
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014-TU GODINU 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 1 1 5 1 8 4 Шифра делатности 4 1 2 0 ПИБ 1 0 0 4 4 8 0 4 1 

Назив      BUDUCNOST AD 

Седиште    NOVI SAD, PRIVREDNIKOVA 8/A 

 
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 

  
449604 605797   

 

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 

 

110771 50438   
  

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 
  
 
  6  

013 и 
део 019 3. Гудвил 0006 

 
 
    

014 и 
део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007 

 
 
  

110771 50432  

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 

 
 
 
 

284690 491994  

020, 021 
и део 
029 

1. Земљиште 0011 
 
 
  

92226 178541  

022 и 
део 029 2. Грађевински објекти 0012 

 
 
 

184223 296936  

023 и 
део 029 3. Постројења и опрема 0013 

 
 
  

8241 16517  

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 

 
 
    



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 

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 
0021 + 0022 + 0023) 0019 

 
 
     

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 

 
 
 14 54143 63365  

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 

7. Дугорочни пласмани у 
иностранству 0031 

 
 
     

046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе 
до доспећа 0032 

 
 
     

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 0033 

 
14 
  

54143 63365  

05 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 
0040 + 0041) 

0034 
 
 
     

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 

  
 
    

  



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 

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

0043 
  
 
 

679229 665753  

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
+ 0049 + 0050) 0044 

  
 
 

501368 488388  

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 0045 

 
15 
 

5364 6644  

11 2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 0046 

 
15 
  

369211 398046  

12 3. Готови производи 0047 
 
 
15 

22431 27126  

13 4. Роба 0048 
 
 
     

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 
 
15 
  

102085 56253  

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 
 
 
 15 

2277 319  

20 
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 
+ 0056 + 0057 + 0058) 

0051 
  
16 
 

173160 130884  

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 

  
 
16 173160 130884  

205 и 
део  
209 

6. Купци у иностранству 0057 
 
 
     

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања по основу 
продаје 0058 

  
 
    

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059 

 
 
    

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 
 
16 
  

1020 751  

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 
 
 
 16  6500  

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 

 
 
   6500  

233 и 
део 239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 0066 

 
 
     

  



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 
234, 
235, 

238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 0067 

  
 
    

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 0068 

  
17 
 

471 30  

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 
18 
 
  

37 1507  

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 

 
 
 18 

3173 37693  

  

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

0071 

  
 
 1128833 1271550  

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 
 
 
     

  ПАСИВА 
   

 
     

  

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

0401 

  
 
    

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 
0410) 

0402 
 
19 
 

9470 9470  

300 1. Акцијски капитал 0403 
 
 
  

9470 9470  

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 
 
 
     

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 0411 

 
 
     

047 и 
237 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 0412 

 
 
     

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 
 
 
     

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМЕ 

0414 

  
 
 188894 228893  

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 

  
 
 

   

  



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 

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 

  
 
 

214   

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 0418 

  
 
    

341 2. Нераспоређени добитак текуће 
године 0419 

 
 
  

214   

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 
  
 
    

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  
0421 

  
 
 

662140 557290  

350 1. Губитак ранијих година 0422 
  
12 
 

557290 460639  

351 2. Губитак текуће године 0423 
 
 
 12 

104850 96651  

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 

  
 
 

893027 1048828  

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 

 
 
  307273 311307  

400 1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 0426 

  
 
    

401 2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 0427 

  
 
    

403 3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 0428 

 
22 
  

307273 311307  

404 4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 0429 

 
 
     

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 
 
 
  

585754 737521  

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 

 
 23 
 

340920 430432  

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 0438 

 
 
     

  



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 

416 7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 0439 

 
 
     

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 
 
24 
  

244834 307089  

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 
 
 
  

17408 10875  
42 до 

49 
(осим 
498) 

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

0442 

 
 
  681960 530774  

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 
+ 0448 + 0449) 

0443 
 
25 
  

195169 343  

420 1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 0444 

  
 
    

421 2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 0445 

 
 
    

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 0446 

 
 
     

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 

  
 
25 195169 343  

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 0450 

  
26 
 

58042 68365  

43 осим 
430 

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

0451 
  
26 
 

87120 91822  

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 
 
 
 26 

87120 91822  

436 6. Добављачи у иностранству 0457 
  
 
    

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 
  
 
    

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 0459 

  
 
26 

243714 237590  

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 

 
27 
  

578 39  

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 

  
28 
 

5503 3087  

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 

  
29 
 

91834 129528  

  



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 

  

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

0463 

  
 
 
 

463562 318927  

  Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 

 
 
  

1128833 1271550  

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 
 
 
    

 
           

У ______N.SADU______________________ 
 

Законски заступник 
 

 
 

М.П. _____________________________ 
дана ______________2015._______године 

     

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) 

 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 1 1 5 1 8 4 Шифра делатности 4 1 2 0 ПИБ 1 0 0 4 4 8 0 4 1 

Назив   BUDUCNOST AD 

Седиште    NOVI SAD, PRIVREDNIKOVA 8/A 

   
БИЛАНС УСПЕХА 

за период од  ____01.01._____ 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 

 
 
4 

90668 5256 

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 

  
 
 

1050  

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 
 
4 
  

1050  

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 

  
4 
 

86040 289 

610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и 
зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010 

  
 
   

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и 
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 

  
4 
 

86040 289 

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на 
иностраном тржишту 1015 

  
 
   

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

  
 
   

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 
4 
 
  

3578 4967 

  
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

    
 
   

 
50 до 55, 62 и 

63 

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

1018 
  
 
 104094 47513 

  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 
  
 
 

3865  

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 
 
 
    

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 

  
 
   

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 

  
 
 

33530  

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 
 
 
  

3597 551 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 
  
 
 

1316 924 

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 

  
 
5 

7321 1707 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 
 
7 
  

28063 7173 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 
  
6 
 

13755 14879 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 
  
 
   

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 
 
7/a 
  

12647 22279 

  
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 

  
 
   

  
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 

  
 
 

13426 42257 

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 
  
8 
 

227 5330 

66, осим 662, 
663 и 664 

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

1033 
  
 
   

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 
  
8 
 

169 133 

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1039 
  
8 
 

58 5197 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 
 9 
 
 

54453 134855 

56, осим 562, 
563 и 564 

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

1041 
 
 
   

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 

  
 
   



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 
  
 
   

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 
  
9 
 

15816 118421 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1047 
  
9 
 

38637 16434 

  
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 

  
 
   

  
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 

 
 
  

54226 129525 

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 
  
 
11 

3605 14527 

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

  
10 
 

65441 97907 

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

  
11 
 

104515 4180 

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

1054 
 
 
    

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

1055 
  
 
 

110331 92582 

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 

  
 
   

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

  
 
 

110331 92582 

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК     
 
 

  

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 
  
 
   

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 
  
 
  4069 

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 
  
 
 

5481  

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 
 

  
  С. НЕТО ДОБИТАК  

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064 
  
 
   

  Т. НЕТО ГУБИТАК  
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 

  
12 
 

104850 96651 

  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 

 
 
 

  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 
  

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
    

 
 

  

  
1. Основна зарада по акцији 1070 

  
 
 

  

  
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 

  
 
   

 

У _____N. SADU_______________________ 
 

Законски заступник 
 

 
 

М.П. _____________________________ 
дана ______________2015._______године 

     

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) 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 1 1 5 1 8 4 Шифра делатности 4 1 2 0 ПИБ 1 0 0 4 4 8 0 4 11 

Назив  BUDUCNOST AD 

Седиште   NOVI SAD, PRIVREDNIKOVA 8/A 
 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од  ___01.01._______ до __31.12. 2014. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година 
1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
3001  

45938 16782 
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 

1. Продаја и примљени аванси 3002 
 

41207 
 

289 

2. Примљене камате из пословних активности 3003  
168  

3. Остали приливи из редовног пословања 3004  
4563 16493 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005  
67489 23924 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006  
50612 19063 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007  
6283 4810 

3. Плаћене камате 3008  
10594 51 

4. Порез на добитак 3009  
  

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010  
  

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011  
  

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012  
21551 7142 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 

 
21992 

 
7172 

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014  
  

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 3015  

15492 7172 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016  
6500  

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017  
  

5. Примљене дивиденде 3018  
  

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019  
  

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020  
  

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 3021  

  

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022  
  

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023  
21992 7172 

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024  
  

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025 

 
 
  I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 

1. Увећање основног капитала 3026  
  



2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027   

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година 
1 2 3 4 

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028  
  

4. Остале дугорочне обавезе 3029  
  

5. Остале краткорочне обавезе 3030  
  

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031   
1. Откуп сопствених акција и удела 3032   
2. Дугорочни кредити (одливи) 3033   
3. Краткорочни кредити (одливи) 3034  

