

 

48 

     

  

994 

 

3,169 

 

14. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Губици по основу расходовања и продаје  

      нематеријалних улагања, некретнина, 

      постројења и опреме 

 

- 

 

239 

Губици од продаје материјала 

 

1,700 

 

- 

Мањкови 

 

1,128 

 

239 

Расходи по основу директних отписа краткорочних   

   финансијских пласмана 

 

1,200 

 

- 

Расходи по основу расходовања залиха 

      материјала и робе 
 

17 
 

- 
Обезвређење потраживања и краткорочних 

      финансијских пласмана (напомена 19.) 

 

35,399 

 

2,025 

Остали непоменути расходи 

 

730 

 

1,360 

     

  

40,174 

 

3,863 
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15.     ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 
а) Компоненте пореза на добитак 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

    

Порески расход периода -  - 

Одложени порески расходи периода  1,328  4,498 

    
 1,328  4,498 

 
Изменама Закона о порезу на добит правних лица, објављеним у Службеном гласнику број 

119 од 17. децембра 2012. године, продужен је рок за подношење Пореског биланса и 

Пореске пријаве за 2013. годину, до 29. јуна 2014. године. Привредно друштво ће у 

наведеном року доставити Порески биланс и Пореску пријаву.  

 

 

б) Кретање на одложеним пореским обавезама  

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Стање на почетку године 5,980  1,482 

Повећање одложених пореских обавеза 1,328  4,498 

    

Стање на крају године 7,308  5,980 
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16. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 

 
Земљиште 

 

Грађе- 

вински 

објекти  

 

Пoстрo-

јeња  и 

опрема 

 

Инвестици

оне 

некретнине 

 

Улагања 

у туђа 

основна 

средства 

 

Укупно 

 

Нематери-

јална  

улагања 

Набавна вредност 
             

Стањe 1. јануара  2013. године  26,726 

 

369,211 

 

416,366 

 

50,431  1,829  864,563 

 

6,562 

Дирeктнe набавкe  - 

 

1,832  4,187  -  -  6,019 

 

950 

Преноси - 
 

6,186  -  (6,186)  -  - 
 

- 
Исправка грешака из ранијих 

година - 

 

-  127  -  -  127 

 

- 

Усклађивање  са     
   стањем по попису - 

 

-  (55) 

 

-  -  (55) 

 

- 

Продаја - 

 

(52) 

 

- 

 

-  -  (52) 

 

- 

Расход - 
 

- 
 

(690) 

 

-  -  (690) 
 

- 

 
       

 
 

 
    

Стањe,  31.децембра  2013. гoдинe 

 

26,726 

 

 

377,177 

 

 

419,935 

 

 

44,245  

 

1,829  

 

869,912 

 

 

7,512 

 
       

 

 

 

   Исправка вредности 

       

 

 

 

   Стањe 1. јануара   2013. године  - 
 

204,777 
 

320,741 
 

25,008  940  551,466 
 

3,477 
Амoртизација  - 

 

5,372 

 

12,037 

 

561  297  18,267 

 

1,161 

Преноси - 

 

1,736 

 

- 

 

(1,736)  -  - 

 

- 

Исправка грешака    
  из ранијих година - 

 

- 

 

(36) 

 

- 

 

-  (36) 

 

- 

Усклађивање са  стањем по попису - 

 

- 

 

(55) 

 

- 

 

-  (55) 

 

- 

Продаја - 
 

(52) 
 

- 
 

- 
 

-  (52) 
 

- 
Расход - 

 

- 

 

(674) 

 

- 

 

-  (674) 

 

- 

 
  

 

  

 

  

 

  

 

     

  
Стањe 31. децембра 2013. гoдинe 

                           

-  
 

               

211,833  
 

          

332,013  
 

               

23,833  
 

                  

1,237   

             

568,916  
 

                      

4,638  

Садашња врeднoст на дан: 

             
   - 31. децембра  2013. гoдинe 

                
26,726  

 

              
165,344  

 

           
87,922  

 

              
20,412   

                    
592  

 

            
300,996  

 

                     
2,874  

   - 1. јануара 2013.  године  
                 

26,726  
 

               

164,434  
 

            

95,625  
 

               

25,423  
 

                     

889  
 

             

313,097  
 

                      

3,085  

 

Садашња вредност грађевинских објеката на дан 31. децембра 2013. године износи 165,344 

хиљаде динара и обухвата објекте под хипотеком у износу од 69,058 хиљада динара.   
 

