
 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 

PI“MLINPRODUKT“AD ADA 

ZA 2014. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA, 27.04.2015. 



ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Матични број правног лица или предузетника 08220301

ПИБ (попуњавају само синдикалне организације) 101092368

Пословно име правног лица или предузетника PREHRAMBENA INDUSTRIJA MLINPRODUKT
AKCIONARSKO DRUŠTVO ADA MLINPRODUKT
ELELMISZERIPARI RESZVENYTARSASAG , ADA

Адреса Ада , Ада, Велики пут бб

Општина, место, улица и броj

Примењена рачуноводствена регулатива MSFI

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТАТИСТИЧКЕ
ПОТРЕБЕ

Назив правног лица / Име и презиме Jelka Todorčev Jakšić

ЈМБ правног лица / ЈМБГ 2902960825064

Адреса - место и улица Mol, Vuka Karadžića 17

Контакт телефон 062277050

Е-маил адреса knjigovodstvo@mlinprodukt.rs

ДОСТАВЉЕНИ ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

У својству законског заступника потврђујем да су Агенцији за привредне регистре дана 26.03.2015 ,
путем интернета,а применом посебног информационог система, достављени подаци који
представљају извештај за статистичке потребе за 2014 . годину истог правног лица.

Bilans stanja

Bilans uspeha

Pregled zahteva



Statistički izveštaj

Наведени обрасци преузети су од стране Агенције под електронским
бројем

bafab612-0b8e-4c00-
b94f-aeda1e1525bb

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ИЗВЕШТАЈ

1. Име и презиме Илона Пинтер

ЈМБГ 2606954825097

Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица

Функција генерални директор

Е-маил адреса

Датум састављања М.П. Место потписа

Ограничење супотписом:

2. Име и презиме

ЈМБГ

Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица

Функција

Е-маил адреса

Датум састављања М.П. Место потписа

Pregled obrazaca (/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=bafab612-0b8e-4c00-b94f-
aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC)

https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=bafab612-0b8e-4c00-b94f-aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC


Pregled dokumentacije (/fiexternal/FiUlazniDokument/IndexDetails?fiZahtevId=bafab612-0b8e-4c00-b94f-
aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC)
Pregled izlazne dokumentacije (/fiexternal/FiIzlazniDokument/IndexDetails?fiZahtevId=bafab612-0b8e-4c00-
b94f-aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC)
Lista grešaka i upozorenja (/fiexternal/FiZahtev/PrikaziValidacioneGreskeIUpozorenjaPrikaz/bafab612-0b8e-
4c00-b94f-aeda1e1525bb?hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC)

Povratak na listu zahteva (/fiexternal/)

https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiZahtev/PrikaziValidacioneGreskeIUpozorenjaPrikaz/bafab612-0b8e-4c00-b94f-aeda1e1525bb?hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC
https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiUlazniDokument/IndexDetails?fiZahtevId=bafab612-0b8e-4c00-b94f-aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC
https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiIzlazniDokument/IndexDetails?fiZahtevId=bafab612-0b8e-4c00-b94f-aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08220301 Шифра делатности 1061 ПИБ 101092368

Назив PREHRAMBENA INDUSTRIJA MLINPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ADA MLINPRODUKT ELELMISZERIPARI RESZVENYTARSASAG , ADA

Седиште Ада , Велики пут бб

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.
Почетно стање

01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00
А. УПИСАНИ А
НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА
(0003 + 0010 + 0019 +
0024 + 0034)

0002 83177 88267 87741

01

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА (0004 + 0005 +
0006 + 0007 + 0008 +
0009)

0003 8 8 8

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти,
лиценце, робне и услужне
марке, софтвер и остала
права

0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019
4. Остала нематеријална
имовина

0007 8 8 8

015 и део 019
5. Нематеријална
имовина у припреми

0008

016 и део 019
6. Аванси за
нематеријалну имовину

0009

02

II. НЕКРЕТНИНЕ,
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
(0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016 + 0017
+ 0018)

0010 81128 86153 85505

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 1775 1775 1775

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 68399 71254 74563

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 10869 13039 9082
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024 и део 029
4. Инвестиционе
некретнине

0014

025 и део 029
5. Остале некретнине,
постројења и опрема

0015

026 и део 029
6. Некретнине,
постројења и опрема у
припреми

0016

027 и део 029
7. Улагања на туђим
некретнинама,
постројењима и опреми

0017

028 и део 029
8. Аванси за некретнине,
постројења и опрему

0018 85 85 85

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА
(0020 + 0021 + 0022 +
0023)

0019 0 0 0

030, 031 и део 039
1. Шуме и вишегодишњи
засади

0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039
3. Биолошка средства у
припреми

0022

038 и део 039
4. Аванси за биолошка
средства

0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ
ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026
+ 0027 + 0028 + 0029 +
0030 + 0031 + 0032 +
0033)

0024 2041 2106 2228

040 и део 049
1. Учешћа у капиталу
зависних правних лица

0025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу
придружених правних
лица и заједничким
подухватима

0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу
осталих правних лица и
друге хартије од
вредности расположиве
за продају

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани
матичним и зависним
правним лицима

0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани
осталим повезаним
правним лицима

0029

део 045 и део 049
6. Дугорочни пласмани у
земљи

0030

део 045 и део 049 0031
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7. Дугорочни пласмани у
иностранству

046 и део 049
8. Хартије од вредности
које се држе до доспећа

0032

048 и део 049
9. Остали дугорочни
финансијски пласмани

0033 2041 2106 2228

05

V. ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039
+ 0040 + 0041)

0034 0 0 0

050 и део 059
1. Потраживања од
матичног и зависних
правних лица

0035

051 и део 059
2. Потраживања од
осталих повезаних лица

0036

052 и део 059
3. Потраживања по
основу продаје на робни
кредит

0037

053 и део 059
4. Потраживање за
продају по уговорима о
финансијском лизингу

0038

054 и део 059
5. Потраживања по
основу јемства 0039

055 и део 059
6. Спорна и сумњива
потраживања

0040

056 и део 059
7. Остала дугорочна
потраживања

0041

288
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА
СРЕДСТВА

0042 1097 786 842

Г. ОБРТНА ИМОВИНА
(0044 + 0051 + 0059 +
0060 + 0061 + 0062 + 0068
+ 0069 + 0070)

0043 311303 309798 255727

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 +
0047 + 0048 + 0049 +
0050)

0044 232131 239247 183382

10
1. Материјал, резервни
делови, алат и ситан
инвентар

0045 170081 202916 164887

11
2. Недовршена
производња и
недовршене услуге

0046

12 3. Готови производи 0047 11885 12069 3418

13 4. Роба 0048 31970 11369 5476

14
5. Стална средства
намењена продаји

0049 8194 8194 8194
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15
6. Плаћени аванси за
залихе и услуге

0050 10001 4699 1407

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО
ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 +
0053 + 0054 + 0055 + 0056
+ 0057 + 0058)

0051 57421 43717 43987

200 и део 209
1. Купци у земљи -
матична и зависна
правна лица

0052

201 и део 209
2. Купци у иностранству -
матична и зависна
правна лица

0053

202 и део 209
3. Купци у земљи - остала
повезана правна лица

0054

203 и део 209

4. Купци у иностранству -
остала повезана правна
лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 49226 33985 41253

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 8195 9732 2734

206 и део 209
7. Остала потраживања
по основу продаје

0058

21
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА

0059

22
IV. ДРУГА
ПОТРАЖИВАЊА

0060 882 77 439

236

V. ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ
ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064
+ 0065 + 0066 + 0067)

0062 10000 0 11810

230 и део 239
1. Краткорочни кредити и
пласмани - матична и
зависна правна лица

0063

231 и део 239
2. Краткорочни кредити и
пласмани - остала
повезана правна лица

0064

232 и део 239
3. Краткорочни кредити и
зајмови у земљи

0065

233 и део 239
4. Краткорочни кредити и
зајмови у иностранству

0066
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234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни
финансијски пласмани

0067 10000 11810

24
VII. ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068 501 2859 10047

27
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ

0069 7307 9528 5070

28 осим 288
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0070 3061 14370 992

Д. УКУПНА АКТИВА =
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
(0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 395577 398851 344310

88
Ђ. ВАНБИЛАНСНА
АКТИВА

0072 14031 11418 5686

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411
- 0412 + 0413 + 0414 +
0415 - 0416 + 0417 + 0420
- 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 208582 201222 188966

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
(0403 + 0404 + 0405 +
0406 + 0407 + 0408 + 0409
+ 0410)

0402 127708 127708 127708

300 1. Акцијски капитал 0403 124433 124433 124433

301
2. Удели друштава с
ограниченом
одговорношћу

0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309
8. Остали основни
капитал

0410 3275 3275 3275

31
II. УПИСАНИ А
НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

047 и 237
III. ОТКУПЉЕНЕ
СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412 252 252 252

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 43594 31339 23443
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330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА,
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ
ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ
РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33
осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ
ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ
РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33
осим 330)

0416

34
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ДОБИТАК (0418 + 0419)

0417 37532 42427 38067

340
1. Нераспоређени
добитак ранијих година

0418 30171 30171 30171

341
2. Нераспоређени
добитак текуће године

0419 7361 12256 7896

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА
КОНТРОЛЕ

0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА
РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424 46759 4076 1443

40

I. ДУГОРОЧНА
РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430
+ 0431)

0425 1144 1039 1039

400

1. Резервисања за
трошкове у гарантном
року 0426

401
2. Резервисања за
трошкове обнављања
природних богатстава

0427

3. Резервисања за
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403 трошкове
реструктурирања

0428

404
4. Резервисања за
накнаде и друге
бенефиције запослених

0429 1144 1039 1039

405
5. Резервисања за
трошкове судских
спорова

0430

402 и 409
6. Остала дугорочна
резервисања

0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0433 + 0434 + 0435 +
0436 + 0437 + 0438 + 0439
+ 0440)

0432 45615 3037 404

410
1. Обавезе које се могу
конвертовати у капитал

0433

411
2. Обавезе према
матичним и зависним
правним лицима

0434

412
3. Обавезе према осталим
повезаним правним
лицима

0435

413

4. Обавезе по
емитованим хартијама од
вредности у периоду
дужем од годину дана

0436

414
5. Дугорочни кредити и
зајмови у земљи

0437 43355

415
6. Дугорочни кредити и
зајмови у иностранству

0438

416
7. Обавезе по основу
финансијског лизинга

0439 2260 3037 404

419
8. Остале дугорочне
обавезе

0440

498
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ
ОБАВЕЗЕ

0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ
ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 +
0451 + 0459 + 0460 + 0461
+ 0462)

0442 140236 193553 153901

42

I. КРАТКОРОЧНЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 +
0447 + 0448 + 0449)

0443 104774 137988 117496

420
1. Краткорочни кредити
од матичних и зависних
правних лица

0444

421 0445
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2. Краткорочни кредити
од осталих повезаних
правних лица

422
3. Краткорочни кредити и
зајмови у земљи

0446 104774 137988 117496

423
4. Краткорочни кредити и
зајмови у иностранству

0447

427

5. Обавезе по основу
сталних средстава и
средстава обустављеног
пословања намењених
продаји

0448

424, 425, 426 и 429
6. Остале краткорочне
финансијске обавезе

0449

430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,
ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

0450 10596 8303 3820

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ
ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456
+ 0457 + 0458)

0451 9119 29315 18326

431
1. Добављачи - матична и
зависна правна лица у
земљи

0452

432
2. Добављачи - матична и
зависна правна лица у
иностранству

0453

433
3. Добављачи - остала
повезана правна лица у
земљи

0454

434
4. Добављачи - остала
повезана правна лица у
иностранству

0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 8345 25390 10530

436
6. Добављачи у
иностранству

0457 774 3925 7796

439
7. Остале обавезе из
пословања

0458

44, 45 и 46
IV. ОСТАЛЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459 15488 17006 14221

47
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ПОРЕЗА НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ

0460 37 38

48
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ
ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И
ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461 259 904

49 осим 498
VII. ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0462
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Д. ГУБИТАК ИЗНАД
ВИСИНЕ КАПИТАЛА
(0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 -
0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 =
(0441 + 0424 + 0442 -
0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424
+ 0442 + 0441 + 0401 -
0463) ≥ 0

0464 395577 398851 344310

89
Е. ВАНБИЛАНСНА
ПАСИВА

0465 14031 11418 5686

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр.
95/2014 и 144/2014)

Povratak na listu obrazaca (/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=bafab612-0b8e-4c00-b94f-aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC)
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08220301 Шифра делатности 1061 ПИБ 101092368

Назив PREHRAMBENA INDUSTRIJA MLINPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ADA MLINPRODUKT ELELMISZERIPARI RESZVENYTARSASAG , ADA

Седиште Ада , Велики пут бб

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 375178 505757

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 +
1007+ 1008)

1002 27604 162832

600
1. Приходи од продаје робе
матичним и зависним правним
лицима на домаћем тржишту

1003

601
2. Приходи од продаје робе
матичним и зависним правним
лицима на иностраном тржишту

1004

602
3. Приходи од продаје робе
осталим повезаним правним
лицима на домаћем тржишту

1005

603

4. Приходи од продаје робе
осталим повезаним правним
лицима на иностраном тржишту 1006

604
5. Приходи од продаје робе на
домаћем тржишту

1007 27604 162832

605
6. Приходи од продаје робе на
иностраном тржишту

1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 +
1011 + 1012 + 1013 + 1014 +
1015)

1009 343195 337957

610

1. Приходи од продаје
производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на
домаћем тржишту

1010

2. Приходи од продаје
производа и услуга матичним и
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611 зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612

3. Приходи од продаје
производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на
домаћем тржишту

1012

613

4. Приходи од продаје
производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на
иностраном тржишту

1013

614
5. Приходи од продаје
производа и услуга на домаћем
тржишту

1014 292555 279827

615
6. Приходи од продаје готових
производа и услуга на
иностраном тржишту

1015 50640 58130

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 2500 2500

65
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ
ПРИХОДИ

1017 1879 2468

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 +
1023 + 1024 + 1025 + 1026 +
1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018

355981 484259

50
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ
ПРОДАТЕ РОБЕ

1019 27181 153736

62
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА
УЧИНАКА И РОБЕ

1020 12628 4029

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 121 8652

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 305

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 262105 261944

513
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И
ЕНЕРГИЈЕ

1024 12905 12340

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА,
НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025 39804 40921

53
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ
УСЛУГА

1026 6058 7421
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540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 6570 7240

541 до 549
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ
РЕЗЕРВИСАЊА

1028 104 1039

55
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ
ТРОШКОВИ

1029 13698 12299

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -
1018) ≥ 0

1030 19197 21498

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -
1001) ≥ 0

1031

66
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(1033 + 1038 + 1039)

1032 24 1372

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД
ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034
+ 1035 + 1036 + 1037)

1033 0 0

660
1. Финансијски приходи од
матичних и зависних правних
лица

1034

661
2. Финансијски приходи од
осталих повезаних правних
лица

1035

665
3. Приходи од учешћа у добитку
придружених правних лица и
заједничких подухвата

1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД
ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038 10

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ
РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1039 14 1372

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(1041 + 1046 + 1047)

1040 13260 11700

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ
ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042
+ 1043 + 1044 + 1045)

1041 0 0

560
1. Финансијски расходи из
односа са матичним и зависним
правним лицима

1042

561
2. Финансијски расходи из
односа са осталим повезаним
правним лицима

1043

565
3. Расходи од учешћа у губитку
придружених правних лица и
заједничких подухвата

1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045
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562
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046 7429 9340

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ
РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047 5831 2360

Е. ДОБИТАК ИЗ
ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ
ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)

1049 13236 10328

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД
УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД
УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 1889 2342

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 144 679

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 +
1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052
- 1053)

1054 7706 12833

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 +
1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053
- 1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ
ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,
РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ
ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 +
1056 - 1057)

1058 7706 12833

1059
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О. ГУБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 +
1057 - 1056)

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 656 1561

део 722
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062 311 101

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА
ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 +
1062 - 1063)

1064 7361 11373

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 –
1062 + 1063)

1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена)
зарада по акцији

1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр.
95/2014 и 144/2014)

Povratak na listu obrazaca (/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=bafab612-0b8e-4c00-b94f-aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC)
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08220301 Шифра делатности 1061 ПИБ 101092368