  

4. Остале обавезе (одливи) 3035  
  

5. Финансијски лизинг 3036  
  

6. Исплаћене дивиденде 3037  
  

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038  
  

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039  
  

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040  
67930 23954 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041  
67489 23924 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042  
441 30 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043  
  

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044  
30  

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045  
  

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046  
  

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3047  

471 30 

 

У ______N.  SADU______________________ 
 

Законски заступник 
 

 
 

М.П. _____________________________ 
дана ______________20_15.______године 

     
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) 
 

 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 1 1 5 1 8 4 Шифра делатности 4 1 2 0 ПИБ 1 0 0 4 4 8 0 4 1 

Назив     BUDUCNOST AD 

Седиште   NOVI SAD, PRIVREDNIKOVA 8/A 

 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

за период од  __01.01._______ до      31.12.2014. године 
                                 - у хиљадама динара - 

Група 
ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 
 
 
    

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
12 
 

104850 96651 

  
Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК   

 
 
    

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу 
успеха у будућим периодима   

  
 
   

330 

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења и опреме   

 
 
    

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 
 
 
    

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
20 
  

39999  

331 

2. Актуарски добици или губици по основу планова 
дефинисаних примања   

 
 
    

а) добици 2005 
 
 
    

б) губици 2006 
  
 
   

332 

3. Добици или губици по основу улагања у власничке 
инструменте капитала   

 
 
    

а) добици 2007 
  
 
   

б) губици 2008 
  
 
   

333 

4. Добици или губици по основу удела у осталом 
свеобухватном добитку или губитку придружених 
друштава 

  
 
 
    

а) добици 2009 
  
 
   

б) губици 2010 
  
 
   

  

 
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у 
Билансу успеха у будућим периодима 
 

  

 
 
    

334 
 

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских 
извештаја иностраног пословања   

  
 
   

а) добици 2011 
  
 
   

б) губици 2012 
  
 
   

 



Група 
ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 
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2. Добици или губици од инструмената заштите нето 
улагања у инострано пословање   

  
 
   

а) добици 2013 
  
 
   

б) губици 2014 
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3. Добици или губици по основу инструмената заштите 
ризика (хеџинга) новчаног тока   

 
 
    

а) добици 2015 
 
 
    

б) губици 2016 
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4. Добици или губици по основу хартија од вредности 
расположивих за продају   

 
 
    

а) добици 2017 
 
 
    

б) губици 2018 
 
 
    

  
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0 

2019 
  
 
   

  
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 

2020 
  
 
 39999  

  III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021 

 
 
    

  IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 
2020 - 2021) ≥ 0 2022 

  
 
   

  V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 
+ 2021) ≥ 0 2023 

 
 
  

39999  

  В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА   
 
 
   

  I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 
+ 2022 - 2023) ≥ 0 2024 

  
 
   

  II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 
+ 2023 - 2022) ≥ 0 2025 

 
 
  

144849 96651 

  

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 2026 

 
 
    

1. Приписан већинским власницима капитала 2027 
 
 
    

2. Приписан власницима који немају контролу 2028 
 
 
    

 
У __ N/  SADU__________________________ 

 
Законски заступник 

 
 

 
М.П. _____________________________ 

дана ______________2015._______године 
     

 
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) 

 
 



Попуњава правно лице - предузетник 
Матични 
број 0 8 1 1 5 1 8 4 Шифра 

делатности 4 1 2 0 ПИБ  1 0 0 4 4 8 0 4 1 

Назив       BUDUCNOST AD 

Седиште   NOVI SAD, PRIVREDNIKOVA 8/A 

                            
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од  __01.01.________ до __ 31.12. 2014. године 
- у хиљадама динара – 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте капитала  

АОП 
30 

АОП 
31 

АОП 
32 

Основни капитал 
Уписани а 

неуплаћени 
капитал 

Резерве 

1 2   3   4   5 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01._2013___ 

            

а) дуговни салдо рачуна 4001  
 4019  4037  

б) потражни салдо рачуна 4002  
9470 4020  4038  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика  

 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003  
 4021  4039  

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004  
 4022  4040  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. _2013___  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 4005  

 4023  4041  
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 4006  

9470 4024  4042  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4007  
 4025  4043  

б) промет на потражној страни рачуна 4008  
 4026  4044  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12._2013___  

 
     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009  

 4027  4045  
б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010  

9470 4028  4046  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика  

 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011  
 4029  4047  

б) исправке на потражној страни рачуна 4012  
 4030  4048  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. ___2014__  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 4013  

 4031  4049  
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4014 9470 

 4032  4050  

8. 

Промене у текућо ј 2014_____ години  
 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4015  
 4033  4051  

б) промет на потражној страни рачуна 4016  
 4034  4052  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12.  2014._____  

 
  

 
  

 
 

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017  

 4035  4053  
б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 9470 

 4036  4054  



Редни 
Број 

ОПИС 
 
 

Компоненте капитала  

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

Губитак Откупљене 
сопствене акције 

Нераспоређени 
добитак 

 

2   6   7   8 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01._20132___ 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4055 435101 
 4073  4091  

б) потражни салдо рачуна 4056  
 4074  4092  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика  

 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 25538 4075  4093  

б) исправке на потражној страни рачуна 4058  
 4076  4094  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. _2013___  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 4059  

460639 4077  4095  
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 4060  

 4078  4096  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4061  
93606 4079  4097  

б) промет на потражној страни рачуна 4062  
 4080  4098  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12._2013___  

 
     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063  

554245 4081  4099  
б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064  

 4082  4100  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика  

 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065  
3045 4083  4101  

б) исправке на потражној страни рачуна 4066  
 4084  4102  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2014_____  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 4067  

557290 4085  4103  
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4068  

 4086  4104  

8. 

Промене у текућој _2014____ години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 104850 
 4087  4105  

б) промет на потражној страни рачуна 4070  
 4088  4106 214 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _2014.____  

 
     

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 662140 

 4089  4107  
б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072  

 4090  4108 214 

 

 

 

 

 



Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 

Ревалоризационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 

губици 

Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 

капитала 
1 2   9   10   11 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2013.____ 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109  
 4127  4145  

б) потражни салдо рачуна 4110  
228893 4128  4146  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика  

 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111  
 4129  4147  

б) исправке на потражној страни рачуна 4112  
 4130  4148  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. _2013.___  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 4113  

 4131  4149  
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 4114  

228893 4132  4150  

4. 

Промене у претходној _2013.____ 
години  

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4115  
 4133  4151  

б) промет на потражној страни рачуна 4116  
 4134  4152  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2013.___  

 
     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117  

 4135  4153  
б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 228893 4136  4154  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика  

 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119  
 4137  4155  

б) исправке на потражној страни рачуна 4120  
 4138  4156  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _2014.____  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 4121  

 4139  4157  
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 4122 228893 

 4140  4158  

8. 

Промене у текућој  2014.____ години  
 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4123  
120095 4141  4159  

б) промет на потражној страни рачуна 4124  
80096 4142  4160  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2014._____       
а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125  

 4143  4161  
б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126  

188894 4144  4162  

 

  



 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

333 

АОП 

334 и 335 

АОП 

336 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 

добитку или губитку 
придружених друштава 

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 

прерачуна 
финансијских 

извештаја 

Добици или губици 
по основу хеџинга 

новчаног тока 

1 2   12   13   14 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

            

а) дуговни салдо рачуна 4163  
 4181  4199  

б) потражни салдо рачуна 4164  
 4182  4200  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика  

 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165  
 4183  4201  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 4166  

 4184  4202  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. ____  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 4167  

 4185  4203  
б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168  

 4186  4204  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4169  
 4187  4205  

б) промет на потражној страни рачуна 4170  
 4188  4206  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____  

 
     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171  

 4189  4207  
б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172  

 4190  4208  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика  

 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173  
 4191  4209  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 4174  

 4192  4210  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 4175  

 4193  4211  
б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176  

 4194  4212  

8. 

Промене у текућој _____ години  
 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4177  
 4195  4213  

б) промет на потражној страни рачуна 4178  
 4196  4214  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____       
а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179  

 4197  4215  
б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180  

 4198  4216  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Редни 
број 

 

 
 ОПИС 

 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 
Укупан капитал 

[∑(ред 1б кол 3 до 
кол 15) - ∑(ред 1а 

кол 3 до кол 15)] ≥ 0 
АОП 

Губитак изнад 
капитала [∑(ред 1а 
кол 3 до кол 15) - 
∑(ред 1б кол 3 до 

кол 15)] ≥ 0 
АОП 

337 
Добици или губици по 

основу ХОВ 
расположивих за продају 

1 2   15   16   17 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01._2013___ 

    
         

а) дуговни салдо рачуна 4217  4235  4244 196738 
б) потражни салдо рачуна 4218   

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика       

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219  
 4236  4245  б) исправке на потражној страни рачуна 4220  
  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 
2013.____  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 4221  

 
4237 

 
4246 222276 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222  

  

4. 