 

17.         ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

    

Акције КБМ Банке а.д., Крагујевац  537  143 

Дугорочни стамбен зајам дат запосленом раднику   423  485 

    

 960  628 
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18. ЗАЛИХЕ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

 

Материјал 

 

            116,863  

 

             55,953  

Резервни делови 

 

                  715  

 

                  882  

Алат и инвентар 

 

                  144  

 

               6,662  

Готови производи 

 

             24,584  

 

               9,112  

Обрачун набавке робе 

 

                      -  

 

                      -  

Роба у магацину 

 

                    13  

 

                    12  

Роба у промету на велико 

 

                  295  

 

                  295  

Роба у промету на мало 

 

                  434  

 

                  366  

Дати аванси  

 

                  143  

 

                    28  

  

            143,191  

 

             73,310  

Исправка вредности: 

     - алата и инвентара 

 

                      -  

 

            (4,259) 

     

  

            143,191  

 

             69,051  

 

 

19. ПОТРАЖИВАЊА 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

 

Потраживања од купаца у земљи 

 

134,603 

 

175,600 

Потраживања из специфичних послова 

 

5,528 

 

5,739 

Друга потраживања 

 

275 

 

109 

  

140,406 

 

181,448 

     Исправка вредности: 

     - потраживања од купаца 

 

(88,240) 

 

(54,824) 

 - потраживања из специфичних послова 

 

(5,528) 

 

(3,545) 

  

(93,768) 

 

(58,369) 

  

 

46,638 

 

123,079 

 

Промене на исправци вредности потраживања током 2013. године су приказане у наредној 

табели: 

  У хиљадама динара 
   2013. 

    

Стање на почетку године   58,369 

Обезвређење потраживања (напомена 14.):   35,399 

    

Стање на крају године    93,768 
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20.         ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

 

Текући рачуни 

 

               7,416  

 

             11,789  

Благајна 

 

                     8  

 

                      -  

     

  

               7,424  

 

             11,789  

 

 

 

21.         ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

 

 

Потраживања за више плаћени порез на додату   

  вредност                2,324  

 

                  864  

Унапред плаћени трошкови 

 

                  326  

 

               3,535  

Разграничени трошкови по основу обавеза 

 

                  622  

 

                      -  

Разграничени порез на додату вредност 

 

                  441  

 

                  511  

  

  

 

  

  

               3,713  

 

               4,910  

 

22.  ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 
Основни капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2013. и 2012. године износи 

539,010 хиљада динара и обухвата акцијски капитал у износу од 529,943 хиљаде динара и 

остали капитал у износу од 9,067 хиљада динара.  

 

Акцијски капитал исказан у износу од 529,943 хиљаде динара се састоји од 25.832 акције 

чија номинална вредност износи 20,515 динара по акцији. Уписани и уплаћени новчани 

капитал евидентиран у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре 

Републике Србије износи 529,943 хиљаде динара (219,959 хиљада динара на дан 28. јуна 

2012. године и 309,984 хиљаде динара на дан 14. децембра 2000. године).  
 
 
Промене на капиталу су детаљније приказане у Извештају о променама на капиталу који је 

саставни део ових финансијских извештаја. 
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23.  ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

 

Обавезе по основу дугорочних кредита према 

  КБМ Банка а.д., Крагујевац  48,889 

 

9,173 

Текућа доспећа (напомена 24.)  (33,333) 

 

(9,173) 

 

 

15,556 

 

- 

 

Преглед обавеза по кредитима на дан 31. децембра 2013. године је дат у следећој табели: 

  

Датум 

уговора 

 

Начин отплате 

 

Каматна стопа 

 

Иницијални 

износ 

 

31. децембар 

2013. 

17.5.2013. 

 

у 18 месечних рата 

почев од 17.12.2013 

 

6-месечни 

БЕЛИБОР+1.5% 

 

20,000 

 

18,889 

8.7.2013. 

 

у 18 месечних рата 

почев од 8.2.2014. 