Назив PREHRAMBENA INDUSTRIJA MLINPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ADA MLINPRODUKT ELELMISZERIPARI RESZVENYTARSASAG , ADA

Седиште Ада , Велики пут бб

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
за 2014. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ
ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) 9001 12 12

2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5) 9002 2 2

3. Број страних (правних или физичких) лица која
имају учешће у капиталу

9003

4. Број страних (правних или физичких) лица чије је
учешће у капиталу 10% или вишe од 10%

9004

5. Просечан број запослених на основу стања
крајем сваког месеца (цео број)

9005 74 77

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И
БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Бруто Исправка вредности
Нето 

(кол. 4 - 5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Нематеријална имовина

1.1. Стање на почетку године 9006 706 698 8

1.2. Повећања (набавке) у току
године

9007

1.3. Смањења у току године 9008

1.4. Ревалоризација 9009

1.5. Стање на крају године (9006
+ 9007 - 9008 + 9009)

9010 706 698 8

02
2. Некретнине, постројења и
опрема

2.1. Стање на почетку године 9011 375820 289667 86153

2.2. Повећања (набавке) у току
године

9012 1545 6675
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2.3. Смањења у току године 9013 5800 5905 5025

2.4. Ревалоризационе резерве 9014

2.5. Стање на крају године

(9011 + 9012 - 9013 + 9014)
9015 371565 290437 81128

03 3. Биолошка средства

3.1. Стање на почетку године 9016

3.2. Повећања (набавке) у току
године

9017

3.3. Смањења у току године 9018

3.4. Ревалоризација 9019

3.5. Стање на крају године

(9016 + 9017 - 9018 + 9019)
9020

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

300 1. Акцијски капитал 9021 124433 124433

у томе: страни капитал 9022

301
2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

9023

у томе: страни капитал 9024

302 3. Улози 9025

у томе: страни капитал 9026

303 4. Државни капитал 9027

304 5. Друштвени капитал 9028

305 6. Задружни удели 9029

306 7. Емисиона премија 9030

309 8. Остали основни капитал 9031 3275 3275

30
9. СВЕГА ( 9021 + 9023 + 9025 + 9027 +
9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 040 2 )

9032 127708 127708

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА
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-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

1. Обичне акције

1.1. Број обичних акција 9033 124433 124433

део 300
1.2. Номинална вредност обичних акција -
укупно

9034 124433 124433

2. Приоритетне акције

2.1. Број приоритетних акција 9035

део 300
2.2. Номинална вредност приоритетних
акција - укупно

9036

300
3. СВЕГА - номинална вредност акција
(9034 + 9036 = 9021 )

9037 124433 124433

V . СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА
-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

2 4 5

1. Привредна друштва (домаћа правна лица) 9038

2. Физичка лица 9039

3. Држава и институције и организације које се
финансирају из буџета

9040

4. Финансијске институције 9041

5. Непрофитне организације, фондације и фондови
непрофитног карактера

9042

6. Страна физичка лица 9043

7. Страна правна лица 9044

8. Европске финансијске и развојне институције 9045

9. СВЕГА (903 8 + 90 39 + 904 0 + 904 1 + 904 2 + 904
3 + 904 4 + 904 5 = 3037 )

9046 0 0

VI . ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година
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1 2 3 4 5

226
1. Потраживања у току године од
друштава за осигурање за накнаду штете
(дуговни промет без почетног стања)

9047 358 241

450

2. Обавезе за нето зараде и накнаде
зарада, осим накнада зарада које се
рефундирају (потражни промет без
почетног стања)

9048 22269 23605

451
3. Обавезе за порез на зараде и накнаде
зарада на терет запосленог (потражни
промет без почетног стања)

9049 2070 2358

452
4. Обавезе за доприносе на зараде и
накнаде зарада на терет запосленог
(потражни промет без почетног стања)

9050 5974 6167

461, 462 и 723

5. Обавезе за дивиденде, учешће у
добитку и лична примања послодавца
(потражни промет без почетног стања)

9051

465
6. Обавезе према физичким лицима за
накнаде по уговорима (потражни промет
без почетног стања)

9052 72 89

7 . Контролни збир (од 90 4 7 до 905 2 ) 9053 30743 32460

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

520
1. Трошкови зарада и накнада зарада
(бруто)

9054 30313 32129

521
2. Трошкови пореза и доприноса на
зараде и накнаде зарада на терет
послодавца

9055 5368 5674

522, 523, 524 и 525
3. Трошкови накнада физичким
лицима (бруто) по основу уговора

9056 85 105

526
4. Трошкови накнада директору,
односно члановима органа управљања
и надзора

9057

529 5. Остали лични расходи и накнаде 9058 4038 3013

део 525, 533, и део 54 6. Трошкови закупнина 9059 99 925

део 525, део 533, и део 54 7. Трошкови закупнина земљишта 9060

536 и 537 8. Трошкови истраживања и развоја 9061

552 9. Трошкови премија осигурања 9062 1913 2804

553 10. Трошкови платног промета 9063 1784 2448
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554 11. Трошкови чланарина 9064 35 212

555 12. Трошкови пореза 9065 2175 1905

556 13. Трошкови доприноса 9066

део 560, део 561 и 562
14. Расходи камата и део финансијских
расхода

9067 7429 9340

део 560, део 561 и део 562
15. Расходи камата по кредитима од
банака и других финансијских
институција (укупно):

9068 7284 9291

15.1. Расходи камата по краткорочним
кредитима у земљи

9069 4398 9291

15.2. Расходи камата по краткорочним
кредитима у иностранству

9070

15.3. Расходи камата по дугорочним
кредитима у земљи

9071 2886

15.4. Расходи камата по дугорочним
кредитима у иностранству

9072

део 579

16. Расходи за хуманитарне, научне,
верске, културне, здравствене,
образовне и за спортске намене, као и
за заштиту човекове средине

9073 5 15

579 17. Остали непоменути расходи 9074 129 590

18. Контролни збир (од 905 4 до 907 4 ) 9075 67941 77742

VIII . ДРУГИ ПРИХОДИ
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

640
1. Приходи од премија, субвенција,
дотација, регреса, компензација и
повраћаја пореских дажбина

9076 2500 2500

део 641
2. Приходи по основу условљених
донација

9077

део 650 3. Приходи од закупнина за земљиште 9078

651 4. Приходи од чланарина 9079

део 660, део 661 и 662 5. Приходи од камата 9080 10

део 660, део 661 и део 662

6. Приходи од камата по рачунима и
депозитима у банкама и осталим
финансијским институцијама 9081 10
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део 660, део 661 и део 669 7. Приходи по основу дивиденди и
учешћа у добитку

9082

8 . Контролни збир (од 907 6 до 908 2 ) 9083 2520 2500

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну
акциза)

9084

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине
(укупан годишњи износ према обрачуну)

9085 321 254

3. Капиталне субвенције и друга државна
додељивања за изградњу и набавку основних
средстава и нематеријалне имовине

9086

4. Државна додељивања за премије, регрес и
покриће текућих трошкова пословања

9087

5. Остала државна додељивања 9088

6. Примљене донације из иностранства и друга
бесповратна средства у новцу или натури од
иностраних правних и физичких лица

9089

7. Лична примања предузетника из нето добитка
(попуњавају само предузетници)

9090

8. Контролни збир (од 908 4 до 909 0 ) 9091 321 254

X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ
РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта
уговорене валутне клаузуле

9092

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне
клаузуле

9093

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето
ефекта уговорене валутне клаузуле

9094

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта
уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2.
- ред. бр. 3.) 9095
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5. Почетно стање разграниченог нето ефекта
курсних разлика

9096

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9097

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето
ефекта курсних разлика

9098

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта
курсних разлика

(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

9099

XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ
РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта
уговорене валутне клаузуле

9100

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне
клаузуле

9101

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето
ефекта уговорене валутне клаузуле

9102

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта
уговорене валутне клаузуле

(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

9103

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта
курсних разлика

9104

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9105

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето
ефекта

курсних разлика

9106

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта
курсних разлика

(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

9107

XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И
УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун
ФИНАНСИЈСКИ
ИНСТРУМЕНТИ

АОП Бруто Исправка вредности
Нето

(кол. 4-5)

1 2 3 4 5 6
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23, осим 236 и 237 1. Краткорочни финансијски
пласмани (91 09 + 911 0 + 911
1 + 911 2 )

9108 10000 0 10000

део 232, део 234, део 238 и део
239

1.1. Пласмани физичким
лицима (кредити и зајмови)

9109

део 230, део 231, део 232, део
234, део 238 и део 239

1.2. Пласмани домаћим
правним лицима и
предузетницима (кредити и
зајмови)

9110

део 230 и део 239

1.3. Пласмани матичним и
зависним правним лицима у
иностранству (кредити и
зајмови)

9111

део 230, део 231, део 232, 233,
део 234, 235, део 238 и део 239

1.4. Остали краткорочни
финансијски пласмани

9112 10000 10000

део 04 и део 05

2. Дугорочни финансијски
пласмани и дугорочна
потраживања (911 4 + 911 5 +
911 6 )

9113 2041 0 2041

део 048 и део 049
2.1. Пласмани физичким
лицима (кредити и зајмови)

9114 2041 2041

део 043, део 045, део 048, део
049, део 050, део 051 и део 059

2.2. Пласмани домаћим
правним лицима и
предузетницима (кредити и
зајмови) и део дугорочних
потраживања од домаћих
правних лица и предузетника

9115

део 043, 044, део 045, 048, део
049, део 050, део 051 и део 059

2.3. Остали дугорочни
финансијски пласмани и део
дугорочних потраживања

9116

016, део 019, 028 ,део 029, 038
део 039, 052, 053, 055, део 059,
15, 159 200, 202, 204, 206 и део
209

3. Продати производи, роба и
услуге и дати аванси (91 18 +
91 19 + 912 0 + 912 1 + 912 2 +
912 3 )

9117
59312 0 59312

део 016, део 019, део 028, део
029, део 038, део 039 део 052,
део 053, део 055, део 059,

део 202, део 204,

део 206 и део 209

3.1. Продати производи, роба
иуслуге и дати аванси
физичким лицима

9118 959 959

део 15, део 159 део 016, део
019 део 028део 029, део 038,
део 039, део 052, део 053 део
055, део 059 део 200, део 202,
део 204, ,део 206 и део 209

3.2. Продати производи, роба и
услуге и дати аванси јавним
предузећима

9119 60 60

део 15, део 159 део 016, део
019 део 028, део 029 део 038,
део 039

део 052, део 053, део 055, део
059 део 200, део 202, део 204,
део 206 и део 209

3.3. Продати производи, роба и
услуге и дати аванси домаћим
правним лицима и
предузетницима

9120 56886 56886
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део 15, део 159 део 016, део
019, део 028, део 029 део 038,
део 039, део 052, део 053, део
055, део 059 део 204, део 206 и
део 209

3.4. Продати производи, роба и
услуге и дати аванси
републичким органима и
организацијама

9121 1407 1407

део 15, део 159, део 016, део
019, део 028 део 029, део 038,
део 039

део 052, део 053, део 055, део
059 део 204,

део 206 и део 209

3.5. Продати производи, роба и
услуге и дати аванси
јединицама локалне
самоуправе

9122

део 15, део 159, део 016, део
019, део 028, део 029, део 038
део 039,

део 052, део 053, део 055 део
059 део 200, део 202, део 204,
део 206 и део 209

3.6. Остала потраживања по
основу продаје и остали
аванси

9123

054, 056, део 059, 21, 22

4. Друга потраживања

(912 5 + 912 6 + 912 7 + 91 28 +
91 29 + 913 0 )

9124 882 0 882

део 054, део 056, део 059део
220, 221, део 228 и део 229

4.1. Потраживања од физичких
лица

9125 86 86

део 054, део 056, део 059,део
21 део 220, део 228 и део 229

4.2. Потраживања од јавних
предузећа

9126

део 054, део 056, део 059, део
21, део 220, део 228 и део 229

4.3. Потраживања од домаћих
правних лица и предузетника

9127

део 056, део 059, део 220, 222,
део 223, део 224, део 225, , део
228 и део 229

4.4. Потраживања од
републичких органа и
организација

9128 796 796

део 056 део 059, део 220, део
222, део 223, део 224, део 225,
део 228 и део 229

4.5. Потраживања од јединица
локалне самоуправе

9129

део 054, део 056, део 059, део
21 део 220, део 224, део 225,
део 226, део 228 и део 229

4.6. Остала потраживања 9130

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ( "Службени гласник РС", бр. 127/2014)

Povratak na listu obrazaca (/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=bafab612-0b8e-4c00-b94f-aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC)

https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=bafab612-0b8e-4c00-b94f-aeda1e1525bb&hash=470BAF159AD8DDB5EC5F941562746C5DBFB713EC


nonybaBa npaBHo nrqe - npeAy3erHxK

MarnqHr 6poj 0 8 2 2 0 3 0 tlluSpa AeflarHocrr4
'l 0 6 n 5 1 0 1 0 9 2 3

Ha3xB nh"MnhHnPOAYKT"AA

CeAxure AAA, BEIII4K nYT 66

l43BEIIITAJ O TOKOBI4MA TOTOBI4HE
3a nepxoA oA 01.01.2014. Ao 31,12,2014. roqrP.e

aon

A. TOKOBI TOTOB}IHE X3 NOCNOBHI.IX AKTIIBHOCTI4

L npunxBu roroBnHe rc nocroBHnx anMBHocitr (1 ao 3)
3001 380.998 509.607

1. npoaaja r npuuEeHu aBaHcr 3002 377.059 505.001
2 noxMEeHe €Mare N noM 3003

3. Ocrarr nprnush r43 peao8 3004 3.939 4.606
ll. OAnuBu roroBnHe rc noM68nx anuBHocrL4 (1 Ao 5) 3005 379.698 513.704
1. llcnnare Ao6asrbalrMa I Aaru aBaHc[ 3006

467.1a5
2 3apaae, Hauaae 3apaaa tr ocranh rhlHx pac\oAu 3007 41.065 36.308

3008 7.442 9.459

3009 1.480 752
5 OAnuBu no oc|o8y odarnxjaEHqx ipxxoAa 3010 3.054
lll Hero npnn/s.orGrHe 13 nocroBHu^ ar/BHonx (rll) 3 0 1 1 1.300
lV. Hero oannB roroBn|e u3 nodoBHux a6hErocfli (lrl) 3412 4.O97

E, TOKOEU TOTOBI4HE h3 AKII,IBHOCII4 I4HBECTI4PATbA

L npunue! roro8rre u3 afiiBHocru uHBec pa6a (1 Ao 5)
3013

1. npoaaja a$ruja rj yaena (Fero npMxBu) 30.14
2. npoAaja HeMareprjar|e iMoBme, HekperHuHa, nocrpojeba, onpeMe |a ouonouirnx .3015

3. ocranu OAaHcujcM inacMaHtr (Hero ipunuBu) 3016

4. nDtrM^fte €Mare rc akr

5. nprME+e anBraeHAe

ll. OarEi roroBBe u3 antrBHocr'MHBecrupaba (1 Ao 3)
11.543 3.140

1. KynoBuHa aKquja n yAera (Hero oArnB'l)

2. KynoBxHa ieMarepujanHe uMoBuHe, NeKperHxHa, nodpojeEa, onpeMe , 6norouKnx ioltr 1.543 3 140
3. ocranu 4hHaHc"jcKx nracMaHtr (Hero oantrBn) 10.000
lll. Hdo npnrnB roroEu|e ffi aKruENocrx xNBenrpaEa (l-ll)

lV. Hero oanxB roroBrHe m aF BHocru uHBecrupaEa (ll-l) 1* '11.543 3.140
B. TOt(OBtt aOTOB!|HE t43 AKTI4BHOCTI4 ol4HAHCltpAtbA
L npun4B, roroBuHe u3anxBHo6" SuHarcnpa|Ba (1 ao 5)

'3025
43.355 12.581

1. YBel'a6e ocHoBHor karrrana

2. AyropoqH" kpeahr'r (!ero npxnhBx) 43.355 '12.5A1
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3. KparKopoe8 Kpeaqru (Hero npnruBu) 302a