Промене у претходној  2013._____ 
години  

 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4223  
 4238  4247  б) промет на потражној страни рачуна 4224  
   

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12._2013.___  

 
     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225  

 4239  4248 315882 
б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226  

  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика  

 
     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227  
 4240  4249  б) исправке на потражној страни рачуна 4228  
  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. 2014.____  

 
     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 4229  

 4241  4250 318927 б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230  

  

8. 

Промене у текућој _2014.____ години  
 
     

а) промет на дуговној страни рачуна 4231  
 4242  4251  б) промет на потражној страни рачуна 4232  
  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _2014.____  

 
     

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233  

 
4243   4252 463562 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234  

 

 

У _______N.  SADU_____________________ 
 

Законски заступник 
 

 
 

М.П. _____________________________ 
дана ______________2015._______године 

     
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) 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број: 0 8 1 1 5 1 8 4 Шифра делатности: 4 1 2 0 ПИБ: 1 0 0 4 4 8 0 4 1 

Назив     BUDUCNOST AD 

Седиште     NOVI SAD, PRIVREDNIKOVA 8/A 
 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
за   2014 gодину 

 
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 48 54 

4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или 
вишe од 10% 9004 4 4 

5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број) 9005 6 2 

 
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 58593 8155 50438 

 1.2. Повећања (набавке) у току године 9007  1160  

 1.3. Смањења у току године 9008   1160 

 1.4. Ревалоризација 9009 72069 10576 61493 

 1.5. Стање на крају године  (9006 + 9007 - 9008 + 9009) 9010 130662 19891 110771 

02 2. Некретнине, постројења и опрема      

 2.1. Стање на почетку године 9011 699867 207873 491994 

 2.2. Повећања (набавке) у току године 9012  12595  

 2.3. Смањења у току године 9013 237034 42325 207304 

 2.4. Ревалоризационе резерве 9014    

 2.5. Стање на крају године  
 (9011 + 9012 - 9013 + 9014) 9015 462833 178143 284690 

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 9470 9470 

 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   

30 9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 
= 0402) 9032 9470 9470 

 
 

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА  
                                                                                                                                    -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 94699 94699 

део 300 1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно 9034 9470 9470 

 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 9470 9470 

 
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 (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045  = 3037) 9046   



VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ 
  -износи у хиљадама динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

ОПИС АОП Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 

 226 1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за 
накнаду штете (дуговни промет без почетног стања) 9047   

450 
2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада 
зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног 
стања) 

9048 2574 1276 

451 3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог (потражни промет без почетног стања) 9049 295 71 

452 4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог (потражни промет без почетног стања) 9050 713 189 

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 1278  

 7. Контролни збир (од 9047 до 9052) 9053 4860 1536 

 
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 3582 1536 

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 9055 641 171 

522, 523, 
524 и 525  3. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора 9056 2140  

526 4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа 
управљања и надзора 9057 615  

529 5. Остали лични расходи и накнаде 9058 343  

део 525, 
533, и део 

54  
6. Трошкови закупнина 9059   

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 18  

553 10. Трошкови платног промета 9063 98 428 

554 11. Трошкови чланарина 9064   

555 12. Трошкови пореза 9065 2086 7098 

556 13. Трошкови доприноса 9066   

део 560, део 
561 и 562 15. Расходи камата и део финансијских расхода 9067 15817 118421 

део 560, део 
561 и део 

562 

16. Расходи камата по кредитима од банака и других 
финансијских институција (укупно):  9068 4873 36577 

 16.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи 9069   

 16.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству 9070   

 16.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи 9071 4873 36577 

 16.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству 9072   

део 579 
17. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, 
здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту 
човекове средине 

9073   

579 18. Остали непоменути расходи  9074 623 795 

 19. Контролни збир (од 9054 до 9074) 9075 35709 201603 



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   

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 168 133 

део 660, део 
661 и део 

662 

6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и 
осталим финансијским институцијама 9081   

део 660, део 
661 и део 

669 
7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку  9082   

 8. Контролни збир (од 9076 до 9082) 9083 168 133 

 
 

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   

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 9084 до 9090) 9091   

 
 
 
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   

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 

Група рачуна, 
рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто  Исправка 

вредности 
Нето  

(кол. 4-5) 
1 2 3 4 5 6 

23, осим  236 и 237 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 
9111 + 9112) 9108    

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    

  део 04 и део 05 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна 
потраживања (9114 + 9115 + 9116) 9113 54143  54143 

део 048 и део 049 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114 54143  54143 

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 
(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) 

9117 259991 84554 175437 

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 2822 1756 1066 

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    



Група рачуна, 
рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто  Исправка 

вредности 
Нето  

(кол. 4-5) 
1 2 3 4 5 6 

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 213847 82798 131049 

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    

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 43322  43322 

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  
 (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) 9124 1383 363 1020 

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

4.1. Потраживања од физичких лица 9125 374 363 11 

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 157  157 

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 852  852 

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 ______N.  SADU______________________ 
 

   Законски заступник 
 

 
 

М.П.                       _____________________________ 
дана ______________2015.______године 

    
 

 
 

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике                         
("Службени гласник РС", бр. 127/2014) 
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AKCIONARIMA I ODBORU DIREKTORA 
“BUDUĆNOST“ A.D. NOVI SAD 
 
 
Predmet:  Informacije o zapažanjima i preporukama revizora na osnovu izvršene 

revizije finansijskih izveštaja za godinu završenu 31. decembra 2014.  
 
Poštovani, 
 
U skladu sa ugovorom zaključenim između Društva za reviziju BDO d.o.o. Beograd (u daljem 
tekstu “BDO”) i Akcionarskog društva za građevinarstvo “Budućnost”, Novi Sad (u daljem 
tekstu “Društvo”), BDO je angažovan da izvrši reviziju finansijskih izveštaja Društva za godinu 
koja se završava 31. decembra 2014. godine. Revizija finansijskih izveštaja Društva sačinjenih 
u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o 
računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2013) izvršena je u skladu sa Zakonom o reviziji 
(“Službeni glasnik RS”, br. 62/2013) i Međunarodnim standardima revizije.  
 
U skladu sa Međunarodnim standardima revizije i metodologijom BDO-a, revizija finansijskih 
izveštaja Društva za 2014. godinu je obuhvatila sledeće postupke revizije: 

1. Ispitivanje funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola kod određenih ciklusa poslovanja; i  

2. Ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije 
obelodanjene u pojedinačnim finansijskim izveštajima, a koji omogućavaju da se izvedu 
razumno prihvatljivi zaključci na kojima se zasniva mišljenje revizora.  

 
Ispitivanje funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola je sastavni deo revizorskog pristupa 
čiji je krajnji cilj izražavanje revizorskog mišljenja na finansijske izveštaje Društva. Tokom 
ispitivanja sistema unutrašnjih kontrola i upravljanja rizicima analizirali smo poslovne procese 
u Društvu kako bismo se uverili u kom stepenu su osnovni rizici redukovani strukturom 
operativnih procesa i aktivnostima kontrole i nadzora. U praksi, mi ne možemo da izvršimo 
kontrolu svih pojedinačnih poslovnih aktivnosti i računovodstvenih postupaka koji se obavljaju 
u Društvu, niti možemo umesto rukovodstva Društva, a čija je to odgovornost, da održimo 
odgovarajuće kontrole na svim nivoima poslovanja. Naš rad nije bio primarno usmeren na 
pronalaženje propusta, grešaka ili određenih nepravilnosti u funkcionisanju sistema 
unutrašnjih kontrola Društva, jer smo prevashodno sagledavali unutrašnje kontrole koje su 
relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja 
revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima.  
 
Zapažanja i preporuke sadržane u ovom pismu se odnose samo na propuste uočene u 
redovnom toku sprovođenja revizije, tako da ne možemo reći da smo uočili sve postojeće 
nedostatke koji bi se mogli otkriti detaljnom analizom poslovanja Društva kroz druga 
specijalna angažovanja. 
 
Ova informacija je pripremljena za interne potrebe rukovodstva Društva. Informaciju ne bi 
trebalo prezentovati trećim licima bez pismene saglasnosti BDO-a, niti BDO preuzima 
odgovornost u pogledu sadržaja iste prema trećim licima. 
 
Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim zaposlenima u Društvu na profesionalnoj saradnji u 
toku našeg angažovanja. 
 
 
Beograd, 27. april 2015. godine 
 

Igor Radmanović 

Ovlašćeni revizor 
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1. OPREMA 

 
Zapažanje 
 
U skladu sa definisanim Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama 
Društva, naknadno odmeravanje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i 
opreme vrši se po fer vrednosti koja se zasniva na periodičnim procenama koje vrše 
eksterni nezavisni procenitelji.  
 
Društvo je izvršilo procenu vrednosti zemljišta i građevinskih objekata sa stanjem na 
dan 31. decembra 2014. godine, dok procena vrednosti opreme nije od 2008. godine. 
 
Imajući u vidu da Društvo, kao javno društvo u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (“Sl. 
glasnik RS” br. 31/2011) ima obavezu da primenjuje Međunarodne standarde 
finansijskog izveštavanja, neophodno je da naknadno vrednovanje stavki opreme vrši u 
skladu sa MRS 16 “Nekretnine, postrojenja i oprema”. Odredbe pomenutog standarda 
zahtevaju da, kod onih nekretnina, postrojenja i opreme kod kojih su kretanja fer 
vrednosti neznatna, nije potrebno često revalorizovanje. Umesto toga, može biti 
neophodno da se stavke revalorizuju samo jednom na svakih tri ili pet godina. 
 
Preporuka 
 
Predlažemo Društvu da revalorizaciju opreme vrši dovoljno redovno, kako bi se 
obezbedilo da se knjigovodstvena vrednost bitno ne razlikuje od vrednosti do koje bi se 
došlo korišćenjem fer vrednosti na kraju izveštajnog perioda.  
 
Odgovor rukovodstva Društva 
 
Drustvo je pravilnikom o racunovodstvu regulisalo da se nekretnine nakon pocetnog 
priznavanja vrednuju po fer vrednosti a oprema da se vodi po nabavnoj vrenosti 
umanjenoj za ispravku vrednosti. 
 
 

2. UNUTRAŠNJI NADZOR POSLOVANJA DRUŠTVA 
 

Zapažanje 
 

U skladu sa članom 451. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), čija je primena počela 1. februara 2012. godine, 
u javnim akcionarskim društvima najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor 
poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom 
kojim se uređuje računovodstvo i revizija.  
 

Poslovi unutrašnjeg nadzora obuhvataju sledeće:  

(1) kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i  
  aktima Društva; 
(2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;  
(3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;  
(4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog 

upravljanja; i 
(5) vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.  
 
Društvo nije imenovalo nijednog zaposlenog za poslove internog revizora. Kao posledica 
pomenutog, u Društvu ne postoji ni Izveštaj internog revizora za 2014. godinu. 
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2. UNUTRAŠNJI NADZOR POSLOVANJA DRUŠTVA (Nastavak) 

 
Preporuka 

 
Društvo bi trebalo da angažuje internog revizora kako bi ispoštovalo zahteve pomenutog 
Zakona o privrednim društvima. Pored toga, Izveštaj interne revizije bi trebalo da sadrži 
sve prethodno pomenute informacije predviđene Zakonom o privrednim društvima. 
Naravno, ukoliko bi interni revizor procenio da postoje i druge oblasti koje bi bile od 
značaja za akcionare i odbor direktora Društva, i o njima bi trebalo isti izveštavati. 
 
Odgovor rukovodstva Društva 
 
Društvo će nastojati da u narednom periodu angažuje internog revizora.  

 
 
3. PROCEDURE U VEZI SA KRIMINALNIM RADNJAMA (“FRAUD”) 

 
Zapažanje 
 
Društvo nema odgovarajuće formalne i pisane procedure u vezi sa nastankom, 
postojanjem i sadržajem kriminalnih radnji čime bi se definisao pojam kriminalne 
radnje, odnosno:  

- pogrešno izveštavanje, odnosno manipulacije, falsifikovanje i prepravka 
računovodstvene evidencije na osnovu koje se sastavljaju finansijski izveštaji; 

- pogrešno prikazivanje poslovnih promena ili namerna pogrešna primena 
računovodstvenih načela, koja za cilj ima da korisnike tih izveštaja navede na 
pogrešne zaključke; i 

- pogrešno iskazivanje zbog prisvajanja sredstava, odnosno pronevera, krađa ili 
korišćenja imovine pravnog lica za sopstvene potrebe. 

 
Usvajanjem navedenih procedura bi se zaposlenima jasno saopštio stav rukovodstva 
Društva u pogledu kriminalnih radnji, odnosno mere koje će biti preduzete protiv 
počinilaca ovakvih radnji.  
 
Preporuka 

 
Društvo bi trebalo da formuliše i usvoji odgovarajuće pisane procedure vezane za 
sadržaj kriminalnih radnji, definisanje postupaka za zaštitu od kriminalnih radnji, kao i 
kaznenih odredaba protiv počinilaca takvih dela. 
 
 
Odgovor rukovodstva Društva 
 
U narednom periodu društvo će pristupiti izradi procedura u vezi sa kriminalnim 
radnjama. 
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AKCIONARIMA I ODBORU DIREKTORA 
“BUDUĆNOST“ A.D. NOVI SAD 
 
 

Beograd, 27. april 2015. godine  
 
Predmet: Potvrda o nezavisnosti 
 
 
Poštovani, 
 
Društvo za reviziju “BDO” d.o.o. Beograd angažovano je da izvrši reviziju pojedinačih 
finansijskih izveštaja akcionarskog društva za građevinarstvo “Budućnost” a.d. Novi Sad (u 
daljem tekstu “Društvo”) za poslovnu godinu završenu na dan 31. decembra 2014. 
 
Shodno članu 42. Zakona o reviziji (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2013), članu 54. Zakona o 
tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS”, br. 31/2011) i članu 453. Zakona o privrednim 
društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 i 5/2015), društvo za 
reviziju je dužno da najmanje jednom godišnje, za vreme trajanja ugovora o reviziji, u 
pismenoj formi dostavi pravnom licu čiju reviziju finansijskih izveštaja obavlja: 

 Izjavu u pisanoj formi, kojom potvrđuje svoju nezavisnost, nezavisnost licenciranih i 
ovlašćenih revizora, kao i lica koja su zaposlena u društvu za reviziju na poslovima 
revizije, a koja još nemaju profesionalno zvanje u skladu sa Zakonom o reviziji, od 
društva čiju reviziju finansijskih izveštaja obavlja. Ova obaveza za društva za reviziju 
proizilazi i iz Kodeksa etike za profesionalne računovođe (Odeljak 290) koga je 
društvo za reviziju dužno da se pridržava u postupku obavljanja revizije godišnjih 
finansijskih izveštaja. 

 Obaveštenje o svim okolnostima koje bi mogle uticati na nezavisnost društva za 
reviziju u odnosu na društvo čiju reviziju finansijskih izveštaja obavlja i o merama 
koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti. 

 
Shodno zahtevima iz napred navedenih dokumenata, mi ovde potvrđujemo da smo, prema 
našem profesionalnom prosuđivanju, kao društvo za reviziju, licencirani ovlašćeni revizori i 
osoblje angažovano u timu za reviziju godišnjih pojedinačnih finansijskih izveštaja Društva, po 
svim zahtevima, nezavisni u odnosu na Društvo. 
 
Ovim takođe potvrđujemo da Društvu u prethodnoj godini, odnosno godini za koju se vrši 
revizija finansijskih izveštaja, nismo pružali druge usluge, osim revizije godišnjih finansijskih 
izveštaja. 
 
Ovo potvrda o našoj nezavisnosti izdata je samo za potrebe akcionara i odbora direktora 
Društva i drugih zainteresovanih unutar Društva i ne može biti korišćena za druge svrhe. 
Ukoliko ocenjujete da ima pitanja u vezi sa našom nezavisnošću o kojima bi trebalo da 
razgovaramo, stojimo vam na raspolaganju i sa zadovoljstvom ćemo se odazvati na vaš poziv i 
pripremiti odgovore i objašnjenja za koja budete zainteresovani. 
 
S poštovanjem, 
 
 

Igor Radmanović 

Ovlašćeni revizor 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
 
Akcionarima i Odboru direktora 
“Budućnost” a.d. Novi Sad 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za 
građevinarstvo “Budućnost”, Novi Sad (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 druge 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 važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na 
Zakonu o računovodstvu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 62/2013), 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 odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije 
izvršene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Zbog pitanja opisanih u pasusu Osnove 
za uzdržavajuće mišljenje, međutim, mi nismo bili u stanju da pribavimo dovoljno odgovarajućih 
revizijskih dokaza da obezbede osnovu za naše revizijsko mišljenje.  
 