 

6-месечни 

БЕЛИБОР+1.5% 

 

30,000 

 

30,000 

        

48,889 

Текућа доспећа 

     

(33,333) 

        

15,556 

 

24.  КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

Краткорочни кредити -  3,000 

Текућа доспећа дугорочних кредита (напомена 23.) 33,333  9,173 

    

 33,333  12,173 

 

 

25. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 
 

Примљени аванси, депозити и кауције 

 

1,429 

 

334 

Обавезе према добављачима: 

     - у земљи 

 

36,580 

 

23,914 

     

  

38,009 

 

24,248 
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26.       ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, 

        осим накнада зарада које се рефундирају  

 

4,722 

 

5,655 

Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог 

 

2,109 

 

2,536 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде на терет  

        послодавца 

 

1,343 

 

1,592 

Обавезе за нето накнаде зараде које се рефундирају 

 

153 

 

- 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на   

  терет запосленог које се рефундирају 

 

70 

 

- 

Обавезе за порезе и доприноси на накнаде зарада  

       на терет послодавца које се рефундирају 

 

48 

 

- 

Обавезе по основу камата 

 

427 

 

115 

Обавезе за дивиденде 

 

111 

 

114 

Обавезе према запосленима 

 

510 

 

- 

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора               146  

 

- 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по   

   уговорима 

                    

15  

 

- 

Остале обавезе 

 

786 

 

801 

     

  

10,440 

 

10,813 

 

 

27. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

 

Обавезе за порез на додату вредност 

 

- 

 

16 

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из   

  набавке или на терет трошкова 

 

204 

 

148 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге   

  дажбине 

 

122 

 

- 

Обрачунати приходи будућег периода: 

 

   

 - укалкулисана камата за утужена потраживања   3,000  3,000 

 - унапред наплаћена закупнина  2,339  2,670 

Разграничене обавезе за порез на додату вредност 

 

82 

 

186 

     

  

5,747 

 

6,020 

 

 

28.       ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА 

 
Привредно друштво на дан 31. децембра 2013. године и 2012. године у својим силосима 

складишти и чува своју пшеницу и пшеницу других правних и физичких лица. Вредност 

туђе пшенице и брашна износи на дан 31. децембра 2013. године 483,019 хиљада динара 

(31. децембра 2012. године – 179,548 хиљада динара). 
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29.        ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА  
 
Потраживања и обавезе, као и приходи и расходи настали су из трансакција са следећим 

повезаним правним лицима у 2013. години (2012. године није било трансакција са 

повезаним лицима): 
 
Биланс стања 

У хиљадама динара 

  

 

31. децембар 

2013. 

Средства    

Залихе материјала набављеног од повезаног  

   правног лица:    

Агромаркет д.о.о., Крагујевац    12,925 

 

Укупно средства   
 

12,925 

     

Обавезе     

Обавезе из пословања:     

Агромаркет д.о.о., Крагујевац    (5,057) 

Агросеме д.о.о., Кикинда    (1,404) 

    (6,461) 

Укупно обавезе    

 

(6,461) 

     

Средства, нето    6,464 

 
 

 Биланс успеха 

У хиљадама динара 

 

 

 

 

2013. 

Приходи   

Приходи од пружања услуга:   

Агромаркет д.о.о., Крагујевац  1,705 

 

Укупно приходи  1,705 

   

Расходи   

Трошак материјала:   

Агромаркет д.о.о., Крагујевац  (74,642) 

   

Остали пословни расходи:   

Агросеме д.о.о., Кикинда  (1,404) 

   

Укупно расходи  (76,046) 

    

Расходи, нето    (74,341) 
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30.   ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
  

Управљање ризиком капитала 
 

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Привредног друштва. 

Руководство Привредног друштва разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и 

уверења да ће Привредно друштво бити у могућности да одржи принцип сталности 

пословања, уз истовремено повећање добити власника, путем оптимизације дуга, односно 

обавеза и капитала. 

 

Лица која контролишу финансије на нивоу Привредног друштва врше преглед структуре 

капитала на годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководство Привредног друштва 

разматра цену капитала и ризике повезане  са врстом капитала. 
 

Показатељи задужености Привредног друштва са стањем на крају године су следећи: 

 У хиљадама динара 

 31. децембар 

2013. 

 31. децембар 

2012. 

 

Задуженост*   48,889 

 

12,173 

Готовински еквиваленти и готовина   7,424  11,789 

     

Нето задуженост  41,465  384 

     

Капитал **  398,406  470,598 

     

Рацио (однос) задужености према капиталу  0.123  0.026 

Рацио (однос) нето задужености према капиталу  0.104  0.001 

*Задуженост обухвата дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе 

 ** Капитал обухвата износ укупног капитала 

 

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 

Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода 

за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у напоменама 3. уз 

финансијске извештаје. 
 