4. Odde AyroposHe o6a8e3e

5. Ocrane KparkopoqNe o6aBBe 3030

ll. oArxBx ror@eHe F anxENoqtr OrHaHcupaba (1Ao 6) 3031 35.470 12 532

1. Orkyn conm*rx aKquja u yaena 3032

2 Ayrcpoc8r Rpeafi|t (oAnhBx) 3039 10.242

3. KparKopoqHu Kpeauru (oAnus$)
34.693

4. odare o6aE$e (oariBx)

5. oxHaHcujcKr nrcnH. 3036 2.290

6. 14cnnaheHe Af seAerAe 3037

l l l .  Hero  rphr /B  ro ro8xFe v3  anxBHoox + /Ha icvpaba t l - l l l 3038 7.885 49

lV. Hero o!nns roroBrde n3 anrBrocrM QupaHcrpa+a (ll-l) 3039

T. CBETAnPU,|t4B TOTOBI4HE (3001 + 3013 + 3025) 3040 424.353 522.145

a. cBEra oa'lt4B ToToBI4HE (3005 + 3019 + 3031) 3041 426.711 529.376
.b. HETO nPrIt4B TOTOBI4HE (3040- 3041) 3442

E. HETO OAItlB iOTOB|4HE (3041 - 3040) 3043 2358 7.1AA
X. TOTOB14HA HA NOqETKY O6PAqYHCKOT NEPTOIIA 3044 2.859 10.047
3. N03IllllAHE KYPCHE PA3II!IKE NO OCHOBYNPEPAqYHA TOTOBI,IHE 3045

l/l, HETATIIBIIE KYPCHE PA3JII4KE NO OCHOBYNPEPAgYHA |OTOA!1HE 3046

J. TOTOAhHA HA KPAJY OSPA']YHCKOT NEPIO!A
(3042, 3043 + 3044 + 3045, 3046) 3047 501 2.859
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1 z 4

1

noqewo craEe nperxoAHe rottHe Ha AaH
01.o1.2013_

a)ayrosHM carao paeyHa 4001 4019 4037

6) norpaxBi canAo paqyHa 4AA2
127_104

4420 4038

2.

tacnpaBxa MareprjanHo 3HaqajH,)(
rpeuaxa q npoMoHa PacyHoeolcrB€Htrx

a)McnpaBrc ra Ay.oBHoj 6paNtr palyHa 4003 4021 4039

6) lrcnpaB{e Ba iorpaxHojqpaHq paqyHa 4004 4422

3

KopuroaaBo nocerxo craBe nperxoAHe
roArHo sa AaB 01.01. _
a) (opfioBai! AyroBHM canAo paeyHa (1a +
2 a - 2 6 ) z O 4005 4023 4041

6) KoprrcBaHu norpaxHM canao paeyHa (16-
2 a + 2 6 \ > O 4006 4024 4042

npoMere y npsr(oAHoj _ roAuHr.l

a) npoMer xa ayfoBHot crpaHq paeyfa 4007 4025 4443

6) npoMer ra norpaxBol crpaH, palyHa 4008 4026

5.

Crabe Ha xpajy nperxoAHe foArHe
31.12._
a)AyroBsi carao paqyHa
(3a +  4a  -  46)>  0 4009 4027 4045
6) norpaxie canAo paqyna
( 3 6  4 a + 4 6 ) > 0 4010 4028 4046 31.339

6.

14cnpaBxa MareprlarHo 3Haeajfl ux
rpeuiaml. npoMeHa pacyHoBoacrsgHxx

a)hcnpas(e 3a AyroBsol dpaHu pa'lyHa 4 0 1 1 4029

6) McdpaBrc Ba nopaxNojdpaHx paqyHa 4012 4030 4048

7.

Kops.oBaHo noeerHo 6raEe te(yhs
roAsHa HaAaH 01.0'1._

a) RopnroEaf, Ayr@H4 canao paqyHa (5a +
6 a - 6 6 ) > 0 4 0 1 3 4031 4049

6) RopsroEa8tr norpaxHu €nAo palyHa (56 -
6a  +  66)  >0 4432 4050 31.339

8.

npoMexe y rexyhoj 2014. roAhhlai:

a) npoMer H5 ayroBNot crpaHu paeyHa 4015 4033 4051

6) dpoMer Ha norpaxHojdpaHr paqyra 4 0 1 6 4AU 4052 12.255

9. a) ayroBHe enAo paqyHa
(7a + 8a - 86) > 0 4417 4035 4053
6) iorpaxHo carAo palyHa
( 7 6 - 8 a + 8 6 ) > 0 4018

r27.JOa 4036 4054
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2 6 8
nolertlo cral$e nperxoafie roanHe Ha aaH
01.01._

a) ayrosN, canao paqyHa 4055 4073 252 4091

6) iorpaxHu €nao pacyNa 4056 4492 33.950

2.

y|cnpaa{a sarepnjarHo 3Ha\alH xx
rpeua€ r npo eHa patryHosoacrB€Hxx

a) 4cnpaB(e Ha ayr@Boj qpaHu paeyHa 4057 4075 4093 343

6) ucnpasKe Ha norpaxNot opaHx pacyHa 4058 4076 4094

3.

Kopfi roaaHo notrerHo cralhe nperxoaHe
roarHe HaaaH 01,01, ,
a) (opsrosaH, ayroBHu carao paqyHa (1a +
2 a - 2 6 ) z O 4059 4095

6) (opurcBa|, norpaxHu canAo palyHa (16 -
2a  +  26)  >o 4060 4078 4096 34.467

npoMeHe y nperxoaHoj _ roatrHu

a) npoMei Naayrossot crpaHM palyHa 4061 4079 4097 7.396

6l npoMer Ha norpa{Hor npaHx pacyHa 4462 4080 4098 L2.256

5

Cralge Ha xpajy npertoAHo roArHo
31.11_

a) AyroBH" canAo pacysa
4063 4081 252 4099

6) norpaxN, carAo pacyNa
( 3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0 4064 4042 4100

6.

hcnpaBxa Marepnjanno 3Ha{ajHux
rpeoa{a u npoMeHa pa,ryHoBoacrs€Hrx

a) ucnpaBKe 3a ayroBHol crpaNu pacyHa 4065 4083 4 1 0 1

6) scnpaBre Ha norpa*Boj crpaHM paqyH. 4066 4084 4102

KoprroBaro norerHo crabe reKyhe
roarie Ha aaH 01,01. _
a) (opuro8arf ayroBrr canao paqyNa (5a +
6 a - 6 6 ) > 0 4A6T 4085 252 4103

6) Koprr@aBtr norpaxBq €rAo pacyBa (56 -
6a  +  60)  >0 4068 4086 4144

I

npoMeie y reryhoj _ rcAuH,

al npoMer iaayroBHo,dpaNtr paqyHa 4069 4OBT 4 1 0 5 t2.256

6) nponer Na norpax8oj dpaHu paqyHa 4074 4088 4 1 0 6 7.361

9.

clalse na (pajy rerahe roaHHe
31.12. _
a) Ay.oBHr canAo palyHa
(7a + 8a - 86) > 0 4071 4089 4107

6) norpaxBtr enAo palyHa
(76 -8a  +  86)  >  0

4072 4090 4108 )j.532
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no ocroBy ynararba y

1 2 9 't0 1 l
lloqdro c.abe np€BoAHe roAuHe Ha aaH
!1 .01 .

a) ay.oBBtr carAo palyHa 4109 4127 4145

6) norpaxHy carao pacyHa 411Q 4128 4146

2.

xcnpaBxa MarephjanHo 3HaeajBxx
rpeua(a, npoMeHa pa!yHoBoacrBeHux

al qcnpaB(e Ha ayr@Noj qpaHM pacyHa 4111 4129

6) ocnpaBxe Ha norpaxHojdpaHx pacyHa 4112 4130 4148

3

KopxroBaHo nocerHo oraBo nperxoAHe
roAHde na AaH 01.01.
a) (opxroBa3f AyroBBi c.nAo paeyHa (1a +
2 a - 2 6 ) 2 A 4113 4131 4149

6) xopuroEaB, norpaxNf €rAo pacyNa (16 -
2 a + 2 6 ) > a 4132 4 1 5 0

nPoMeHe y npenoAsol _ roAl,|H|1

a) npoMer Na ayrcBNolcrpaH0 paeyHa 4 1 1 5 4133 4151

6) npoMer Ba norpaxHojopaBtr pacyNa 4 1 1 6 4134 4142

5.

Cra6e Ha Kpajy nperxoAHo rorlHo
31.12.
a) ayroBHu canAo pacyNa

4117 4 1 3 5 4153

6) norpax8i canao palyHa
4 1 1 8 4136 4154

6.

l/icnpa6{a MarepqjanHo 3Ha,rajHrx
rpeoaxa h npoMeHa paeyHoBoacrBeHr1x

a) ucnpaBke HaayroBH0j crpaftr pa!yHa 4 1 1 9 4137 4155

6) fcnpaBrc Ha norpaxBoj crpaHu paqyHa 4120 4138 4156

KopxroBaHo nocerHo crabe reryho
roArBe da AaH 01-01. _
a)(opr.oBasi ayroBsr canAo paeyHa (5a +

4 1 2 1 4139 4157

6)(oproBaHr norpaxHh canao paqyNa (56 -
6 a + 6 6 ) > 0 4122 4158

8.

npoMerc y rerghoj _ roarHx

a) npoMer Haay.oBHoJ crpaHr palyHa 4123 4159

6) npoker ha norpaxNol dpaHu paqyHa 4124 4142 4160

9

Cra|$e Ha xpajy rexyhe roAufle
31.12.
a)AyrosNq canAo pacy8a
(7a +  8a  -  86)>  0 4125 4143 4161

6) norpaxHu canAo paqyNa
(76 -  8a  +  86)>0 4126 4162
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ocHoay ya€ra y oddoM

Ao6rrky dr ryosrxy
npnapy)iGH* aPyuraBa

a(g!(' e"
ry6rqrno ocHoBy

Ao6sq, E, ry6rqfi

3 , 14
tloceno crabe npefioaHe roaxHe Ha
!a{ 0'1.01.

a)ayr@Ntr carao paqyHa 4163 4181 4199

6) norp€aHu canAo pacyNa 4164 4142 42AQ

2.

tlcnpaB{a MareprjdHo 3HacajH rx

pacyioBoacrBsdrx nonurh*a

a) ucnpaBKe Ha ayosHotfipaNh paqyfa 4165 4183 4201

6) trcnpaB(e Na norpaxHoj crpaNtr 4166 4202

3

Koprrcaaxo nocorHo cralhe
npedoAne roAhHe sa AaH 01,01, _
a) kophfosaH, AyroeNy canao paqyNa (ra
+ 2 a - 2 6 ) > A 4167 4185 4203
6) (op{roBaN, norpaxHu canAo palyHa
( 1 6  2 a + 2 6 ) > 0 4168 4186 4204

npoMeio y nporxoAroj _ roArH,r

a) np0ner Ha ayroBHoj 6paHx paqyNa 4169 4147 4245

6) npoMer Ha iorpaffioj qpaHu palyHa 4188 4246

5

clabe ra xpajy npe (oaH6 roauHo
31.1a_

a)AyroBBtr canao palyHa
4189 4247

6) norpaxNy ca!Ao pacyNa
1 3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0

41f2 4190 4204

6

,lcnpa6ka Marep,janHo 3naqajHUx

pa,ivHoaoadrBeHux nonuTur{a

a) ucnpa8{e BaayroBHoj dpaHu paeyHa 4173 4 1 9 1 4249
6) ucnpaBke Ha iotpaxHojcrpaHx

4192 4214

7

KoprroEa$ noqerHo craEe rexyhe
roAnHo m AaH 0t.01._

a) KopuroBarf ayroBHr carao paly3a (5a
+ 6 a  6 6 ) > 0 4175 4193 4211

6) Kopur@a8i norpaxNn carAo paeyHa
(56 -  6a  +  66)>0 4176 4194 4212

8.

npoMeHe y re{yhoj _ ro.qlHr

al npoMer Haayro$ol crpaHM pacyHa 4177 4195 4213

6) npoMer Ha norpaxHojspaNtr paqyNa 4178 4196 4214

L

Cra6e Ea xpajy rexyhe roar8e.
31.12.
a) ayroEHu €rao pacyHa

4179 4197 4215

6) iorpax3r carao pacyHa
( 7 6  8 a + 8 6 ) > 0 4180 4198 4216
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[o6rqk 6, ry6r'rr no .

oacnonoxrsx 3a noolaiv
2 't6 17

noqeruo craBe nperxoAHe roAfire Ha
aalt 01.01.2013.

a) ayroBHu €nAo pacyHa 4217
4235

139.449
4244

6) norpaxBi canAo pacyHa 4218

2

l,lcnpaBm Marepqjdno 3HarajHHx

a) ucnpaBKe Ha ayrcBHot 6paNtr pacyHa 4219
4236 4245

6) rcnpaBxe Na norpa*Hoj crpaNd palyHa 4220

3.

KoprroEaHo norerHo cra15e
np€rxoA8e roAurc Ha AaH 01.01. _
a) (oprroBa|e ayroBNh canao paqyNa (1a
+ 2 a - 2 6 ) > O 4221

4237
$3,966

4246
6) Kopuro3a8r norpaxHy canAo paeyHa
( 1 6  2 a + 2 6 ) > 0 4222

npoMene y nperxoaHoj_ roAlHu

a) npoMer Haayr@Boj crpaH, paqyHa 4223 4218
4247

6) npoMer Ha norpaxHojdpaH, pacyfa 4224

5

ctaBs Ha xpaly ,iperxoaHe roarH€
31.12._
a) Ayro3rq canAo paqyM

4225
4239

201.222
42446) nolpax|u canao paeyNa

( 3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0 4226

6.

hcnpas€ MaieprlanHo 3Haqajsux

pacyHoBoaoraon nonrrnxa

a) scnpa6Ke HaAyro38oj qpaHu palyHa 4227
4240 4249

6) hcnpaBre Ha norpaxNoj -paHM paqyHa 4224

T.

KoprroaaBo norarlo cra6e re{ylle
roAhre naAaH 01.01.
a) (opiroBaHu AyroBHu canAo palyHa (5a
+ 63 - 66) > 0 4229

4241 42506) KopxroBahe norpaxHM canAo paqyHa
( 5 6 - & + 6 6 ) > 0 4234

L

npoMeHe y texyhoj _ roArn,

a) npoMer Ha AyroBNojrpaHu pa\'yHa 4231
4242 4251

6) npoMer Ha norpaxHojcrpaNh paqyra 4232

9.

CraEe ra xpajy rekyhe rcA'rHe
31.12.
a)Ayr@rr carAo paqyNa
( 7 a + 8 a  8 6 ) > 0 4233

4243 203.582 42526) norpaxHu canAo paqyHa
(76-  8a  +  86)  >  0

4234

y AJllil ,t .. , 3a(oHcKrl 3acrynH|1K

M.n "1'!\'!'t A Lo \^-q

AaHa 26.03.2015. foaqHe \ ' , ' l lr
' l : . -  

. -r ; r
O6pa3aqnponu€HnpaBirHxkoMocaApxrf trxOopMho6pa3aqaeyHaHci_lauy$dira;a.ranprepearaspymea,3arpyretrnpery3erHuxe
( cDDl<6eHs hacNqK PC ,6p.9512014a 14412Aft)
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
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NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA 
PRIMENJUJU MRS (MSFI) 

 

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU  
 

Privredno Društvo Prehrambena Industrija „Mlinprodukt“ je akcionarsko društvo sa sedištem u 
Adi, Veliki put bb. 
Registarski broj: 08220301 
Poreski indentifikacioni broj (PIB): 101092368 
PDV broj: 129518562 
Privredno Društvo je osnovano 1945 godine kao društveno preduzeće. 
Godine 1982 na sadašnjoj lokaciji izgrađen je novi mlin i pekara. Kapacitet mlina je 60 tona na 
dan, a kapacitet pekare je 5600  jedinica. 
Godine 1997 Društvu PI„Mlinprodukt“ pripojeno je Transportno preduzeće. 