Osnove za uzdržavajuće mišljenje 

1. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 14. uz finansijske izveštaje, dugoročni finansijski 
plasmani na dan 31. decembra 2014. godine iznose RSD 54,143 hiljade i u potpunosti se 
odnose na dinarske i devizne dugoročne stambene kredite date zaposlenima na period od 
60 do 480 meseci, uz kamatnu stopu od 1% godišnje. Dugoročne kredite date zaposlenima 
Društvo naplaćuje preko administrativne zabrane, odnosno kroz obustavu iz zarade, dok je 
kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja datih kredita Društvo uzelo menice od 
dužnika i njihovih jemaca. Izvršni odbor Društva je dana 1. marta 2010. godine, doneo 
Odluku kojom se obustavlja naplata dospelih obaveza zaposlenih po osnovu stambenih 
kredita. Na dan 31. decembra 2014. godine, Društvo ima 6 zaposlenih. 
 
Potraživanja po osnovu dugoročnih stambenih kredita vrednovana su na dan bilansa stanja 
u iznosima neotplaćene glavnice. Navedena politika za računovodstveno obuhvatanje 
dugoročnih kredita datih zaposlenima nije u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: 
priznavanje i odmeravanje“, koji podrazumeva inicijalno vrednovanje finansijskog 
instrumenta po nabavnoj vrednosti, koja predstavlja fer vrednost date naknade za 
sticanje sredstva i naknadno utvrđivanje obezvređenja, odnosno ispravke vrednosti za 
procenjenu nenaplativost finansijskog instrumenta na osnovu diskontovanja očekivanih 
budućih novčanih tokova primenom efektivne kamatne stope u trenutku odobravanja 
kredita. 
 
Imajući u vidu napred iznete činjenice, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je 
vrednost navedenih dugoročnih finansijskih plasmana u poslovnim knjigama Društva na 
dan 31. decembra 2014. godine adekvatno iskazana. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 
 
Akcionarima i Odboru direktora 
“Budućnost” a.d. Novi Sad (Nastavak) 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima (Nastavak) 
 
Osnove za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak) 

2. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 16. uz finansijske izveštaje, bruto potraživanja od 
kupaca na dan 31. decembra 2014. godine iznose RSD 245,667 hiljada. Društvo je izvršilo 
obezvređenje potraživanja u iznosu od RSD 72,507 hiljada na dan 31. decembra 2014. 
godine, za kupce čija su potraživanja procenjena kao nenaplativa. Ispravka vrednosti nije 
izvršena za potraživanja od Opštine Apatin u iznosu od RSD 43,322 hiljade, a za koja je 
Društvo pokrenulo sudski spor početkom 2015. godine. Pomenuto odstupa od zahteva MRS 
10 “Događaji posle izveštajnog perioda”, koji zahteva da Društvo koriguje iznose koji su 
već priznati u njegovim finansijskim izveštajima, kako bi se odrazili korektivni događaji 
posle izveštajnog perioda. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti 
da se uverimo u stepen naplativosti ovog potraživanja, niti da procenimo da li i u kom 
iznosu, treba izvršiti dodatno obezvređenje navedenog potraživanja na teret rezultata 
tekuće godine. 
 

3. Kao što je obelodanjeno u Napomenama 16. i 26A Društvo ima potraživanje i obavezu 
prema društvu Milač d.o.o. Novi Sad na dan 31. decembra 2014. godine, u iznosima od 
RSD 119,675 hiljada i RSD 120,300 hiljada, respektivno, koji potiču iz 2011. godine. 
Društvo Milač d.o.o. Novi Sad je u toku 2012. godine pripojeno društvu Graditelj NS d.o.o. 
Novi Sad. Do datuma revizije, nismo pribavili nezavisnu potvrdu stanja po ovom osnovu 
niti je ova obaveza bila obuhvaćena Unapred pripremljenim planom reorganizacije. Po 
rečima rukovodstva, očekuje se da se ovo potraživanje i obaveza kompenzuju u narednom 
periodu i da po ovom osnovu neće proisteći negativni efekti na finansijske izveštaje 
Društva. 

 
4. a) Protiv Društva je u 2012. godini podneta tužba radi raskida Ugovora o kupoprodaji i 

zameni nepokretnosti od strane tužioca Slobodana Banovića iz razloga što Društvo 
nije izgradilo i tužiocu predalo nekretnine koje su predmet ugovora. Društvo je po 
osnovu navedenog Ugovora o kupoprodaji i zameni nepokretnosti od 30. oktobra 
2009. godine, steklo zemljište na kome je trebalo da izgradi stambeno-poslovni 
objekat a kao naknadu za stečenu nepokretnost, obavezalo se da isplati EUR 210,000 
i RSD 1,000 hiljada kao i da preda stambeni prostor površine 294.82 m2 i poslovni 
prostor površine 538.65 m2. Po osnovu navedenog Ugovora Društvo u poslovnim 
knjigama na dan 31. decembra 2014. godine ima iskazane zalihe i obaveze prema 
Banović Slobodanu u iznosu od RSD 111,885 hiljada i RSD 117,096 hiljada, 
respektivno. Prema proceni sudskog spora dostavljenoj od strane advokata Društva, 
tužbeni zahtev je osnovan, a posledica raskida Ugovora je restitucija, odnosno, svaka 
strana će biti u obavezi da vrati ono što je primila. Okončanje pomenutog sudskog 
spora može imati materijalno značajan uticaj na priložene finansijske izveštaje.  

 
b) Pored toga, Društvo se javlja samostalno ili solidarno kao tužena strana u određenom 

broju sudskih sporova. Na bazi procene dostavljene od strane advokata Društva, 
ukupna vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Društva iznosi RSD 358,401 
hiljadu, od čega se iznos od RSD 222,880 hiljada očekuje da bude rešen u korist 
Društva. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po ovom osnovu jer 
Društvo nije izvršilo procenu ishoda pomenutih sudskih sporova, kao ni efekte na 
finansijske izveštaje koji mogu iz njih da proisteknu u slučaju negativnog ishoda, 
kako to zahteva MRS 37 “Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina”. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 
 
Akcionarima i Odboru direktora 
“Budućnost” a.d. Novi Sad (Nastavak) 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima (Nastavak) 
 
Uzdržavajuće mišljenje  

Zbog značaja pitanja opisanih u pasusu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u 
mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za 
revizijsko mišljenje. Shodno tome, ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima Društva 
za 2014. godinu. 
 
Skretanje pažnje  

Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.1. uz finansijske izveštaje, Društvo je u toku 2014. 
godine iskazalo neto gubitak u iznosu od RSD 104,850 hiljada dok poslovni gubitak u istom 
periodu iznosi RSD 13,426 hiljada. Ukupan akumulirani gubitak na dan 31. decembra 2014. 
godine iznosio RSD 662,140 hiljada, od čega se RSD 463,562 hiljade odnosi na gubitak iznad 
visine kapitala. Društvo posluje sa velikim nedostatkom trajnog kapitala i obrtnih sredstava i na 
dan bilansa stanja ima 6 zaposlenih. Tekuće obaveze Društva su veće od njegove obrtne imovine 
za RSD 2,731 hiljadu na dan bilansa stanja. Tekući računi Društva bili su u neprekidnoj blokadi 
počev od 9. maja 2011. godine do 10. oktobra 2013. godine. Društvo je u cilju nastavka 
poslovanja izradilo unapred pripremljeni plan reorganizacije koji je postao pravosnažan 27. 
novembra 2013. godine. Prema usvojenom planu, poverioci će biti izmireni u periodu od 5 
godina koji počinje da teče po isteku 15 dana nakon pravosnažnosti plana od čega se prva godina 
odnosila na grejs period. Rukovodstvo Društva preduzima neophodne mere da bi obezbedilo da 
Društvo nastavi da posluje po načelu stalnosti poslovanja. Krajnji ishod ovih činjenica se u ovom 
trenutku ne može utvrditi te, shodno tome, priloženi finansijski izveštaji ne sadrže nikakve 
korekcije po ovom osnovu. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenom pitanju. 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i tačnost godišnjeg izveštaja o poslovanju u 
skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik 
Republike Srbije”, br. 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti 
godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu sa finansijskim izveštajima za tu 
poslovnu godinu. Naši postupci u tom pogledu su obavljeni u skladu sa Međunarodnim 
standardom revizije 720 “Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima 
koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije” i ograničeni su samo na ocenu 
usaglašenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa revidiranim finansijskim izveštajima.  
 
Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014. godinu usklađen je, po svim 
materijalno značajnim pitanjima, sa finansijskim izveštajima Društva za 2014. godinu koji su bili 
predmet naše revizije. 
 