Категорије финансијских инструмената 

 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2013. 

 31. децембар 

2012. 

Финансијска средства    

Дугорочни финансијски пласмани 537  143 

Потраживања од купаца 46,363  120,776 

Остала потраживања 194  2,195 

Краткорочни финансијски пласмани -  1,200 

Готовински еквиваленти и готовина 7,424  11,789 

    

 54,518  136,103 

Финансијске обавезе    

Дугорочни кредити и остале дугорочне oбавезе 15,556  - 

Краткорочне финансијске обавезе 33,333  12,173 

Обавезе према добављачима 30,119  23,914 

Остале обавезе 1,339  1,030 

    

 80,347  37,117 
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30. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 (наставак) 
 

Финансијски ризици 
 

Циљеви управљања финансијским ризицима 
 

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и 

ризик ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и 

превасходно се избегавају умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. 

Привредно друштво не користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај 

финансијских ризика на пословање  због тога што такви финансијски  инструменти нису у 

широкој употреби, нити постоји организовано тржиште тих инструмената у Републици 

Србији. 

 

Тржишни ризик 
 

У свом пословању Привредно друштво је изложено финансијским ризицима и  у том 

склопу  изложено је тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене 

каматних стопа. 

 

Девизни ризик 
 

Привредно друштво није било изложено девизном ризику јер нема билансних позиција, 

деноминованих у страној валути.  

 

Ризик од промене каматних стопа 
 

Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе 

код којих је варијабилна каматна стопа. Овај ризик зависи од финансијског тржишта а 

Привредно друштво нема на располагању инструменте са којима би ублажило утицај 

ризика од промене каматних стопа. 

 

Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће 

и претходне године дата је на следећем прегледу: 

 У хиљадама динара 

 31. децембар 

2013. 

 31. децембар 

2012. 

Финансисијска средства    

Некаматоносна    

Дугорочни финансијски пласмани 537  143 

Потраживања од купаца                                                            46,363  120,776 

Остала потраживања 194  2,195 

Краткорочни финансијски пласмани -  1,200 

Готовина и готовински еквиваленти                                           7,424  11,789 

 54,518  136,103 

Финансијске обавезе    

Некаматоносне    

Обавезе према добављачима                                                            30,119  23,914 

Остале обавезе 1,339  1,030 

 31,458  24,944 

Варијабилна каматна стопа    

Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе 15,556  - 

Краткорочне финансијске обавезе                             33,333  12,173 

 48,889  12,173 

 

 

80,347 
 

37,117 



  
ЖИТОПРОДУКТ А.Д., КРАГУЈЕВАЦ 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

31. децембар 2013. године 

 27 

 

30. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 (наставак) 

 
Ризик од промене каматних стопа (наставак) 

 

За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, анализа је састављена под 

претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе 

године. Према процени Привредног друштва, повећање или смањење варијабилних 

каматних стопа у распону од 1% до 2% под  претпоставком  да су све остале варијабле 

непромењене, у финансијским извештајима за 2013. годину повећали би се или смањили 

финансијски расходи у билансу успеха у распону од 489 хиљада динара до 978 хиљада 

динара. У финансијским извештајима за 2012. годину повећали би се или смањили 

финансијски  расходи у билансу успеха у распону од 121 хиљада динара до 242 хиљаде 

динара. 

 

Кредитни ризик 
 

Управљање потраживањима од купаца 

 

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

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

на време, те би по овом основу настао губитак за Привредно друштво. Изложеност 

Привредног друштва кредитном ризику ограничена је на потраживања од купаца на дан 

биланса стања. Потраживања од купаца у значајном делу односе се на следећа правна 

лица. 

У хиљадама динара 

 31. децембар 

2013. 

Назив и седиште купца                                                                           

Квин, Крагујевац 22,590 

Лепеница, Баточина 8,534 

Boss, Крагујевац 2,455 

Шумадија сајам, Крагујевац  2,405 

Црвени крст, Крагујевац  2,353 

Црвени крст – Народна кухиња 2,252 

Ивана промет, Краљево  1,947 

Клинички центар Крагујевац 1,917 

Земљорадничка задруга Братство, Крушчић 1,904 

Delheize Serbia, Београд 1,771 

 48,128 

                                        

Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на 

дан 31. децембра текуће године приказана је на следећој табели. 