 
Preduzeće je privatizovano 28.01.2003. godine aukcijskom prodajom gde je većinski vlasnik 
kapitala 69,5322% Ilona Pinter iz Ade i isto je registrovano u Trgovinskom Sudu 09.04.2003. 
godine uz sva kasnija usaglašavanja kod Agencije za privredne registre. Zadnji Upis kod 
Agencije za privredne registre je statusna promena spajanje uz pripajanje od 21.04.2011. i 
promena organa upravljanja od 04.06.2012. godine.  
 
Pretežna delatnost Društva je proizvodnja mlinskih proizvoda, hleba, peciva. 
Prema kriterijumima za razvrstavanje i Zakona o računovodstvu i reviziji Društvo je razvrstano 
u srednje pravno lice. 

 
Finansijski izveštaji za 2014. godinu, koji su sastavni deo ovih napomena odobreni su od strane 
odbora direktora 26.03.2015. godine. Odobreni finansijski izveštaji mogu naknadno biti 
izmenjeni na osnovu mišljenja revizora.  

 
Na dan 31. decembar 2014. godine Društvo je imalo 74 zaposlenih, a na dan 31. decembar 
2013. godine broj zaposlenih u Društvu bio je 77. 
 
   
2. OSNOVE I OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 

Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti.  

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja  

Priloženi finansijski izveštaji Društva za 2014. godinu su sastavljeni u skladu sa važećim 
računovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl. 
glasnik RS", br. 62/2013).  

Finansijski izveštaji za 2013. godinu  sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona. Društvo prilikom sastavljanja finansijskih 
izveštaja za 2014. godinu primenjuje:  

Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (dalje: Okvir), Međunarodne računovodstvene 
standarde (dalje: MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: 
MSFI) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih 
standarda (dalje: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, 
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odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB), čiji je prevod 
utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.  

Rešenjem o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih 
tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda 
finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014), utvrđen je i objavljen prevod 
Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih 
računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, 
izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, kao i tumačenja 
standarda izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda koji su u 
primeni na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.  

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 
i 144/2014). Ovim pravilnikom definisani su obrasci finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u 
obrascima, kao i minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.  

Računovodstveni propisi Republike Srbije odstupaju od MSFI i u sledećem:  

•  Vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po 
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.  

S obzirom na napred izneto, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima 
MSFI i ne mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa 
MSFI.  

Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike 
obelodanjene u daljem tekstu Napomene 2 i 3, koje su zasnovane na važećim 
računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. Ove politike su konzistentno 
primenjene na sve prikazane godine.  

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih 
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u 
primeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg stepena 
ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za 
finansijske izveštaje obelodanjene su u Napomeni 5.  

2.2. Uporedni podaci  

Društvo je izmenilo početno stanje neraspoređene dobiti za 2013. godinu, da bi odrazilo 
korekcije izvršene po osnovu uvođenja rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju 
prvi put ove godine, kao što sledi:  

 

 Napomena Kapital 

Neto kapital prikazan u bilansu stanja sa stanjem na dan 31. 
decembra 2013.  

     202105 

Korekcije rezervisanja za otpremnine      883 

Neto kapital nakon korekcija sa stanjem na dan 1. januara 
2014.  

     201222 
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Efekat preračuna radi korekcije gore navedenog uvođenja rezervisanja za otpremnine:  

   
2013. 

RSD 000  
Greška 1   Greška 2  

2013. 
(korigovano) 

RSD ‘000  

404 Rezervisanja za otpremnine - 1039      1039   

288 Odložena poreska sredstva  630   156      786   

340 Dobit ranijih godina    43310 883      42427   

Neto imovina              

545  Trošk. rezervisanja za otpr. -   1039      1039   

722  Odloženi poreski rashodi 55            

722  Odloženi poreski prihodi    211      156   

Dobit za godinu  12256         11373   

 
 
2.3. Preračunavanje stranih valuta  

Finansijski izveštaji Društva iskazani su u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja zvaničnu 
izveštajnu valutu u Republici Srbiji i funkcionalnu valutu Društva.  

Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute 
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. 
Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare 
prema srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan 
bilansa. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u 
stranim sredstvima plaćanja u toku godine na dan bilansa iskazane su u bilansu uspeha 
Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih 
prihoda/rashoda.  

Potraživanja u koja je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem kursu 
valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu iskazani 
su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika 
u okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda.  

2.4. Primena pretpostavke stalnosti poslovanja  

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod 
pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u 
doglednoj budućnosti.  

 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja 
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane 
godine, osim ako nije drugačije naznačeno.  

3.1. Nematerijalna ulaganja  

Nematerijalna ulaganja su inicijalno priznata po nabavnoj vrednosti. Naknadno vrednovanje 
nematerijalnih ulaganja izvršeno je po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i 
eventualne kumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.  
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Ulaganja u interno generisana nematerijalna ulaganja, osim kapitalizovanih troškova razvoja, 
su evidentirana kao rashod perioda u kome su nastali.  

Korisni vek nematerijalnih ulaganja je procenjen kao određen i neodređen.  

Nematerijalna ulaganja sa određenim korisnim vekom upotrebe se amortizuju u toku korisnog 
veka trajanja i testiraju se na umanjenje vrednosti kada god se jave indikatori da nematerijalno 
ulaganje  

Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje nematerijalnih ulaganja se priznaju u 
bilansu uspeha perioda kada je nematerijalno ulaganje rashodovano, odnosno prodato, i to u 
visini razlike između priliva od prodaje i knjigovodstvene vrednosti sredstva.  

3.2. Nekretnine, postrojenja i oprema  

Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao 
sredstvo, odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti odnosno, 
ceni koštanja.  

Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu 
refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. 
Nabavna vrednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate (poklone). Nabavna 
vrednost izgrađenih osnovnih sredstava je njihova nabavna vrednost na datum kada su 
izgradnja ili razvoj završeni.  

Pod nekretninom ili opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe 
duži od jedne godine. Naknadni izdaci u nekretnine, postrojenja i opremu se kapitalizuju samo 
kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i 
da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete troškove 
perioda u kome nastanu.  

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom prodaje ili rashodovanja nekretnina i opreme, priznaju 
se, u okviru ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda, u bilansu uspeha.  

Korisni vek upotrebe sredstva se preispituje najmanje na kraju svake poslovne godine, i ako 
postoje promene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane u 
sredstvu, stopa amortizacije se menja kako bi se odrazila promenjena dinamika.  

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj 
vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za 
umanjenje vrednosti.  

3.3. Amortizacija  

Otpisivanje nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja se vrši primenom 
proporcionalne metode kojom se vrednost sredstava u potpunosti otpisuje tokom procenjenog 
veka upotrebe.  

Otpisivanje se vrši po stopama koje su zasnovane na preostalom korisnom veku upotrebe 
sredstava, procenjenom od strane rukovodstva Društva.  
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Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina i opreme date su u sledećem pregledu:  

Naziv  Stopa amortizacije 

Građevinski objekti  2,5% 
Silos, sušara  2,5%  
Oprema u pogonima                         Po specifikaciji 
Kanc. oprema računari  20% 
Trans. sredstva, kamioni   14,30% 
Traktori  14,30% 
Alat i inventar  Po specifikaciji 

Obračun amortizacije nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova 
sredstva stave u upotrebu.  

3.4. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja  

Društvo klasifikuje stalna sredstva kao sredstva namenjena prodaji kada se njihova 
knjigovodstvena vrednost može nadoknaditi prevashodno kroz prodaju, a ne daljim 
korišćenjem. Stalna sredstva namenjena prodaji moraju da budu dostupna za momentalnu 
prodaju u svom trenutnom stanju isključivo pod uslovima koji su uobičajeni za prodaje takve 
vrste imovine i njihova prodaja mora biti vrlo verovatna.  

Stalna sredstva namenjena prodaji se prikazuju u iznosu nižem od knjigovodstvene i fer 
vrednosti umanjene za troškove prodaje.  

Društvo ne amortizuje stalna sredstva dok su ona klasifikovana kao stalna sredstva namenjena 
prodaji.  

3.5. Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava  

Za sredstva koja imaju nedefinisan korisni vek upotrebe i ne podležu amortizaciji, provera da li 
je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se na godišnjem nivou.  

Na dan izveštavanja rukovodstvo Društva, analizira vrednosti po kojima su prikazana 
nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Društva. Ukoliko postoji indikacija da 
je neko sredstvo obezvređeno, procenjuje se nadoknadiv iznos tog sredstva kako bi se utvrdio 
iznos umanjenja vrednosti.  

Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to 
sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive 
vrednosti, koju predstavlja vrednost veća od fer vrednosti sredstva umanjene za troškove 
prodaje i vrednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret 
rashoda saglasno MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine.  

Nadoknadiva vrednost je fer vrednost sredstva umanjena za troškove prodaje ili vrednosti u 
upotrebi, u zavisnosti koja od ovih vrednosti je viša.  

3.6. Finansijski instrumenti  

Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove transakcija 
(izuzev finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz 
bilans uspeha), koji su direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili 
finansijske obaveze.  
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Finansijska sredstva  

Društvo priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane 
jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva prestaju da se 
priznaju kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po 
osnovu tog sredstva, i kada je Društvo izvršilo prenos svih rizika i koristi koji proističu iz 
vlasništva nad finansijskim sredstvom.  

Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive 
transakcione troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se vrednuju 
po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, kada se 
transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja finansijskih 
sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Društvo obavezalo da će kupiti ili 
prodati sredstvo.  

Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, hartije od vrednosti 
kojima se trguje, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i 
pozajmice, kao i učešća u kapitalu (osim učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih društava i 
zajedničkih poduhvata) (prilagoditi).  

Naknadno odmeravanje finansijskih sredstava zavisi od njihove klasifikacije. Finansijska 
sredstva se klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se vrednuju po fer 
vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, zajmovi i 
potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka 
dospeća (prilagoditi). Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. 
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.  

a) Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u 
bilansu uspeha  

Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu 
uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u 
ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Sredstva u ovoj 
kategoriji su klasifikovana kao kratkoročna sredstva. Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer 
vrednosti ove kategorije iskazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije "Ostali prihodi/(rashodi)" 
u periodu u kome su nastali.  

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata hartije od vrednosti 
evidentirane u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana (prilagoditi). 

b) Zajmovi i potraživanja  

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca 
i druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice pravnim licima evidentiranim u 
okviru kratkoročnih finansijskih plasmana i date stambene kredite zaposlenima evidentiranim u 
okviru dugoročnih finansijskih plasmana (prilagoditi). 

Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti 
obezvređenih potraživanja. Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan 
dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih 
uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti 
likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja (više od 365 
dana od datuma dospeća) se smatraju indikatorima da je vrednost potraživanja umanjena 
(prilagoditi). 
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Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i istorijskog 
iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.  

Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu date 
(matičnim, zavisnim, ostalim povezanim, trećim - prilagoditi) licima, kao i beskamatna i 
kamatonosna potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih zajmova. Stambeni 
zajmovi zaposlenima se vrednuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem kamatne stope po 
kojoj bi Društvo moglo da pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj 
stopi. Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz 
da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova 
potraživanja.  

c) Finansijska sredstva koja se drže do dospeća  

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća su finansijska sredstva sa fiksnim plaćanjima ili 
plaćanjima koja mogu da se utvrde i sa fiksnim dospećem, za koje Društvo ima pozitivnu 
nameru i sposobnost da ih drži do dospeća.  

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća sastoje se od eskontovanih menica i ostalih 
dužničkih hartija od vrednosti (prilagoditi).  

Nakon inicijalnog priznavanja, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća evidentiraju se po 
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope, umanjenoj za ispravke 
vrednosti, odnosno gubitak po osnovu obezvređenja. Amortizovana vrednost obračunava se 
uzimajući u obzir sve diskonte ili premije pri kupovini u toku perioda dospeća.  

Društvo vrši individualnu procenu da bi utvrdilo da li postoje objektivni dokazi o obezvređenju 
ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća. Ukoliko postoje objektivni dokazi da je 
došlo do obezvređenja, iznos gubitka usled obezvređenja hartija od vrednosti koje se drže do 
dospeća obračunava se kao razlika između knjigovodstvene vrednosti ulaganja i sadašnje 
vrednosti očekivanih tokova gotovine eskontovanih po originalnoj kamatnoj stopi ulaganja i 
iskazuje se u bilansu uspeha kao rashod indirektnih otpisa plasmana.  

Ukoliko u narednom periodu dođe do smanjenja iznosa procenjenog obezvređenja kao 
posledica nekog događaja koji je usledio nakon priznavanja obezvređenja, svaki iznos 
obezvređenja koji je prethodno priznat se umanjuje i efekti se evidentiraju u korist bilansa 
uspeha.  

Prihodi po osnovu obračunatih kamata na ove instrumente se obračunavaju metodom efektivne 
kamatne stope i iskazuju se u okviru prihoda od kamata. Naknade koje su deo efektivnog 
prinosa na ove instrumente se razgraničavaju i iskazuju kao pasivna vremenska razgraničenja i 
priznaju u korist bilansa uspeha tokom perioda trajanja instrumenta.  

d) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju  

Hartije od vrednosti koje su namenjene da se drže na neodređeni vremenski period, a koje 
mogu biti prodate usled potrebe za obezbeđenjem likvidnosti ili izmena u kamatnim stopama, 
kursevima stranih valuta ili cena kapitala, klasifikuju se kao "hartije od vrednosti raspoložive za 
prodaju".  

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju obuhvataju instrumente kapitala drugih pravnih lica i 
druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju.  
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Nakon inicijalnog priznavanja, hartije od vrednosti raspoložive za prodaju se iskazuju po fer 
vrednosti. Fer vrednost hartija od vrednosti koje se kotiraju na berzi zasniva se na tekućim 
cenama ponude.  

Nerealizovani dobici i gubici po osnovu hartija raspoloživih za prodaju evidentiraju se u okviru 
revalorizacionih rezervi, dok se hartija od vrednosti ne proda, naplati ili na drugi način realizuje, 
ili dok ta hartija od vrednosti nije obezvređena. Kada se hartije od vrednosti raspoložive za 
prodaju otuđe, ili kada im se umanji vrednost, kumulirane korekcije fer vrednosti priznate u 
okviru kapitala evidentiraju se u bilansu uspeha.  

Učešća u kapitalu drugih pravnih lica koja nemaju kotiranu tržišnu cenu na aktivnom tržištu i za 
koje su ostali metodi razumnog procenjivanja neodgovarajući, izuzeta su od vrednovanja po 
tržišnoj vrednosti i iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti.  

Kada su u pitanju učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, Društvo 
na dan bilansa stanja vrši procenu da li postoje objektivni dokazi da je jedno ili više ulaganja 
obezvređeno.  

U slučaju učešća u kapitalu drugih pravnih lica klasifikovanih kao raspoloživih za prodaju, u 
objektivne dokaze se svrstava značajan ili prolongiran pad fer vrednosti ulaganja ispod 
nabavne vrednosti.  

Ispravke vrednosti po osnovu obezvređenja učešća u kapitalu, koja se ne kotiraju na aktivnom 
tržištu i čija se fer vrednost ne može pouzdano utvrditi, se procenjuju kao razlika između 
njihove knjigovodstvene vrednosti i sadašnje vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine, 
priznaju se na teret bilansa uspeha i ne ukidaju do prestanka priznavanja sredstava.  

Dobici i gubici po osnovu prodaje ovih hartija od vrednosti evidentiraju se u bilansu uspeha u 
okviru neto dobitka/gubitka po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za 
prodaju.  

Finansijske obaveze  

Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane 
jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se 
priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom 
ukinuta ili istekla.  

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive 
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, 
kratkoročne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se 
priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.  

Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz 
poslovanja kao i primljene kredite od banaka (prilagoditi).  

Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se 
vrednuju po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.  

Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga 
se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene kamatne stope. Efekti 
primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se zahteva u skladu MRS 39 
Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni rukovodstva Društva nemaju 
materijalno značajan efekat na finansijske izveštaje.  
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Krediti su odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene 
kredite razgraničavaju se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja kredita.  

Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa 
Društva, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se 
klasifikuju kao dugoročne.  