 
Beograd, 27. april 2015. godine  
 

 
Igor Radmanović 
Ovlašćeni revizor 
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1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU 
 

"BUDUĆNOST" akcionarsko društvo za građevinarstvo, Novi Sad (u daljem tekstu AD 
"BUDUĆNOST", Novi Sad ili Privredno društvo) se bavi izgradnjom investicionih objekata 
visokogradnje i niskogradnje. 

Pored navedene osnovne delatnosti Privredno društvo obavlja i druge delatnosti i poslove koji 
doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju, a naročito prodajom stanova i stambenih 
objekata. 

AD "BUDUĆNOST", Novi Sad, je organizovano kao društvo kapitala - akcionarsko društvo 
na osnovu Odluke o usklađivanju deoničarskog društva  "Budućnost", Novi Sad, sa Zakonom 
o preduzećima od 6. marta 1999. godine i registrovano je kod Privrednog suda u Novom Sadu 
pod brojem Fi.959/99. 

AD "BUDUĆNOST", Novi Sad (matični broj: 08115184) je upisano u Registar privrednih 
subjekata kod Agencije za privredne registre po rešenju broj 19236/2005 od 10. juna 2005. 
godine.  

Na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma AD "BUDUĆNOST", Novi Sad, je na dan 
31.12.2014. razvrstano u mikro pravno lice. 

Sedište Privrednog društva je u Novom Sadu, u ulici Privrednikova 8A. 

Organi Privrednog društva su: skupština i odbor direkktora.  

12.09.2011.god. svi radnici otpušteni kao tehnološki višak. 

Prosečan broj zaposlenih u Privrednom društvu na osnovu stanja krajem svakog meseca  u 
toku 2014. godine bio je 6  (u 2013-2 ). 

.         
 
         Plan reorganizacije drustva usvojen od strane poverilaca 28.11.2013.a njegova primena teče     
          Od 12.12.2013. 
 
  
2.      OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FIN.IZVESTAJA  
 

Finansijski izveštaji Privrednog društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
reviziji, donešenim tokom 2007. godine, kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih 
knjiga, sastavljanje prezentacija, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu 
sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). 

Pored Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kod sastavljanja finansijskih 
izveštaja korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti računovodstva: Pravilnik o Kontnom 
okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i 
preduzetnike i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna 
društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.  

Finansijski izveštaji Privrednog društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) 
predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
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2.1. Nastavak poslovanja 
 
Društvo je u toku 2014. godine iskazalo neto gubitak u iznosu od RSD 104,850 hiljada 
dok poslovni gubitak u istom periodu iznosi RSD 13,426 hiljada. Ukupan akumulirani 
gubitak na dan 31. decembra 2014. godine iznosio RSD 662,140 hiljada, od čega se 
RSD 463,562 hiljade odnosi na gubitak iznad visine kapitala. Društvo posluje sa 
velikim nedostatkom trajnog kapitala i obrtnih sredstava i na dan bilansa stanja ima 6 
zaposlenih. Tekuće obaveze Društva su veće od njegove obrtne imovine za RSD 2,731 
hiljadu na dan bilansa stanja. Tekući računi Društva bili su u neprekidnoj blokadi 
počev od 9. maja 2011. godine do 10. oktobra 2013. godine. Društvo je u cilju 
nastavka poslovanja izradilo unapred pripremljeni plan reorganizacije koji je postao 
pravosnažan 27. novembra 2013. godine. Prema usvojenom planu, poverioci će biti 
izmireni u periodu od 5 godina koji počinje da teče po isteku 15 dana nakon 
pravosnažnosti plana od čega se prva godina odnosila na grejs period. Rukovodstvo 
Društva preduzima neophodne mere da bi obezbedilo da Društvo nastavi da posluje po 
načelu stalnosti poslovanja. Mi smo razmotrili sve informacije koje su nam bile na 
raspolaganju do danas i verujemo da je Društvo u stanju da posluje kontinuirano u 
predvidivoj budućnosti – a to je period od najmanje jedne godine od datuma bilansa 
stanja.   
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
 
3.1. Prihodi od prodaje 

Prihodi od prodaje su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za porez na dodatu 
vrednost. 

 
3.2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe  
 

Prihode od aktiviranja učinaka i robe čine prihodi po osnovu upotrebe robe, proizvoda i 
usluga za osnovna sredstva (nepokretnosti i opremu), prihodi po osnovu upotrebe robe, 
proizvoda i usluga za materijal, alat i inventar i rezervne delove i prihodi po osnovu 
sopstvenog transporta pri nabavci osnovnih sredstava, materijala, robe, rezervnih delova, alata 
i inventara. 

 
3.3. Rashodi materijala  
 

Rashodi direktnog materijala odnose se na sirovine i materijal koji su upotrebljeni za izradu 
proizvoda. Rashodi materijala pored direktnog materijala obuhvataju i rashode ostalog 
materijala, rezervnih delova, goriva i energije. 

 
3.4. Troškovi tekućeg održavanja i opravki 
 

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspeha u 
stvarno nastalom iznosu. Troškovi kojima se povećava procenjena ekonomska korist 
osnovnih sredstava knjiže se kao povećanje vrednosti osnovnih sredstava. 

 
3.5. Ostali poslovni rashodi 
 

Ostali poslovni rashodi predstavljaju operativne i ostale troškove nastale u poslovanju.  
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3.6. Troškovi pozajmljivanja 

Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u preduzeću u vezi sa 
pozajmljivanjem finansijskih sredstava.  

Troškovi pozajmljivanja priznaju se u rashode u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to 
kako se pozajmljena sredstva koriste. 

 

3.7. Nematerijalna ulaganja  
 
Nematerijalna ulaganja čine ulaganja u nabavku licence programa za računare i zemljište u 
dugoročnom zakupu na 45 god. 

U trenutku nabavke nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po trošku nabavke, odnosno 
po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za ukupnu amortizaciju. Amortizacija se 
obračunava po stopi od 20%. 

Nematerijalna ulaganja otpisuju se putem proporcionalne stope amortizacije. 
 

3.8. Nekretnine i oprema  
 
Nekretnine i oprema čine grupe sredstava slične prirode i upotrebe u poslovanju Privrednog 
društva, kao što su: zemljište, građevinski objekti, oprema, alat i inventar. 

Privredno društvo iskazuje stavku na poziciji nekretnine i oprema ukoliko ona ispunjava dva 
kriterijuma: očekuje se da će se koristiti duže od jedne godine i pojedinačna nabavna vrednost 
u momentu nabavke veća od jedne prosečne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem 
objavljenom podatku republičkog organa.  

U trenutku nabavke nekretnina, postrojenja i opreme se početno vrednuju po trošku nabavke, 
odnosno po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po metodu 
revalorizacije – fer vrednosti ..  

U nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme uključuje se neto fakturna cena 
dobavljača, svi direktni zavisni troškovi nabavke i dažbine koji su nastali prilikom nabavke, 
odnosno dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost umanjena za 
ostatak vrednosti. Obračun amortizacije počinje kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje, 
dok se sa obračunom amortizacije prestaje kada je sadašnja vrednost jednaka nuli, kada je 
sredstvo rashodovano ili prodato, ili kad se reklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za 
prodaju.  

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se za svako posebno sredstvo primenom 
metode proporcionalnog otpisivanja, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku 
njihovog korisnog veka trajanja, primenom sledećih amortizacionih stopa: 

 
 

 

Stopa 
amortizacije 

(%) 

1. NEKRETNINE (GRAĐEVINSKI OBJEKTI): 
  

  - restoran Baza  1,30 
  - skladište Baza  5,00 
  - plato i saobraćajnice  5,00 
  - hidroforsko postrojenje  2,50 
  - kućica za separaciju i trafo stanica  2,50 
  - uprava Baze ''Sever'', laboratorija i potkrovlje  2,50 
  - radnički dom – upravna zgrada Baza  2,00 
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  - radionica mehanizacije   2,40 
  - kotlarnica  2,50 
  - upravna zgrada Marka Miljanova  2,90 
  - portirnica  2,40 

 

  

Stopa 
amortizacije 

(%) 

2. OPREMA, ALAT I INVENTAR: 
 

  - kranovi, dizalice, kalupi 12,5 
  - građevinske mašine 12,5 – 20,0 
  - transportna sredstva 12,5 – 15,5 
  - ostala oprema, alat i inventar 10,0 – 20,0 
 
Zemljište ne podleže obavezi obračuna amortizacije. 

Dobit koja nastane prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda, a 
gubitak nastao prilikom otuđivanja osnovnih sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda. 