 
  У хиљадама динара 
  31. децембар 2013. 

   

Бруто 

изложеност   

Исправка 

вредности   

Нето 

изложеност 

Недоспела потраживања 

   од купаца    28,923   -   28,923 

Доспела исправљена 

   потраживања                          88,240   (88,240)   - 

Доспела неисправљена 

   потраживања                          17,440   -   17,440 

 

Укупно   134,603   (88,240)   46,363 
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30. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 (наставак) 

 

Кредитни ризик (наставак) 

 
Недоспела потраживања од купаца 

 

На дан 31. децембра 2013. Привредно друштво има недоспелих потраживања од купаца у 

износу од 28,923 хиљадa динара.                    

            Доспела, исправљена потраживања од купаца 

 

Привредно друштво има доспелих исправљених потраживања од купаца на дан 31. 

децембра 2013. године у износу од 88,240 хиљада динара, за која је Привредно друштво 

утврдило да је дошло до погоршања њихове кредитне способности и да потраживања у 

наведеним износима неће бити наплаћена, односно да ће бити делимично наплаћена, због 

чега је извршена исправка вредности ових потраживања да би се ова потраживања свела 

на њихову накнадиву вредност. 

 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца  

 
Привредно друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило 

доспела потраживања од купаца исказана на дан 31. децембра 2013. године у износу од 

17,440 хиљада динара с обзиром да руководство Привредног друштва сматра да није 

утврђена промена у кредитној способности купаца, као и да се део ових потраживања 

односи на потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим инструментима 

обезбеђења плаћања. Сходно томе, руководство Привредног друштва сматра да ће 

садашња  вредност ових потраживања бити наплаћена. 

 

Доспела неисправљена потраживања од купаца у износу од 17,440 хиљада динара у 

целости доспевају за наплату у периоду до 30 дана. 

                  

Управљање обавезама према добављачима 

 

Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2013. године износе 30,119 хиљада 

динара (31. децембра 2012. године 23,914 хиљада динара).  Целокупан износ ових обавеза 

односе се на набавке материјала, робе и услуга. Сагласно политици управљања 

финансијским ризицима, Привредно друштво измирује доспеле обавезе према 

добављачима у уговореним роковима и сходно томе, добављачи не зарачунавају камату на 

доспеле обавезе.  
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30. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(наставак) 

 

Ризик ликвидности 

 

Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног друштва. 

За ову сврху руководство Привредног друштва је успоставило одговарајући систем 

управљања за краткорочно, средњерочно и дугорочно финансирање пословања 

Привредног друштва. Привредно друштво управља ризиком ликвидности путем 

одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве, континуираним праћењем планираног и 

оствареног новчаног тока, као и путем одржавања адекватног односа доспећа 

финансијских средстава и обавеза. 

 

Следећа табела приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских 

обавеза са стањем на дан 31. децембра текуће године. Приказани износи засновани су на 

недисконтованим токовима готовине финансијских средстава и финансијских обавеза, уз 

претпоставку да ће се финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе 

измирити према наведеној рочности доспећа. 

 

   У хиљадама динара 

   31. децембар 2013.  

 

 

 
Финансијска 

средства    

Финансијске 

обавезе 

Рочност        
Од 1 до 3 месеца                       33,777    41,634 

Од 3 месеца до 1 године                     20,204    23,157 

Од 1 до 5 година                                  537    15.556 

Укупно:   54,518    80,347 

 

31. СУДСКИ СПОРОВИ 

 

На дан 31. децембра 2013. године Привредно друштво води 181 судски спор против 

правних лица и 28 судских спорова против физичких лица. Укупна вредност судских 

спорова износи 60,575 хиљада динара и 119.783 кг меркантилне пшенице (натурално или 

у динарској противвредности по цени меркантилне пшенице на Продуктној берзи у 

Новом Саду на дан плаћања). 

 

На дан 31. децембра 2013. године нема судских спорова који се воде против Привредног 

друштво.  

 

32. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
  
 Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 

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

активности Привредног друштва могу се разликовати од тумачења руководства 

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

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

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

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

обавеза настала. 

 

 

 

 
