Fer vrednost finansijskih instrumenata  

Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (kao što su hartije 
od vrednosti kojima se trguje i hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na 
kotiranim tržišnim cenama na dan bilansa stanja. Kotirana tržišna cena koja se koristi za 
finansijska sredstva Društva predstavlja tekuću cenu ponude.  

3.7. Zalihe  

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj vrednosti ako je ona niža. 
Nabavnu vrednost predstavlja vrednost po fakturi dobavljača uvećana za transportne i ostale 
zavisne troškove nabavke. Nabavna vrednost utvrđuje se metodom prosečne ponderisane 
nabavne cene. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim 
uslovima poslovanja po odbitku varijabilnih troškova prodaje.  

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

Zalihe robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kraju obračunskog 
perioda vrši se svođenje vrednosti zaliha na nabavnu vrednost putem alokacije realizovane 
razlike u ceni i poreza na dodatu vrednost, obračunatih na prosečnoj osnovi, na vrednost zaliha 
u stanju na kraju obračunskog perioda i nabavnu vrednost prodate robe.  

Cena koštanja gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvata utrošene sirovine, 
direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove.  

3.8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti  

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, 
druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće 
i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja uključena su u obaveze po kreditima u okviru kratkoročnih finansijskih 
obaveza.  

3.9. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva  

Rezervisanja  

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da 
se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Rezervisanje može biti kratkoročno i 
dugoročno. Ukoliko je rezervisanje dugoročno a efekat vrednosti novca značajan dugoročno 
rezervisanje se diskontuje.  

Rezervisanje će biti priznato kada su kumulativno ispunjena sledeća tri uslova:  
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1)  društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao posledicu prošlog 
događaja;  

2)  verovatno je da će doći do odliva resursa radi izmirenja obaveza; i  

3)  visina obaveze može da se pouzdano proceni.  

Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti 
očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope.  

Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni 
rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire.  

Trošak rezervisanja se priznaje u rashodima perioda.  

Rezervisanje se može koristiti samo po osnovu izdataka za koje je rezervisanje prvobitno bilo 
priznato. Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju je prethodno izvršeno 
rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo kao rashod, već se knjiženje sprovodi 
zaduženjem računa rezervisanja, a u korist odgovarajućeg računa obaveza (prema vrstama) ili 
odgovarajućeg računa sredstava (zalihe, novčana sredstva) u zavisnosti od karaktera 
rezervisanja, vrste nastale obaveze i načina na koji je ona izmirena. Neiskorišćeni iznos 
rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda. 

Ukoliko se očekuje da će deo izdataka za izmirenje obaveze biti nadoknađen od strane trećeg 
lica, nadoknada se uzima u obzir ako je izvesno da će biti primljena u slučaju da dođe do 
izmirenja obaveze. U tom slučaju nadoknada se tretira kao zasebna imovina, a iznos priznat za 
nadoknadu ne sme da premašuje iznos rezervisanja. 

Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja 
najbolje tekuće procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju 
ekonomske koristi biti zahtevan, rezervisanje se ukida u korist bilansa uspeha tekuće godine.  

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.  

Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva  

Potencijalna obaveza je:  

•  moguća obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja i čije postojanje će biti potvrđeno 
samo nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvesnih budućih događaja koji nisu u 
potpunosti pod kontrolom entiteta ili  

•  sadašnja obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja ali nije priznata jer:  

-  nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan za 
izmirenje obaveze, ili  

-  iznos obaveze ne može da bude dovoljno pouzdano procenjen.  

Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se 
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa 
koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  

Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se 
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi 
verovatan.  
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3.10. Primanja zaposlenih  

(a) Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje  

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća 
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 
obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obračunatim 
po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takođe, obavezno da od 
bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. 
Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Društvo nema nikakvih daljih obaveza u pogledu plaćanja. 
Doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji 
se odnose.  

(b) Otpremnine 

Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade. Rezervisanja po 
osnovu ovih naknada i sa njima povezani troškovi se priznaju u iznosu sadašnje vrednosti 
očekivanih budućih gotovinskih tokova. Aktuarski dobici i gubici i troškovi prethodno izvršenih 
usluga priznaju se u bilansu uspeha kada nastanu.  

(c) Učešće u dobiti i bonusi  

Društvo priznaje obavezu za bonuse i učešće u dobiti zaposlenih u periodu kada je doneta 
odluka o njihovoj isplati. Učešće zaposlenih u dobiti kao i bonusi podležu obračunu svih 
pripadajućih poreza i doprinosa na zarade.  

(d) Kratkoročna, plaćena odsustva  

Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u 
tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se 
priznaju u iznosu akumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koja se očekuje da će 
biti iskorišćena u narednom periodu. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili 
trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi.  

3.11. Porezi i doprinosi  

(a) Porez na dobit  

Tekući porez  

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit 
pravnih lica.  

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o 
porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos 
obračunat primenom propisane poreske stope od 15% na osnovicu koju predstavlja oporezivi 
dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobit preoporezivanja iskazana 
u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim 
zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi 
se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.  

Poreski propisi u Republici Srbiji, ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Gubici iz 
tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u godišnjem poreskom bilansu iz 
budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.  
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Odloženi porez  

Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove 
imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na dan 
izveštavanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za obračun 
iznosa odloženog poreza.  

Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska 
sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i neiskorišćene iznose prenosivih poreskih 
kredita i poreskih gubitaka, do mere do koje je izvesno da je nivo očekivane buduće oporezive 
dobiti dovoljan da se sve odbitne privremene razlike, preneti neiskorišćeni poreski krediti i 
neiskorišćeni poreski gubici mogu iskoristiti.  

Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava preispituje se na svaki izveštajni datum 
i umanjuje do mere do koje više nije izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka 
dovoljan da se ukupna vrednost ili deo vrednosti odloženih poreskih sredstava može iskoristiti.  

Odložena poreska sredstva koja nisu priznata procenjuju se na svaki izveštajni datum i priznaju 
do mere u kojoj je postalo verovatno da će buduća oporeziva dobit dozvoliti povraćaj odloženog 
poreskog sredstva.  

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao rashodi i prihodi i uključeni su u neto dobit izveštajnog 
perioda.  

Odloženi porez na dobit koji se odnosi na stavke koje se direktno evidentiraju u korist ili na teret 
kapitala se takođe evidentira u korist, odnosno na teret kapitala.  

(b) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja  

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge 
poreze, razne naknade i doprinose koji se plaćaju u skladu sa republičkim i lokalnim poreskim 
propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u okviru ostalih poslovnih rashoda.  

3.12. Dividende  

Dividende vlasnicima evidentiraju se kao obaveza i umanjuju kapital u periodu u kojem je 
doneta odluka o njihovoj isplati.  

Dividende odobrene za period nakon datuma izveštavanja se obelodanjuju u događajima 
nakon datuma izveštajnog perioda.  

3.13. Priznavanje prihoda  

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da 
će u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer vrednosti 
primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku normalnog poslovanja 
Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.  

(a) Prihod od prodaje proizvoda i robe  

Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od vlasništva 
nad proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobičajeno dešava prilikom isporuke proizvoda 
i robe.  



Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2014. godine PI„MLINPRODUKT”AD ADA 

(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 

13 
 

(b) Prihod od prodaje usluga  

Društvo prodaje usluge tehničkog pregleda motornih vozila, vulkaniziranja, prevoza, 
lagerovanja. Ove usluge se pružaju na bazi utrošenog vremena i materijala, ili putem ugovora 
sa fiksnom cenom, sa uobičajeno definisanim ugovorenim uslovima.  

Prihod od ugovora na bazi utrošenog vremena i materijala, priznaje se po ugovorenim 
naknadama s obzirom da su utrošeni radni sati i da su nastali direktni troškovi. Za ugovore na 
bazi utroška materijala stanje dovršenosti se odmerava na bazi nastalih troškova materijala kao 
procenat od ukupnih troškova koji treba da nastanu.  

Prihod od ugovora sa fiksnom cenom priznaje se po metodu stepena završenosti. Prema ovom 
metodu, prihod se generalno priznaje na osnovu izvršenih usluga do datog datuma, utvrđenih 
kao procenat u odnosu na ukupne usluge koje treba da se pruže.  

 (c) Finansijski prihodi  

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika i ostale finansijske prihode, 
ostvarene iz odnosa sa pravnim licima.  

Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na 
koji se odnose. Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i 
na zatezne kamate koje se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u 
skladu sa ugovornim odredbama.  

(d) Prihod od zakupnina  

Prihod od zakupnina potiče od davanja investicionih nekretnina u operativni zakup i 
obračunava se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.  

3.14. Rashodi  

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na 
obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.  

(a) Poslovni rashodi  

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju 
nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove 
amortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove 
kao što su troškovi zakupa, marketinga, osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali troškovi 
nastali u tekućem obračunskom periodu.  

(b) Finansijski rashodi  

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske 
rashode, koji se evidentiraju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa 
načelom uzročnosti.  
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4. FINANSIJSKI INSTRUMENTI - UPRAVLJANJE RIZICIMA  

4.1. Faktori finansijskog rizika  

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik, kreditni rizik i rizik 
likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji 
nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje 
Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja finansijska služba Društva u skladu sa 
politikama odobrenim od strane Odbora direktora.  

Kategorije finansijskih instrumenata, prema knjigovodstvenom stanju na dan 31. decembra 
2014. i 2013. godine, prikazane su u sledećoj tabeli:  

U RSD hiljada  

 2014  2013 

Finansijska sredstva          

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
Finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans 
uspeha:  

501     2859   

Hartije od vrednosti namenjene trgovanju          

Potraživanja i kratkoročni fin. 68303     43794   

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća          

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju          

Finansijske obaveze koje se odmeravaju po amortizovanoj vrednosti          

Dugoročne i kratkoročne obaveze po kreditima  148129     137988   

Obaveze iz poslovanja  19715     37618   

 

(a) Trţišni rizik  

Tržišni rizik je rizik da će fer vrednost budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta biti 
promenljiva zbog promena tržišnih cena. Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika, kao što sledi:  

Rizik od promene kurseva stranih valuta  

Društvo posluje u međunarodnim okvirima i izloženo je riziku promena kursa stranih valuta koji 
proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno evru. Rizik proističe kako iz budućih 
poslovnih transakcija, tako i iz priznatih sredstava i obaveza u stranoj valuti.  

Rukovodstvo Društva je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih 
valuta u odnosu na njegovu funkcionalnu valutu. Društvo ima potraživanja i obaveze u stranoj 
valuti, tako da je maksimizirana usklađenost priliva i odliva u istoj valuti radi zaštite od promene 
deviznih kurseva.  

Društvo ima potraživanja i obaveze u stranim valutama i rukovodstvo Društva preduzima mere 
da maksimizira usklađenost priliva i odliva u istoj stranoj valuti radi zaštite od promene deviznih 
kurseva. S druge strane, Društvo još ne koristi zaštitu transakcija od deviznog rizika (hedžing), 
s obzirom na postojeću regulativu i nedovoljno razvijeno finansijsko tržište.  
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Rizik od promene cena  

Društvo nije izloženo većem riziku od promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom 
da nema većih ulaganja klasifikovanih u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao 
finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu 
uspeha.  

Rizik od promene kamatnih stopa  

Rizik Društva od promena fer vrednosti kamatnih stopa proističe prvenstveno iz obaveza po 
osnovu primljenih dugoročnih kredita od banaka. Krediti primljeni po promenljivim kamatnim 
stopama izlažu Društvo kamatnom riziku tokova gotovine. Krediti primljeni po fiksnim kamatnim 
stopama izlažu Društvo riziku promene fer vrednosti kamatnih stopa.  

Tokom 2014. i 2013. godine, najveći deo obaveza po kreditima bio je sa varijabilnom 
kamatnom stopom, koja je vezana za EURIBOR/LIBOR i dr. Obaveze po kreditima sa 
promenljivim kamatnim stopama bile su najvećim delom izražene u stranoj valuti (evro).  

Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi 
uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, pre svega za dugoročne 
obaveze budući da one predstavljaju najznačajniju kamatonosnu poziciju.  

 (b) Kreditni rizik  

Kreditni rizik je rizik finansijskog gubitka za Društvo ako druga ugovorna strana u finansijskom 
instrumentu ne ispuni svoje ugovorne obaveze. Kreditni rizik prevashodno proističe po osnovu 
potraživanja iz poslovanja.  

U skladu sa usvojenom kreditnom politikom, Društvo analizira kreditni bonitet svakog novog 
pojedinačnog kupca pre nego što mu se ponude standardni uslovi prodaje. Takođe, za svakog 
kupca je ustanovljen kreditni limit koji predstavlja maksimalni dozvoljen iznos potraživanja pre 
nego što se zatraži odobrenje Direktora. Kupcu čiji kreditni bonitet ne ispunjava tražene uslove, 
prodaja se vrši samo na bazi avansnog plaćanja.  

(c) Rizik likvidnosti  

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suočeno sa poteškoćama u izmirivanju svojih 
finansijskih obaveza. Društvo upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće, 
uvek ima dovoljno sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih gubitaka i 
ugrožavanja svoje reputacije.  

4.2. Upravljanje rizikom kapitala  

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u 
neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbedilo 
povraćaj (profit), a koristi ostalim zainteresovanim stranama, kao i da bi očuvalo optimalnu 
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.  

Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti. Ovaj koeficijent se izračunava iz 
odnosa neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada 
se ukupni krediti (uključujući kratkoročne i dugoročne, kao što je prikazano u bilansu stanja) 
umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital, 
iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.  
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Na dan 31. decembra 2014. i 2013. godine koeficijent zaduženosti Društva bio je kao što sledi:  

 2014. 2013. 

Obaveze po kreditima - ukupno (Napomene......i......)    150389 141025   

Minus: gotovina i gotovinski ekvivalenti (Napomena......)    501  2859  

Neto dugovanja    149888 138166   

Sopstveni kapital    208582 201222   

Kapital - ukupno    358470  339388  

Koeficijent zaduţenosti  0,418%  0,407%  

4.3. Finansijski instrumenti koji se ne vrednuju po fer vrednosti  

Finansijski instrumenti koji nisu vrednovani po fer vrednosti uključuju: gotovinu i gotovinske 
ekvivalente, potraživanja iz poslovanja, obaveze prema dobavljačima, zajmove i kredite.  

Zbog svog kratkoročnog karaktera, knjigovodstvena vrednost gotovine i gotovinskih 
ekvivalenata, potraživanja iz poslovanja, obaveza iz poslovanja, odgovara približno njihovoj fer 
vrednosti.  

 
5. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA  

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom 
iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će u 
datim okolnostima biti razumna.  

5.1. Ključne računovodstvene procene i pretpostavke  

Društvo pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće 
računovodstvene procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima.  

Obezvređenje nefinansijske imovine  

Na dan izveštavanja, rukovodstvo Društva analizira vrednosti po kojima su prikazana 
nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Društva. Ukoliko postoji indikacija da 
je neko sredstvo obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio 
iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od 
vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do 
visine nadoknadive vrednosti. Razmatranje obezvređenja zahteva od rukovodstva subjektivno 
prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje 
generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.  

Rezervisanja po osnovu otpremnina  

Troškovi utvrđenih naknada zaposlenima nakon odlaska u penziju nakon ispunjenih zakonskih 
uslova utvrđuju se primenom aktuarske procene. Aktuarska procena uključuje procenu 
diskontne stope, budućih kretanja zarada, stope mortaliteta i budućih povećanja naknade po 
odlasku u penziju. Zbog dugoročne prirode ovih planova, značajne neizvesnosti utiču na ishod 
procene.  
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Odložena poreska sredstva  

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do koje 
je izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni 
poreski krediti mogu iskoristiti. Značajna procena od strane rukovodstva Društva je neophodna 
da bi se utvrdio iznos odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda 
nastanka i visine budućih oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike.  

Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme  

Nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog 
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome će 
sredstvo generisati prihode. Procenu periodično vrši Rukovodstvo Društva i vrši odgovarajuće 
izmene, ukoliko se za tim javi potreba.  
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6. NEMATERIJALNA ULAGANJA  
  

 
Ulaganja u 

razvoj 
 

Koncesije, 
patenti, 
licence i 
slična 
prava 

 
Ostala 

nematerijalna 
ulaganja 

 
Nematerijalna 

ulaganja u 
pripremi 

 Ukupno 

NABAVNA VREDNOST                         

1. januara 2013. godine              684           

Nabavke                         

Aktiviranja                         

Otuđenja i rashodovanja                         

Stanje na dan 31. decembra 2013. godine              684           

Nabavke                         

Aktiviranja                         

Otuđenja i rashodovanja                         

Stanje na dan 31. decembra 2014. godine                         

ISPRAVKA VREDNOSTI                         

1. januara 2013. godine              678           

Amortizacija (Napomena...)                         

Otuđenja i rashodovanja                         

Stanje na dan 31. decembra 2013. godine              678           

Amortizacija (Napomena...)                         

Otuđenja i rashodovanja                         

Stanje na dan 31. decembra 2014. godine              678           

NEOTPISANA VREDNOST:                         

- 31. decembra 2014. godine              8           

- 31. decembra 2013. godine              8           

Nije bilo  promena na materijalnim ulaganjima.  
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7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA  
  

 Zemljište  
GraĎevinski 

objekti 
 

Postrojenja i 
oprema 

 
Ulaganja u 
tuĎe NPO i 
ostale NPO 

 
NPO u 

pripremi 
 Avansi  Ukupno 

NABAVNA VREDNOST                                       

Stanje na dan 1. januara 2013. 
godine  

  1775      208536      160556                   85     370952 

Nabavke          775      7113                       7888 

Prenos sa/na                                         

Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji  

                                       

Otuđenja i rashodovanja                3020                        3020 

Stanje na dan 31. decembra 
2013. godine  

  1775      209311      164649                   85      375820 

                                          

Nabavke          1071      474                        1545 

Prenos sa/na                                         

Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji  

                                       

Otuđenja i rashodovanja                5800                        5800 

Stanje na dan 31. decembra 
2014. godine  

  1775      210382      159323                   85      371565 

                                          

ISPRAVKA VREDNOSTI                                         

Stanje na dan 1. januara 2013. 
godine  

        134150    151297                          285447 

Amortizacija (Napomena...)          4084      3156                        7240 

Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji  
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 Zemljište  
GraĎevinski 

objekti 
 

Postrojenja i 
oprema 

 
Ulaganja u 
tuĎe NPO i 
ostale NPO 

 
NPO u 

pripremi 
 Avansi  Ukupno 

Otuđenja i rashodovanja                3021                        3021 

Stanje na dan 31. decembra 
2013. godine  

        138234      151432                        289666 

                                          

Amortizacija (Napomena...)          3749      2821                        6570 

Prenos na stalnu imovinu 
namenjenu prodaji  

                                       

Otuđenja i rashodovanja                5800                        5800 

Stanje na dan 31. decembra 
2014. godine  

        141983      148454                        290437 

                                          

NEOTPISANA VREDNOST:                                         

- 31. decembra 2014. godine          1775      68399      10869            85      81128 

                                          

- 31. decembra 2013. godine          1775      71077      13216            85      86153 

 

Krediti kod banaka su osigurani hipotekama I reda na nepokretnostima Društva čija je sadašnja vrednost na dan 31. decembra 2014. godine 
iznosila RSD 81128 hiljada (2013: RSD 86153 hiljada)  

Sadašnja vrednost opreme koju je Društvo uzelo u finansijski lizing iznosi RSD 4240 hiljada.  

Povećanje – nabavka iznosi 1545 hiljada dinara i odnosi se 1071 hiljada na građevinske objekte i 472 hiljada dinara na postrojenja i opreme. 
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8. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica    
Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica   

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge 
hartije od vrednosti raspoložive za prodaju   
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim 
povezanim pravnim licima   
Dugoročni krediti u zemlji   

Dugoročni krediti u inostranstvu   
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća   

Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni 
udeli   

Ostali dugoročni finansijski plasmani  2.041 2.106 
Minus: Ispravka vrednosti    
Ukupno 2.041 2.106 

 
 

 
Ostali dugoročni finansijski plasmani na dan 31. decembar 2014. godine iznose 2.041 i 
odnose se na potraživanja za prodate društvene stanove. 
 
 
9. ZALIHE  
  

 2014. 2013. 

Materijal    170.081 202.916   

Nedovršena proizvodnja  - - 

Gotovi proizvodi    11.885 12.069   

Roba   31.970 11.369   

 
Stalna sredstva namenjena prodaji  

8.194 8.194 

Plaćeni avansi za zalihe i usluge    10.001   4.699 

Minus: ispravka vrednosti        

Stanje na dan 31. decembra    232.131 239.247   

 
 
Zalihe materijala iznose 170.081 i odnosi se na zalihe: pšenice, materijala pekare, rezervnih 
delova, goriva i maziva, alata i sitnog inventara. 

 
Zalihe gotovih proizvoda iznose 11.885 i odnose se na zalihe proizvoda: brašno, testenina, 
kore za krempitu. 

 
Prilikom obračuna vrednosti zaliha učinaka, Društvo je iskazalo smanjenje vrednosti zaliha 
učinaka u bilansu uspeha u iznosu od 184 hiljada dinara. 

 
Zalihe robe iznose  31.970 i odnose se na zalihe robe u maloprodaji i veleprodaji. 
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Dati avansi za zalihe i usluge iznose 10.001 hiljada dinara i najvećim delom se odnose na 
avans za nabavku pšenice. 
 
Stalna sredstva namenjena prodaji odnose se na građevinske objekte. 
 
Popis zaliha sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine izvršen je od strane imenovane 
komisije u sastavu: predsednik Apro Ilona i članovi Sečenji Roža, Nemet Marta.  Elaborat o 
popisu usvojen  je dana 28.01.2015. godine i sve korekcije stanja za neslaganja utvrđena po 
popisu izvršene su na način da iskazano knjigovodstveno stanje zaliha odgovara stvarnom 
stanju. 
 
 
10. POTRAŢIVANJA 
 
 
 Potraţivanja 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 

Potraživanja od kupaca 57.421 43.717 

Potraživanja iz specifičnih poslova - - 

Ostala potraživanja 882 77 

Kratkoročni finansijski plasmani 10.000 - 

Ukupno potraţivanja – neto 68.303 43.794 

 
    (a) Potraživanja od kupaca 

 
Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 

Kupci zavisna pravna lica                                                                                      - - 

Kupci ostala povezana pravna lica  - - 

Kupci u zemlji 49.226 33.985 

Kupci u inostranstvu 8.195 9.732 

Ukupno: 57421 43.717 
 - - 

Minus: Ispravka vrednosti kupaca - zavisna pravna 
lica 

- - 

Minus: Ispravka vrednosti kupaca - povezana 
pravna lica 

- - 

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u zemlji - - 

Minus: Ispravka vrednosti kupaca u inostranstvu - - 

Ukupno: - - 
Svega: - - 

 
Društvo ima usaglašeno stanje sa svim značajnim kupcima. 
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11. DRUGA POTRAŢIVANJA  
  

 2014. 2013. 

Potraživanja za kamatu i dividende        

Potraživanja od zaposlenih    86 77   

Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje        

Potraživanja od državnih organa i organizacija        

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza na dobit 640  

Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju 156  

Potraživanja po osnovu naknada šteta   

Ostala kratkoročna potraživanja   

Minus Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova        

Stanje na dan 31. decembra    882 77   

  
12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI  
  

 2014. 2013. 

Kratkoročni finansijski plasmani        

Ostali kratkoročni finansijski plasmani    10.000 -   

Minus: Ispravka vrednosti        

Stanje na dan 31. decembra    10.000 -   

 
Namenski depozit po ugovoru do upisa zaloge na robnom zapisu. 
 
  
13. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA  
  

 2014. 2013. 

Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti    -   25 

Tekući (poslovni) računi    336   1.337 

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi    -   - 

Blagajna    165   39 

Devizni račun    -   1.458 

Devizni akreditivi    -   - 

Devizna blagajna    -   - 

Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost 
umanjena  

  -   - 

Ostala novčana sredstva    -   - 

Stanje na dan 31. decembra    501   2.859 
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14. POREZ NA DODATU VREDNOST  
  

 2014. 2013. 

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi 
(osim plaćenih avansa)  

  37 204   

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj 
stopi (osim plaćenih avansa)  

  2   152 

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi        

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi        

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj 
stopi  

      

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj 
stopi  

      

Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica        

Potraživanja za više plaćen PDV 7268 9172 

Stanje na dan 31. decembra    7307 9528   

  
15. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA  
  

 2014. 2013. 

Unapred fakturisani troškovi  -  Premija osiguranja   604 922   

Potraživanja za nefakturisani prihod        

Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza  - Troškovi prevoza   2.457 13.448   

Ostala aktivna vremenska razgraničenja        

Stanje na dan 31. decembra    3.061   14.370 

 
 

16. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA 
 

      31.12.2014.       31.12.2013.
  

Primljena garancija Razvojna Banka         -    5.686 
Primljena garancija Credit Agricole     6.048   5.732  
Primljena garancija Komercijalna Banka    7.983       - 
   
Radi obezbeđenja urednog plaćanja dobavljača u inostranstvu uspostavljena garancija. 
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17. KAPITAL I REZERVE  
 

Ukupan kapital Društva na dan  31.decembar 2014. godine ima sledeću strukturu: 
 

Opis 31.12.2014. 31.12.2013. 

Akcijski kapital 124.433 124.433 

Ostali osnovni kapital 3.275 3.275 
Rezerve 43.594 31.339 

Revalorizacione rezerve    
Nerealizovani Dobici po osnovu hartija od 
vrednosti 

  

Nerealizovani Gubici po osnovu hartija od 
vrednosti 

  

Neraspoređeni dobitak 37.532 42.427 

Gubitak   
Otkupljene sopstvene akcije 252 252 
Ukupno: 208.582 201.222 

 
Osnovni kapital Društva čine akcijski kapital.  
 
 

Osnivači 31.12.2014. % učešće 

Pinter Ilona 86.521 69.53220 

Capar Natalija 404 0.32467 
Karačonji Antal 362 0.29092 

Klučik Maćaš 362 0.29092 
Poša Amalija 362 0.29092 

Kalai Janoš 360 0.28931 
Beretka Agošton 345 0.27726 

Kojić Radovan 334 0.26842 
Tot Terezia  332 0.26681 

Rakoćai Nandor 331 0.26601 
Ukupno: 89.713 72.09744 

   
Promene na kapitalu za 2014. godinu su nastale po osnovu (Videti Izveštaj o 
promenama na kapitalu):  

 Povećanje neraspoređene dobiti u iznosu od 7.361 hiljada dinara se odnose na 
dobit tekuće godine. 

 Izdvajanja iz dobiti u rezerve u iznosu od 12.256 hiljadu dinara u skladu sa 
Odlukom Skupštine od 26.06.2014. godine. 
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18. DUGOROČNA REZERVISANJA   

 

 
DUGOROČNA REZERVISANJA OTPREMNINA ZA ODLAZAK U PENZIJU 

 

     

 
Društvo je prvi put ove godine uvelo rezervisanje otpremnina za odlazak u penziju. 

 

     R. 
br. 

Pretpostavke korišćene prilikom izrade obračuna                   
rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju 

2014.         
godina 

2013.        
godina 

2012.           
godina 

1 Diskontna stopa 8,00% 8,00% 8,00% 

2 Procenjena stopa rasta prosečne zarade 0,1462% 0,1462% 3,36% 

3 Procenat fluktuacije 5,00% 5,00% 5,00% 

4 Iznos otpremnine u momentu rezervisanja 121.964 121.786 117.828 

5 Iznos otpremnine u prethodnom periodu 121.786 117.828 106.478 

6 Ukupan broj zaposlenih na dan 1.1. tekuće godine 70 69 69 

7 
Ukupan broj zaposlenih koji su napustili društvo u toku 
godine 0 0 0 

8 Od toga broj penzionisanih radnika kojima je isplaćena 
otpremnina prilikom odlaska u penziju 0 0 0 

9 Ukupan broj novozaposlenih u toku godine 1 1   

10 Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12. tekuće godine 66 70 69 

11 

Način priznavanja aktuarskih dobitaka/gubitaka U okviru 
Bilansa 

uspeha u 
celini u 

periodu u 
kojem 
nastaju 

U okviru 
Bilansa 

uspeha u 
celini u 

periodu u 
kojem 
nastaju 

U okviru 
Bilansa 

uspeha u 
celini u 

periodu u 
kojem 
nastaju 
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Red.br. 
Efekti obračuna rezervisanja za 

otpremnine 
2014.         

godina 

1 
Iznos obaveze za rezervisanje za 
otpremnine na dan 1.1. tekuće godine 1.038.992 

2 Trošak tekuće usluge rada 21.419 

3 Trošak prošlih usluga 0 

4 Trošak kamate 83.123 

5 Aktuarski (dobitak) / gubitak 0 

6 

Iznos ukidanja u toku tekuće godine ranije 
formiranog rezervisanja zaključno sa 31.12. 
prethodne godine po osnovu isplate 
otpremnine 0 

7 

Iznos obaveze za rezervisanje za 
otpremnine na dan 31.12. tekuće godine 
(krajnje stanje na računu 404) (r.b.1 + r.b.2 
+ r.b.3 + r.b.4 + r.b.5 - r.b.6) 1.143.534 

8 

Projektovani iznos rezervisanja na dan 
31.12. tekuće godine na osnovu 
pretpostavki validnih na dan 31.12. prošle 
godine za potrebe utvrĎivanja aktuarskih* 
efekata 1.143.534 

9 
Iznos stvarno isplaćene otpremnine u toku 
godine 0 

11 
Iznos neto povećanja (smanjenja) obaveze 
za rezervisanje (r.b.2 + r.b.3 + r.b.4 + r.b.5) 

104.542 

 
Ovaj podatak u celini odgovara stvarnom iznosu obaveze,  

 
budući da nema utvrđenih aktuarskih efekata. 
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 Otpremnine za odlazak u penziju  

Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih 
budućih odliva primenom diskontne stope koja odražava kamatu na visokokvalitetne hartije od 
vrednosti koje su iskazane u valuti u kojoj će obaveze za penzije biti plaćene. Imajući u vidu da u 
Republici Srbiji ne postoji razvijeno tržište za ovakve obveznice, korišćene su stope tržišnih 
prinosa na državne obveznice.  

Osnovne aktuarske pretpostavke koje su korišćene:  

 2014. 2013. 

Diskontna stopa    8% 8%   

Buduća povećanja zarada    0,1462%  0,1462% 

Fluktuacija zaposlenih/smrtnost/oboljevanje    5% 5%   

Izmene starosne granice za penzionisanje    121964   121786 

Ostalo        

 
Projektovani obračun za utvrđivanje aktuarskih efekata nije urađen, budući da su se sve 
pretpostavke iz obračuna na dan 31.12.2013. godine i realizovale za potrebe obračuna na dan 
31.12.2014. godine. 
 
19. DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI  
  

 2014. 2013. 

Finansijski kredit od:        

- banaka u zemlji  - Komercijalna banka ad   43.355 -   

- banaka u inostranstvu    -   - 

Robni krediti od:    -   - 

- dobavljača u zemlji    -   - 

- dobavljača u inostranstvu    -   - 

Ostali dugoročni krediti (navesti)   -   - 

Ukupno dugoročni krediti   43.355   - 

 
 

20. OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA  
  

 2014. 2013. 

         

 Raiffeisen Leasing  AD Beograd   2260 3037   

         

Stanje na dan 31. decembra    2260 3037   

 
Na finansijski lizing uzeta oprema – transportno sredstvo. 
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21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE  
  

 2014. 2013. 

         

Kratkoročni krediti     104.774 137.988   

         

Stanje na dan 31. decembra    104.774 137.988   

 
Društvo ima u korišćenju kratkoročne kredite za obrtna sredstva. 
 