 
 
3.9. Dugoročni finansijski plasmani 

 
Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju ulaganja u dugoročna finansijska sredstva, kao što 
su učešća u kapitalu zavisnih i ostalih pravnih lica i ostali dugoročni plasmani. 

Ulaganja u zavisna i ostala pravna lica vrednuju se primenom metode nabavne vrednosti po 
trošku nabavke bez uključivanja promena vrednosti učešća koja potiče iz rezultata. Efekti od 
ulaganja po osnovu učešća u rezultatu zavisnih i pridruženih pravnih lica priznaju se kao 
prihodi do iznosa primljene dividende u trenutku raspodele dobiti, odnosno kao rashodi do 
iznosa obima pokrića gubitka. 

 
 
3.10. Zalihe 

 
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu 
vrednost čine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima 
nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku nabavke do uskladištenja, 
uključujući i pripadajuće troškove sopstvenog transporta, utovara i istovara do nivoa tržišne 
cene takve usluge. 

Zalihe se evidentiraju po stvarnim nabavnim cenama, a obračun izlaza sa zaliha vrši se po 
metodi ponderisane prosečne cene. 

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda procenjuju se po ceni koštanja ili po neto 
prodajnoj ceni ako je ona niža.  

Cenu koštanja čine troškovi materijala izrade, troškovi zarada i opšti troškovi proizvodnje 
neophodni za dovođenje zaliha u stanje i na mesto u kome se nalaze na dan procene. 

Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu. 
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3.11. Potraživanja po osnovu prodaje 
 

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučene proizvode, 
izvršene usluge i korišćenje imovine Privrednog društva. Potraživanja se evidentiraju po 
fakturnoj vrednosti. 

Ispravka vrednosti kratkoročnih potraživanja vrši se na teret ostalih rashoda, prema 
kriterijumima iz Pravilnika o računovodstvenim politikama AD “BUDUĆNOST”, Novi Sad, 
za sva kratkoročna potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana isteka roka za 
naplatu, sem u slučaju kada iz obrazloženog predloga sektora za komercijalne poslove 
Privrednog društva proizilazi da se, iako potraživanje nije naplaćeno u roku od 60 dana od 
dana isteka roka za naplatu, ne radi o potraživanju kod koga je izvesna nenaplativost. 
 

 

3.12. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja 
 i računovodstveni tretman kursnih razlika 

Transakcije u stranoj valuti početno se priznaju u izveštajnoj valuti primenom kursa razmene 
izveštajne valute i strane valute, koja važi na dan te transakcije. 

 

 

Kursne razlike proizašle iz transakcije u stranoj valuti priznaju se kao prihod ili rashod  
perioda u kome su nastale.  

Monetarne stavke u stranoj valuti na datum bilansa stanja prevode se primenom zaključnog 
kursa, a nemonetarne stavke u stranoj valuti na datum bilansa stanja iskazuju se po kursu 
strane valute koji je važio na dan izvršene transakcije. 

Zaključni devizni kurs primenjen za preračun pozicija bilansa stanja na dan 31. decembra 
2014. godine za 1 EUR iznosi 120,9583 dinara (31. decembra 2013 godine za 1 EUR –
114,6421 

 
3.13. Obračunati efekti ugovorene valutne klauzule 
 

Obračunati efekti valutne klauzule, ugovorene revalorizacije i drugi oblici zaštite potraživanja 
i obaveza u dinarima iskazuju se kao prihodi i rashodi u bilansu uspeha. 

 
3.14. Porez na dobitak 
 

Oporezivanje se vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Privredno društvo samostalno 
utvrđuje porez na dobit za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku 
obavezu i mesečnu akontaciju utvrđuje poreski organ. Stopa poreza na dobit za 2013. godinu 
je 15% i plaća se na oporezivu dobit iskazanu u poreskom bilansu. Osnovica poreza na dobit 
iskazana u poreskom bilansu uključuje dobit iskazanu u bilansu uspeha, korigovanu u skladu 
sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije. Ove korekcije uključuju uglavnom korekcije 
za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke. 
 
Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao 
povraćaj plaćenih poreza u određenom periodu. Međutim, gubitak tekuće godine može se 
preneti na račun dobiti utvrđene godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima, ali ne 
duže od 10 godina. Obračunati porez može se umanjiti u iznosu od 20% izvršenih 
investicionih ulaganja, a najviše do 50% obračunatog poreza na dobit za tu godinu, kao i po 
osnovu zapošljavanja novih radnika za iznos jednak iznosu koji čini 100% bruto zarade, 
odnosno plata isplaćenih tim zaposlenima, uvećanih za pripadajuće javne prihode plaćene na 
teret poslovanja. 
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3.15. Odloženi porez 

 
Ukupan iznos poreza na dobit sastoji se od tekućeg poreza na dobit iskazanog u Poreskom 
bilansu i odloženog poreza na dobit. Odloženi porezi se obračunavaju i priznaju, po metodi 
obaveza na sve privremene razlike između vrednosti sredstava i obaveza u finansijskim 
izveštajima i njihove vrednosti za svrhe oporezivanja, na dan bilansa stanja. 

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve privremene razlike koje se priznaju za poreske 
svrhe, pod uslovom da je nivo očekivane buduće oporezive dobiti dovoljan da se sve 
privremene razlike po osnovu poreskih olakšica mogu iskoristiti. 

Odložena poreska sredstva i obaveze izračunavaju se primenom poreske stope za koju se 
očekuje da će biti efektivna u godini ostvarenja poreskih olakšica, odnosno plaćanja 
odloženih poreskih obaveza, a na bazi zvaničnih poreskih stopa na dan ili nakon datuma 
bilansa stanja. 
 

3.16.  Porez na dodatu vrednost 
 

Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju i spada u 
vrstu poreza na promet.  To je poseban oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog 
i prometnog ciklusa, tako što se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je 
ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. 

Obaveze za porez na dodatu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog 
poreza na dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim 
fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama po 
opštoj stopi (20%) i po posebnoj stopi (10%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog 
poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza. 

 
3.17. Naknadno ustanovljene greške 

 
Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa 
neraspoređenog dobitka iz ranijih godina, odnosno gubitka ranijih godina. 

Materijalno značajnom greškom smatra se greška koja u pojedinačnom iznosu ili u 
kumulativnom iznosu sa ostalim greškama za više od 2% menja oporezivi dobitak, odnosno 
gubitak iskazan u bilansu uspeha.  

 
4. POSLOVNI PRIHODI  
 

Prihodi od prodaje odnose se na: 

                     U hiljadama RSD 
  2014  2013 
 Prihodi od prodaje na domaćem tržištu    
   - prihodi od prodaje robe 1050   
 - prihodi od prodaje proizvoda i usluga 86040  289 
   - prihodi od zakupnina 3578  4967 
  90668  5256 
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5. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi odnose se na: 

                      U hiljadama RSD 
  2014  2013 
  

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3581 
 
 1536 

 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i  
naknade zarada na teret poslodavca 641  171 

 Troškovi naknada po ugovoru priv.povr.posl. 498   
 Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 1642   
 Troškovi naknada članovima upravnog i  

  nadzornog odbora 615   
 Ostali lični rashodi i naknade :    
   - naknada troškova zaposlenima na službenom putu 97   
   - naknade troškova upotr.sop.automobila 85   
 - Smestaj i ish.ter. 39   
   - ostale naknade 123   
  7321  1707 
 
6. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
 

Troškovi amortizacije i rezervisanja odnose se na: 

           U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 
 Troškovi amortizacije 13755  14879 
 Troškovi rezervisanja za garantni rok -  - 
  13755  14879 
 
 
7. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 
 

                      U hiljadama RSD 
  2014  2013. 
  Troskovi zemljišta-lokacija za izgradnju objekata    
 Troškovi usluga na izradi učinaka  24922  5299 
 Troškovi transportnih usluga 799  510 
 Troškovi usluga održavanja 1859  68 
 Troškovi zakupnine    
 Troškovi zaštite na radu 125  0 
 Troškovi komunalnih usluga 348  264 
 Troškovi  ostalih proizvodnih usluga   1032 
 Troškovi reklame i propagande 10   
  28063  7173 
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7a.   NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 
  2014.  2013. 
 Troškovi izrade UPPR-a   2069 
 Troskovi za usl.vodjenja knjiga   600 
 Troškovi advokatskih usluga 1906  4153 
 Troškovi konsalting usluga 1178  4246 
 Troškovi revizije 279  211 

 Troškovi ostalih neproizvodnih usluga 139  2905 
 Troškovi reprezentacije 193  13 
 Troškovi ost.nepr.usluga- nadzor plana 598  0 
 Troškovi platnog prometa 98  428 
 Troškovi premije osiguranja 18   