Naziv banke Broj ugovora 
Rok 
dospeća 

Odobreni iznos (u 
000) 

Stanje 31.12.2014. ( u 
000) 

Credit Agricole 
00-470-2200-
316.6 

02.07.2015
. RSD 30.000 17.696 RSD 

Credit Agricole 
00-420-
0702974.2 

02.07.2015
. EUR 230 16.478 RSD 

Komercijalna 
banka 

00-410-
0801409.1 

07.07.2015
. RSD 58.000 40.600 RSD 

Komercijalna 
banka 

00-410-
8903323.1 

28.11.2015
. RSD 30.000  30.000 RSD 

 
 

21. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE  

Primljeni avansi na dan 31. decembar 2014. godine iznose RSD 10.596 hiljada i najvećim delom 
se odnose na (31. decembar 2013. godine RSD 8.303 hiljada).  

 
22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA  
  

 2014. 2013. 

Obaveze prema dobavljačima    8.345   25.390 

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu   774 3.925   

Stanje na dan 31. decembra  9.119   29.315   

Obaveze prema dobavljačima ne nose kamatu i imaju valutu plaćanja koja se kreće u rasponu od 
___15____ do _____60_____ dana.  

Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembra 2014. godine u iznosu od RSD 774 hiljada su 
izražene u stranoj valuti, uglavnom u EUR (navesti valutu).  

Rukovodstvo Društva smatra da iskazana vrednost obaveza iz poslovanja odražava njihovu fer 
vrednost na dan bilansa stanja.  

 
 
 
 
 

 
 
 



Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2014. godine PI„MLINPRODUKT”AD ADA 

(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno) 

30 
 

23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
  

 2014. 2013. 

Zarade i naknade zarada, bruto    5.482 6.725   

Naknade zarada koje se refundiraju, bruto    - -   

Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja    509   522 

Obaveze za dividende/učešće u dobitku    9.497   9.497 

Obaveze prema zaposlenima    -   - 

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora    -   - 

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima    -   - 

Ostale obaveze    -   - 

Stanje na dan 31. decembra    15.488   17.006 

  
 
24. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŢBINE  
  

 2014. 2013. 

Obaveze za akcize    - -   

Obaveze za porez iz rezultata    - 824   

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke    258 76   

Obaveze za doprinose koji terete troškove    - -   

Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine    1 4   

Stanje na dan 31. decembra    259 904   

  
 
25. USAGLAŠAVANJE POTRAŢIVANJA I OBAVEZA  

Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 30.11. 2014. godine.  

• Neusaglašena potraživanja ukupno iznose: RSD 21.680 hiljada.  

 
26. POSLOVNI PRIHODI  
  

 2014. 2013. 

Prihodi od prodaje robe 27.604 162.832 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 343.195 337.957 

Prihod od premija, subvencija, dotacija, donacija    2.500 2.500   

Drugi poslovni prihodi    1.879 2.468   

Za godinu    375.178 505.757   

Prihod od premija, subvencija, dotacija, donacija se najvećim delom odnose na prihode od 
primljene preventive od DDOR Novi Sad ado. 

Drugi poslovni prihodi se najvećim delom odnose na prihode od zakupnine. 
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27. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE  

Nabavna vrednost prodate robe u 2014. godini je iznosila RSD _27.181_ hiljada (2013: RSD 
_153.736 _ hiljada). 

28. TROŠKOVI MATERIJALA  

  2014. 2013. 

Troškovi materijala za izradu    260.111 259.063   

Troškovi ostalog materijala (režijskog) 1.125 1.902 

Troškovi rezervnih delova 379 365 

 Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara   489 608   

 Troškovi goriva 12.905 12340 

 Za godinu    275.010 274.284   

  
29. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI  
  

 2014. 2013. 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)    30.313 32.129   

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret 
poslodavca  

  5.368   5.674 

Troškovi naknada po ugovoru o delu    -   - 

Troškovi naknada po autorskim ugovorima    -   - 

Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim 
poslovima  

  -   - 

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora    85 105   

Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora    - -   

Ostali lični rashodi i naknade    4.038 3.013   

Za godinu    39.804 40.921   

Broj zaposlenih    74 77   

  
 
30. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA  
  

 2014. 2013. 

       

Troškovi usluga na izradi učinaka    726   541 

Transportne usluge    745   303 

Usluge održavanja    2.576   2.382 

Zakupnine    14   925 

Troškovi sajmova        

Reklama i propaganda    786   967 

Troškovi istraživanja        

Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju        

Troškovi ostalih usluga    492   1.608 

Troškovi PTT usluga     719   695 

Za godinu    6.058   7421 
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 31. TROŠKOVI AMORTIZACIJE  
  

 2014. 2013. 

Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja    - -   

Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme    6.570 7.240   

Troškovi amortizacije investicionih nekretnina        

Za godinu    6.570 7.240   

  
32. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA  
  

 2014. 2013. 

Troškovi rezervisanja za garantni rok  -    - 

Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava   -   -  

Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite   -   -  

Rezervisanja za troškove restrukturiranja   -   -  

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih    1.144 1.039   

Ostala rezervisanja   -   -  

Za godinu    1.144 1.039   

  
33. NEMATERIJALNI TROŠKOVI  
  

 2014. 2013. 

Troškovi neproizvodnih usluga    7.214   4.317 

Troškovi reprezentacije    233   271 

Troškovi premije osiguranja    1.913   2.804 

Troškovi platnog prometa    1.784   2.449 

Troškovi članarina    35   212 

Troškovi poreza    2.175   1.905 

Troškovi doprinosa    -   - 

Ostali nematerijalni troškovi    344   341 

Za godinu    13.698   12.299 

 
34. FINANSIJSKI PRIHODI  
  

 2014. 2013. 

Finansijski prihodi od zavisnih i povezanih lica  -   -   

Prihodi kamata  10   -   

Pozitivne kursne razlike i efekti valutne klauzule  14   1.372   

Za godinu   24  1.372   
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35. FINANSIJSKI RASHODI  
  

 2014. 2013. 

Finansijski rashodi iz odnosa povezanim pravnim licima  -   -   

Rashodi kamata    7.429 9.340   

Negativne kursne razlike i efekti valutne klauzule  5.831   2.360   

Za godinu  13.260   11.700   

 
Rashodi kamata u iznosu od 7.429 hiljada RSD odnose se na obračunate kamate po kreditima od 
banaka, a 5.831 hiljada RSD odnosi se na negativne efekte valutne klauzule za kredite od banaka 
koje su sa valutnom klauzulom. 

 
 
36. OSTALI PRIHODI 
 
 

Opis 2014 2013 

Ostali prihodi:   
Dobici od prodaje:   

- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja i opreme  174 

- bioloških sredstava   
- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti   

- materijala  1 2 
Viškovi  91 122 

Naplaćena otpisana potraživanja   
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od 
rizika 46  
Prihodi po osnovu naknade štete 358 240 

Prihodi od smanjenja obaveza   
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja   

Ostali nepomenuti prihodi  1.393 1.804 
Prihodi od usklađivanja vrednosti:   

- bioloških sredstava   
- nematerijalnih ulaganja    

- nekretnina, postrojenja i opreme   
- dugoročnih fin. plasmana i hartija od vrednosti 
raspoloživih za prodaju   

- zaliha   
- potraživanja i kratkoročnih finansijskih 
plasmana   
- ostale imovine   

Ostali nepomenuti prihodi   
Ukupno: 1.889 2.342 
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37. OSTALI RASHODI  
  

Opis 2014 2013 

Gubici od prodaje:   

- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja i opreme   

- bioloških sredstava   
- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti   

- materijala    
Manjkovi 1 59 

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja   
Rashodi po osnovu otpisa zaliha materijala i robe 1  

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od 
rizika   
Kazne za prestupe i prekršaje 119 567 

Ostalo 15 53 
Umanjenje vrednosti:   

- bioloških sredstava   
- nematerijalnih ulaganja   

- nekretnina, postrojenja i opreme    
- dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od 
vrednosti  
  raspoloživih za prodaju   

- zaliha materijala i robe 8  
- potraživanja i kratkoročnih finansijskih 
plasmana   
- ostale imovine   

Ostalo   
Ukupno: 144 1.038 

  
 
38. POREZ NA DOBITAK  

a) Komponente poreza na dobitak  

Glavne komponente poreskog rashoda za 2014. i 2013. godinu su sledeće:  

 2014. 2013. 

Poreski rashod perioda    656 1.561   

Odloženi poreski rashodi perioda        

Odloženi poreski prihodi perioda    311   101 

Za godinu  345   1.460   
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b) Tekući poreski rashod perioda  

Opis 2014 2013 

Bruto dobit poslovne godine 7.706 12.833 

Usklađivanje rashoda 546 700 
Računovodstvena amortizacija  6.570 7.240 

Poreska amortizacija     6.014 6.279 
Poreska osnovica 8.809 15.533 

Poreska stopa 15% 15% 
Obračunati porez 1.321 2.330 

Ukupna umanjenja obračunatog poreza 665 769 
Tekući rashod perioda 656 1.561 

Odložen poreski prihod (rashod) perioda 311 101 
Neto dobit bez odloženog poreskog prihoda 
(rashoda) 

7.050 11.272 

Neto dobit 7.361 11.373 

 

c) Odložena poreska sredstva i obaveze  

Promene na odloţenim poreskim sredstvima prikazane su u sledećoj tabeli:  

 2014. 2013. 

Stanje na dan 1. januara    786 685   

Efekat privremenih razlika po osnovu amortizacije    295 55   

Efekat privremenih razlika po osnovu otpremnina    16 156   

Efekat ostalih privremenih razlika        

Stanje na dan    1.097   786 

 
 
31. ZARADA PO AKCIJI 
 

(a) Osnovna zarada po akciji 
 
Osnovna zarada po akciji izračunava se tako što se dobitak/(gubitak) koji pripada akcionarima 
Društva (matičnog pravnog lica) podeli ponderisanim prosečnim brojem običnih akcija u 
opticaju za period isključujući obične akcije koje je Društvo otkupilo i koje se drže kao 
otkupljene sopstvene akcije. 
 

Opis 2014 2013 

Dobitak koji pripada akcionarima 7.361 11.373 

Dobitak iz obustavljenog poslovanja koji pripada 
akcionarima Društva - - 

Ukupno 7.361 11.373 
Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opticaju 
(u 000) 124 124 
Osnovna zarada po akciji  59,36 91,72 
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32.  POTENCIJALNE OBAVEZE  
 

Društvo je imalo potencijalne finansijske obaveze u vezi sa bankarskim i drugim garancijama 
i po drugim osnovama, koje su nastale u redovnom toku poslovanja. Ne očekuje se da će 
usled potencijalnih obaveza doći do materijalno značajnih finansijskih obaveza. U toku 
redovnog poslovanja, Društvo je izdalo garancije trećim licima u iznosu od 14.031 hiljada 
dinara. 

 
(a) Sudski sporovi 
 
Društvo je na dan 31.decembra 2014. godine nije imalo sudske sporove. 
 

 
33. HIPOTEKE 
 

Na dan 31.decembra 2014. godine nad imovinom Društva konstituisane su sledeće hipoteke: 
 

Redni 
broj 

Vrsta tereta i osnov (ugovor) 
Inicijalni iznos 

duga 
Ostatak duga 

Sadašnja 
vrednost 

imovine pod 
teretom na dan 

bilansa  

000 rsd 

1 Kratkoročni kredit po Ugovoru br.00-
410-8903323.1 kod Komercijalne 
banke. 

30.000.000 
RSD 

30.000.000 
RSD 

 
 
 

39.493 2 Kratkoročni kredit po Ugovoru br.00-
410-8901409.1 kod Komercijalne 
banke. 

58.000.000 
RSD 

40.600.000 
RSD 

3 Dugoročni kredit po Ugovoru br.00-
410-0205075.5 kod Komercijalne 
banke. 

614.488,51 
EUR 

358.428,31 
EUR 

4 Kratkoročni kredit po Ugovoru br.00-
470-2200316.6 kod banke Credit 
agricole. 

30.000.000 
RSD 

17.695.979,34 
RSD 

 
41.550 

    5  Kratkoročni kredit po Ugovoru br.00-
420-0702974.2 kod banke Credit 
agricole. 

 230.000 EUR  136.227,81 
EUR 

 
 

 
34. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA 

 
Nije bilo  značajnih događaja nakon bilansa stanja kao i namere koje bi mogle značajno da 
utiču na vrednost iskazane imovine i obaveza. 
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35. DEVIZNI KURSEVI  

Zvanični devizni kursevi Narodne Banke Srbije, korišćeni za preračun deviznih pozicija na dan 31. 
decembra 2014. godine i 31. decembra 2013. godine u funkcionalnu valutu (RSD), za pojedine 
strane valute su:  

U RSD  

 2014.  2013. 

        

EUR  120,9583     114,6421   

USD           

CHF           

 
 

 
 
Ada, 26.03.2015.                             
 
 
 
  Todorčev Jakšić Jelka              Ilona Pinter 
 (Lice odgovorno za sastavljanje napomena)     _________________ 
                                                                                                                         (Zakonski zastupnik) 
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PI MLINPRODUKT AD
VELIKI PUT BB

ADA

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu PI Mlinprodukt AD, Ada

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva PI MLINPRODUKT AD,
ADA (u daljem tekstu Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine
i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i
izveštaj o tokovima gotovine, za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih
računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne
kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i zakonskim
propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih
zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri,
uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih
pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom
procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito
prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući
u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola
pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih
politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu
opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za
izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.
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Akcionarima i rukovodstvu PI Mlinprodukt AD, Ada

Osnove za mišljenje sa rezervom

Na poziciji potraživanja po osnovu prodaje, na dan bilansa, iskazan je iznos od 57.421 hiljadu
dinara, od čega se na potraživanja od kupaca u zemlji odnosi 49.226 hiljada dinara. Revizija
potraživanja je vršena na bazi konfirmiranosti, kontrole naplativosti i analize starosne strukture
potraživanja kao analize boniteta dužnika. Na osnovu sprovedenih kontrola i analiza utvrđeno je
da je deo potraživanja neusaglašen, a da je naplata usporena. Takođe je utvrđeno da je značajan
iznos potraživanja stariji od godinu dana, a nije naplaćen do dana revizije niti je indirektno
otpisan. Na osnovu prethodno navedenog, nismo bili u mogućnosti da se uverimo da su
bilansirana potraživanja naplativa, te smatramo da je potrebno preispitati vrednovanje navedene
pozicije i izvršiti ispravku vrednosti potraživanja na teret rashoda. Tačan iznos korekcija po
ovom osnovu nismo u mogućnosti da kvantifikujemo.

Društvo je u finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31.12.2014. godine iskazalo aktivna
vremenska razgraničenja u iznosu od 3.061 hiljadu dinara koja se u celosti odnose na
razgraničene troškove prevoza. U postupku revizije, kontrolom i analizom ovebilansne pozicije,
utvrdili smo da je Društvo u toku izveštajnog perioda izvršilo ukidanje aktivnih vremenskih
razgraničenja u iznosu od 10.991 hiljadu dinara zavisnih troškovi transporta materijala koji su
nastali u prethodnom periodu, a koje je trebalo priključiti nabavnoj vrednosti zaliha. Zbog
prirode računovodstvenih evidencija i ograničenja koja ih njih proizilaze, nismo bili u
mogućnosti da utvrdimo tačan iznos potencijalnih korekcija do kojih i njihov uticaj na priložene
finansijske izveštaje.

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusima Osnove za mišljenje sa rezervom,
finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima,
finansijski položaj društva PI MLINPRODUKT AD, ADA na dan 31. decembra 2014. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu
sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Društvo je na dan bilansa iskazalo nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 81.128 hiljada
dinara. Prilikom obavljanja revizije utvrdili smo da Društvo osnovna sredtva evidentira po
nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu amortizaciju, u skladu sa usvojenim
računovodstvenim politikama. Uvidom u računovodtvenu evidenciju utvrdili smo da postoji
visok stepen otpisanosti nekretnina i opreme. Nismo bili u mogućnosti da se uverimo da li
primenjena politika vrednovanja adekvatno odražava vrednost osnovnih sredstava, te u tom
smislu preporučujemo da Društvo izvrši procenu fer vrednosti  u skladu sa MRS 16 –
Nekretnine, postrojenja i oprema.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu PI Mlinprodukt AD, Ada

Skretanje pažnje (nastavak)

Društvo u finansijskim izveštajima za 2014. godinu evidentira stalna sredstva namenjena prodaji
u iznosu od 8.194 hiljada dinara od koja potiču iz ranijih godina. Navedena sredstva iz ranijih
godina je u skladu sa MRS 5 – Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koja se obustavlja
trebalo prodati u roku od godinu dana od dana nabavke sredstva ili iskazati kao Stalna sredstva.
Društvo nerealizovana sredstva namenjena prodaji nije reklasifikovalo na stalna sredstva i nije
obračunalo amortizaciju, niti je ista otuđilo zbog okolnosti koje su van kontrole pravnog lica.

Društvo deo svojih nekretnina izdaje u zakup i po tom osnovu ostvaruje prihode od zakupnina, a
ista nije iskazalo u okviru investicionih nekretnina, u skladu sa MRS 40 – Investicione
nekretnine.

Društvo nije izvršilo razgraničenje i reklasifikaciju dela dugoročnih obaveza koje dospevaju do
godinu dana na odgovarajuću poziciju kratkoročnih finansijskih obaveza u skladu sa MRS 1 –
Prezentacija finansijskih izveštaja.

Nad najvećim delom nepokretne imovine konstituisane su hipoteke u korist banaka, kao sredstvo
obezbeđenja urednog izmirenja obaveza Društva.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je
odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa
zahtevima Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011) i Zakona o
računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 61/2013). Naša je
odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa
finansijskim izveštajima za poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim, naši postupci i ispitivanja su
ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem
izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.
Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem
izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile premet revizije.

Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju
su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za
godinu koja se završila na dan 31.12.2014. godine.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu PI Mlinprodukt AD, Ada

Ostala pitanja

Reviziju finansijskih izveštaja za prethodnu godinu izvršla je druga revizorska kuća, a nezavisni
revizor je u svom izveštaju od 04.04.2014. godine izrazio mišljenje sa rezervom.

U Beogradu, 28.04.2015. godine.
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GODIŠNJI IZVEŠTAJ 

PI“MLINPRODUKT“AD ADA 

ZA 2014. GODINU 
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GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2014. 

PI “MLINPRODUKT” AD ADA 

 

 

I. OPŠTI PODACI 

   

1. Poslovno ime:   PI “MLINPRODUKT” AD 
    Sedište i adresa: Ada, Veliki put bb 
    Matični broj: 08220301 
    PIB: 101092368 
2. Web site i e-mail adresa: www.mlinprodukt.rs, mlinada@eunet.rs 
3. Broj i dat. reš. o upisu u registar privr.subj.:  BO 60224/2005 od 13.07.2005. 
4. Delatnost (šifra i opis): 1061 - proizvodnja mlinskih proizvoda 
5. Broj zaposlenih: 74 
6. Broj akcionara: 321 
7. Broj telefona: 024/853-444 Broj faxa:   024/853-461 

 

Deset  najvećih  akcionara : 

 

Akcionari 

 

Broj akcija 
na dan 31.12.2014. 

Učešće  u osnovnom 
kapitalu 

Pinter  Ilona 86521 69,5322 
Capar Natalija 404 0,32467 
Karačonji Antal 362 0,29092 
Klučik Maćaš 362 0,29092 
Poša Amalia 362 0,29092 
Kalai Janoš 360 0,28931 
Beretka Agošton 345 0,27726 
Kojić Radovan 334 0,26842 
Tot Terezija 332 0,26681 
Rakoćai Nandor 331 0,26601 

 

  8. Vrednost osnovnog kapitala u 000  din:  127.708 
  9. Broj izdatih običnih akcija: 124.433 
      ISIN broj: RSMPROE 69384 
      CFI kod: ESVUFR 
10. Naziv, sedište i adresa revizorske kuće koja je       
       revidirala poslednji finansijski izveštaj: 

“FINODIT” d.o.o.  
  11040 Beograd, Imotska 1.                           

11. Poslovno ime organizovanog trţišta na koje su  
       uključene akcije:     

 Beogradska berza Beograd,  
 Omladinskih brigada 1.                 

 

 

 



II. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 

 

1. Članovi odbora direktora  

 

Ime, prezime 
i prebivalište 

Obrazovanje, sadašnje 
zaposlenje, članstvo u U.O. 

Broj akcija i procenat 
koje poseduje na dan 

31.12.2014. 

Isplaćeni neto 

iznos naknade 

Ilona Šabli Galik  
Ada 

VSS – Nastavnik 
Predsednik odbora direktora 

92/0,000739 - 

Laslo Varga 
Ada 

VŠS – Preduzetnik 
Član odbora 

31/0,000249 - 

Ilona Pinter 
Ada 

SSS – maturant gimnazije, 
Član odbora 

86521/69,5322 - 

 

2. Pisani kodeks ponašanja uprave društva: Društvo nema pisani kodeks ponašanja. 

 

III. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 

 

1.Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike, sa navoĎenjem slučajeva i razloga za 

odstupanje, i drugih načelnih pitanja koja se odnose na voĎenje poslova. 

 

Uprava je konstatovala da se poslovanje obavljalo u skladu sa usvojenom poslovnom politikom. 

 

2.Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza:  

Osnovna delatnost društva PI”MLINPRODUKT”AD Ada je proizvodnja mlinskih proizvoda i proizvodnja 

hleba i peciva. 

U 2014. godini prodato je ukupno 11.344 tona brašna, 4.048 tona stočnog brašna i 112 tona hleba i peciva.  

  

1.Analiza prihoda  % 2014/13  

indeks  Opis  iznos u 000 RSD  

Prihodi  2014.  2013.  2014.  2013.  

Poslovni prihodi  375.178 505.757   99,49%    99,27 %  0,7418   

Finansijski prihodi      24     1.372    0,01%      0,27 %  0,0175   

Ostali prihodi      1.889     2.342    0,50%      0,46 %  0,8066   

Ukupno:  377.091 509.471  100,00 %  100,00 %  0,7402   

 

Opis  iznos u 000 RSD  % 2014/13  

indeks  Prihodi od prodaje po delatnostima  2014.  2013.  2014.  2013.  

Prihodi od prodaje mlinskih proizvoda 322.710 315.101 87,03 62,92 1,0241  

Prihodi od prodaje hleba i peciva   13.322 15.597 3,59 3,11 0,8541  

Prihodi od usluge tehničkog pregleda     7.163 7.259 1,93 1,45 0,9868  

Prihodi od prodaje auto guma    19.613   24.112           5,29 4,82 0,8134   

Prihodi od prodaje robe  7.991 138.720          2,16   27,70 0,0576  

Ukupno:  370.799 500.789  100,00 %  100,00 %  0,7404   

 

Opis  iznos u 000 RSD  % 2014/13  

indeks  Prihodi od prodaje proizvoda po tržištima  2014.  2013.  2014.  2013.  

Prodaja u zemlji  320.159 442.659  86,34 %  88,39 %  0,7233   

Prodaja u inostranstvu  50.640 58.130    13,66%    11,61 %  0,8712  

Ukupno:  370.799 500.789  100,00 %  100,00 %  0,7404  

  

 

 

 

 



2. Analiza rashoda  

Opis  iznos u 000 RSD  % 2014/13  

indeks  Rashodi  2014.  2013.  2014.  2013.  

Poslovni rashodi  355.981 484.259 96,37 %  97,51 %  0,7351   

Finansijski rashodi   13.260   11.700    3,59%    2,36 %  1,1333   

Ostali rashodi         144     679    0,04%     0,13 %  0,2121   

Ukupno:  369.385 496.638  100,00 %  100,00 %  0,7438   

    

Opis  iznos u 000 RSD  % 2014/13  

indeks  Poslovni rashodi 2014.  2013.  2014.  2013.  

Nabavna vrednost prodate robe   27.181 153.736    7,63 %    31,75 %  0,1768  

Troškovi materijala 262.566 261.603   73,76%   54,02 %  1,0037  

Troškovi zarada, naknada i ost. I. rashodi   39.804   40.921    11,18%  8,45% 0,9727 

Troškovi amortizacije       6.570     7.240    1,85 %    1,50% 0,9075 

Troškovi proizvodnih usluga 6.058 7.421 1,70% 1,53% 0,8163 

Dugoročna rezervisanja 104 1.039 0,03% 0,21% 0,1001 

Nematerijalni troškovi     13.698   12.299      3,85%    2,54% 1,1137 

Ukupno:   355.981 484.259  100,00 %  100,00 %  0,7351  

 
2.3. Prikaz rezultata poslovanja društva 

 

1.Analiza rezultata poslovanja iznos u 000 RSD 2014/13 

indeks Opis  

Rezultat poslovanja  2014. 2013. 

Poslovni dobitak (gubitak)  19.197 21.498 0,8930 

Finansijski dobitak (gubitak)  -13.236 -10.328 1,2816 

Ostali dobitak (gubitak) 1.745 1.663  1,0493 

Dobitak (gubitak) pre oporezivanja                  7.706      12.833 0,6005 

Porez na dobitak -656 -1.561 0,4202 

Odloţeni poreski prihodi 311 101 3,0792 

Odloţeni poreski rashodi - - - 

Neto dobitak (gubitak) 7.361 11.373 0,6472 

 
2.4. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 

 

1.Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja 2014/13 

indeks 
Opis 

  

2014. 2013. 

Stepen zaduţenosti  

(dugoročne obaveze/ ukupna pasiva)  
47,27% 49,55% 95,40% 

 I stepen likvidnosti (gotovinski ekvivalenti i 

gotovina / kratkoročne obaveze) 
0,36% 1,48% 24,32% 

II stepen likvidnosti (kratkoročna 

potraţivanja, plasmani i gotovina/ 

kratkoročne obaveze) 

54,27% 29,03%  186,94% 

Prinos na ukupan kapital 

(dobitak iz redovnog poslovanja pre 

oporezivanja / kapital) 

3,69% 6,38% 57,84% 

Prinos na imovinu (poslovni dobitak / 4,87% 5,40% 90,19% 



poslovna imovina) 

Neto prinos na sopstveni kapital (neto 

dobitak / kapital) 
3,53% 5,65% 62,48% 

 

Opis 
iznos u 000 RSD 2014/13 

indeks 2014. 2013. 

Neto obrtni kapital (obrtna imovina bez 

odloţenih poreskih sredstava – kratkoročne 

obaveze)  

171.067 116.245 147,16% 

 

3.Glavni kupci i dobavljači 

 

1.Glavni kupci sa  

stanovišta prihoda 

Iznos u 000 RSD 2014/2013 

INDEKS 2014 2013 

1. „BOBAN COMERC“DOO Novo Selo 18.752 41.008 45,73% 

2. „DUMICO“DOO Ţeleznik 41.188 34.214 120,38% 

3. „PLAVI KAMEN“DOO Vranje 17.528 4.588 382,04% 

4. „ŢITOKOMERC“DOO Bečej 37.340 27.824 134,20% 

5. „SELECT COMPANY”DOO 

Smederevo 

15.936 4.942 322,46% 

 

2.Glavni dobavljači sa  

stanovišta učešća u obavezama 

Iznos u 000 RSD 2014/2013 

INDEKS 2014 2013 

1. „AGRO SELO“OZZ B.P.Selo 18.159 25.069 72,44% 

2. „AGROGRNJA“DOO Pivnice 86.131 121.571 70,85% 

3. „HERBACOOP“DOO Melenci 35.487 39.494 89,85% 

4. „MS COMMERCE“SZR Bajša 78.902 40.758 193,59% 

5. „MISTRAL KOMERC“DOO Temerin 13.107 37.353 35,09% 

4.Promene bilansnih vrednosti 

Bilansna pozicija Iznos u 000 RSD 2014/2013 

Indeks 

Razlog promene 

 2014 2013 

Zalihe  232.131 239.247 0,9703 Nabavka manje 

količine osnovne 

sirovine. 

Rezerve               43.594               31.339 1,3910 Povećanje rezervi-

nerasporeĎena dobit 

rasporeĎena u rezerve. 

Kratkoročne finansijske 

obaveze 

             104.774 

 

            137.988                125,76 Smanjenje obaveza 

zbog manjeg 

zaduţenja kod banaka 

sa kratkoročnim 

kreditima. 

Neto dobitak 7.361 11.373 155,22 Pad prihoda od prodaje 

dovelo je do smanjenja 

poslovne dobiti, što je 

uz smanjenje rashoda 

dovelo do pada neto 

dobiti. 

 



Dugoročne obaveze 45.615 3.037  Povećanje obaveza 

zbog zaduţenja kod 

banke sa dugoročnim 

kreditom. 

Obaveze iz poslovanja 9.119 29.315  Smanjenje obaveza 

zbog izmirenja 

obaveza prema 

dobavljačima. 

 
IV.  Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao 

i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:  

 

1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu:  

 

U 2015.godini:  

- planirana je proizvodnja mlinskih proizvoda u količini od 16.000 tona tj. planirano je povećanje za 4 % u 

odnosu na 2014. 

  

- planirana je proizvodnja specijalnih vrsta brašna: 

pšenično integralno brašno, specijalno integralno brašno za mešanu integralnu testeninu, crno pšenično 

namensko brašno, graham brašno. 

 

- završetak radova na uvoĎenju HACCP sistema u pekari. 

 

- u toku je ugovaranje prodaje sa novim ino partnerima u Makedoniji, BiH i Crnoj Gori.  

 

2. Opis promena u poslovnim politikama društva:  

 

Nema promena u poslovnim politikama.  

 

3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloţeno:  

 

- poremećaj cena sirovine, gotovih mlinskih proizvoda 

 

- pojava nove konkurencije i sivog trţišta  

 

- oteţana likvidnost izazvana nelikvidnošću cele privrede  

 

- pad kupovne moći potrošača. 

 

 

5. Svi važniji poslovni dogaĎaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj 

priprema:  

 

Nije bilo značajnijih dogaĎaja nakon završetka predhodne godine.  

 

 

6. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima:  

 

Društvo nema povezanih lica.  

 



 

7. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja:  

 

- Ispitivanje standardizacije pšenice  

 

- Mogućnost korišćenja ambalaţe koja se da reciklirati  

 

- Praćenje i smanjenje emisija prašine pri manipulaciji ţitarica  

 

SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA  
 

U smislu Zakona o privrednim društvima nije bilo sticanja sopstvenih akcija.  

 

 

 

IZJAVA  

 
Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu 

odgovarajućih meĎunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o 

imovini, obavezama, finansijskom poloţaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama 

na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.  

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                           Ilona Pinter 

                                                                                                                                    generalni ditektor s.r.   

U Adi, 27.04.2015.  

 

NAPOMENA:  

Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji, odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju, odluka o usvajanju godišnjih 

finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli dobiti nisu donete jer skupština akcionara nije odrţana.   
 



27.04.201s.

IZJ AV ALICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVESTAJA

Prema na3em saznanju, godi5nji finansijski izve5taj sastavljen je uz primenu odgovarajudih

medunarodnih standarda finansijskog izve5tavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini,
obavezama, finansijskom poloZaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i
promenama na kapitalu javnog druStva.

INPRODUKTAD

Broj tekuieg raiuna: 265-2ol oJ1oo 03467-36 Raiffeisen banka AD

)3o-1oo4779-27 Credit Agricole Srbiia AD
Matiinibroi:08220301 PIB:1o1092368 Sifradelatnosti:1o6i

Lice odgovorno za sastavljanje godiSnjeg izve3taja:

'J"Ct';* F\

u Adi,27.04.2015.

zastupnik:

www.mlinprodukt.rs mlinada@eunet.rs



/ -?.

PI MLINPRODUKTAD
2441o ADA, Veliki put bb - telefon: (oz4)8y-444; Iax: 853-461

Broj tekuieg ratuna: 265-201o31oo 03467-36 Raiffeisen banka AD
j3o-1oo4779-27 Credit Agricole Srbija AD

Matidni brot: o822oJo1 PIB: ior092368 Sifra delatnosti: to6r

27.04.2015.

NAPOMENA UZ CJODISNJI IZVESTAJ

NadleZni organ dru5tva, skupitina akcionara nije usvojila godi5nji izve5taj za 2014.godinu, jer
SkupStina akcionara joS nije odrZana.

u Adi,27.04.20ts.

www.mlinprodukt.rs mlinada@eunet.rs
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