 Troškovi poreza 2086  7098 
 Troškovi taksi 840  250 
 Ostali troškovi (sud.sporovi i dr.) 88  306 
 Ostali troškovi čišć.prostorija 119   
 Brokerske usluge 131   
 Troškovi procene 1804   
 Administrativne usluge 3170   
  12647  22279 

                                                                                                                     
 
8. FINANSIJSKI PRIHODI 
 
Finansijski prihodi odnose se na: 

                       U hiljadama RSD 
  2014.  2013.. 
 Prihodi od kamata:    
   - po osnovu zateznih kamata 169  133 
   - ostali prihodi od kamata    
 Pozitivne kursne razlike po osnovu potraživanja  

  i obaveza u obračunskom periodu    
 Prihodi po osnovu efekta valutne klauzule 58  5197 
  227  5330 
 
9. FINANSIJSKI RASHODI  
 

Finansijski rashodi odnose se na: 

                       U hiljadama RSD 
   2014.   2013. 
 Rashodi po osnovu kamata:    
   - po osnovu kredita 4873  36577 
   - po osnovu obaveza za porez – nebl. plać. jav. prihodi 5996  13685 
   - po  osn.zat.kamata po kupoprod.odnosima    3777  53813 
   - po osn.zateznih kamata  133  682 
   - po osn.zatez.kamata na zarade 1037  6570 
   - po osn.zatez.kamata na otpremnine   7094 
 Ukupno rashodi kamata  15816  118421 
 Rashodi po osnovu efekta valutne klauzule – na dan bilansa 38637  16434 
  54453  134855 
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10. OSTALI PRIHODI   

 
Ostali prihodi odnose se na: 

                       U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 

     
 Dobici od prodaje nekretnina i opreme 12646  7172 
 Dobici od prodaje materijala 7  59 
 Prihodi od naplate ranije otpisanih potraživanja  109  11526 
 Prihodi od otpisa obaveza 6002  77758 
 Prihodi od naknađenih šteta 602   
 Naknadno primljeni rabati 0  544 
 Ostali nepomenuti prihodi 147  848 
 Viškovi 35011   
 Prihodi od uskl..vred..nekret.pribavlj.radi prodaje- kać zemlj. 10832   
  65441  97907 

 

11. OSTALI RASHODI 
 

Ostali rashodi odnose se na: 

                        U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 

     
 Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina i opreme 17  2914 
 Rashod materijala   236 
 Gubici od prodaje materijala 56  233 
 Manjak opreme po popisi 741   
 Manjak opreme-alata i invent. 25   
 Manjak materijala 379   
 Ostali rashodi   32 
 Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja 78   
 Troškovi sporova 622  765 
 Ugovorene kazne i penali    
 Obezvređenje d.avansa 196   
 Obezvredjenje nekret. postr. i opreme 102143   
 Manjak r.odela 30   
 Manjak alata i inventara 227   
 Ostali rashodi 1   
  104515  4180 
 Kazne za priv.prest.i prekrsaje    
 Naknade štete trećim licima     
 Obezvr.dr.fin.plasm   8259 
 Obezvređenje potraživanja od kupaca 3605  6269 
  3605  14527 
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12. PORESKI RASHOD PERIODA 
 

Usaglašavanje računovodstvene dobiti pre oporezivanja i tekućeg poreza prema poreskom 
bilansu je sledeće: 

            U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 

 
Dobit poslovne godine    

 Gubitak 104850  96651 
 Kapitalni dobici    
 Rashodi koji se ne priznaju    
 Računovodstvena amortizacija 13755  14879 
 Amortizacija u poreske svrhe 13093  14884 
 Gubitak    
 Poreska osnovica    
 Gubitak iz prethodnih godina 557290  460639 
 Umanjena poreska osnovica    
 Kapitalni dobici    
 Poreska osnovica    
 Obračunati porez  0  0 
 Umanjenje za ulaganja u osnovna sredstva    
 Porez po umanjenju    

 
 
13. NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE I OPREMA 
 

Promene u toku godine na nematerijalnim ulaganjima, nekretninama i opremi bile su sledeće: 

U hiljadama RSD 

 
 Zemljišta 

Građe-
vinski 
objekti 

Oprema, 
alat i 

inventar 

Avansi 
za 

nekret-
nine 

Oprema 
 u 

pripremi 

Građevin. 
objekti u 
pripremi 

Ukupno 
nekretnine, 
   oprema, 

 alat i 
inventar  

Nemate- 
rijalna 

ulaganja 
 
Nabavna vrednost      

  
 

Stanje 31. decembra 2013. 178.541 332.251 189075 0 0  699867 58.593 
Nove nabavke i dati avansi         

Manjak po popisu   (10505)    (10505)  
Prodaja  (214) (23495)    (23709)  
Aktiviranje          
revalorizacija (86315) (116505)     (202820) 72069 
         
Stanje nv. 31. decembra 2014. 92226 215532 155075    462833 130662 

 
Ispravka vrednosti      

  

 
Stanje 31. decembra 2013.  35315 172558    207873 8156 
Amortizacija za 2013. godinu  7546 5049    12595 1160 
Prodaja  (140) (20706)    (20846)  
Manjak po popisu   (10067)    (10067)  
Revalorizacija  (11412)     (11412) 10575 
Stanje i.vr. 31. decembra 2014.  31309 146834    178143 19891 
Sadašnja vrednost 31.12.2013. 178.541 296936 16517  0  491994 50437 
Sadašnja vrednost 31.12.2014. 92226 184223 8241    284690 110771 
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-  Nematerijalna ulaganja  cine program (softver) čija je sad.vred. 0 hilj. i zakup zemljišta na 
period 45 god. sadašnja vred. 49277 hilj. procenom uvećana za 61494 hilj. tako da je 
rev.vrednost zemljišta u zakupu 110771 hilj. din. na 31.12.2014.- god.. 
 
- Sadašnja vrednost zemljišta pod zalogom iznosi 92226 hilj. (koje se vodi na 0) i koje je 
procenom umanjeno za 86315hilj.(178541-86315=92226)  i 67085 hilj.(koje se vodi na 140 
kać).procenom 31.12.14. uvećano za 10832hilj(56253+10832).   Sad.vr.gradj.objek. pod 
zalogom je 184223hilj. procenom umanj.vred. za 105093hilj.(289316-105093) i 
sad.vr.opreme pod zalogom 2321  hilj.  
 
Ukupna sadašnja   vredn.zemlj., objekata i opreme pod zalogom =345855 hilj. 
 
-  Nabavna vrednost nekretnina,postrojenja i opreme koja je u celosti otpisana na dan 
31.12/2014. god. iznosi  117831 hilj. 
   
U cilju obezbeđenja urednog vraćanja dugoročnog kredita, kamata i zateznih kamata odobrenog od 
“Vojvođanska banka” a.d., Novi Sad, uknjiženo je založno pravo – hipoteka I i II reda  na zemljištu i 
objektima Privrednokova 8/a u vredn.4.500.000.-eura otplaćeno 2.250.000,- eura. Oprema nad 
kojom je uspostavljena rucna zaloga u cilju obezbeđenja vracanja kredita vojvodjanskoj banci u 
iznosu 435.000, eur.. Hipoteka III reda na iznos 540.000,-eura uknjižena na Milač doo Novi Sad.(u 
cilju izmirenja obaveze za kupce koji su uplatili avans u Budućnosti za stanove na lokaciji mm3 
koju je kupio Milač doo i preuzeo obavezu da izgradi stanove za te kupce). 

 
 
 

Parcela broj Lista nepokretnosti Ukupna površina objekta 
   
   
  - 2222/13 broj 19345, K.O. Novi Sad I 25.984 m2 
  - 2235/1 broj 18194, K.O. Novi Sad II 15.985 m2 
  - 858/18 broj 974, K.O. Novi Sad IV 13.429 m2 
 

Ucilju obezbeđenja urednog vraćanja kredita odobrenog od Hypo banka  uknjiženo je 
založno pravo-hipoteka na zemljište Kać u vrednosti 600.000,- eura otplaćeno 300.000,- 
eura. 
 
14. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Dugoročni finansijski plasmani mogu se prikazati kako sledi: 

                     U hiljadama RSD 
 
 

% učešća 2014.  2013. 

Ostali dugoročni plasmani:     
  - JKP “Novosadska toplana” Novi Sad     
  - JP “Elektrovojvodina” Novi Sad     
  - JP “PTT Srbija”     
  - dugoročno dati stambeni krediti zaposlenima  54143  63365 
     
  54143  63365 

 
 Dugorocni fin.plasmani na dan 31.12.2014. iznose 54143 hilj. i odnose se na dinarske i devizne 
stamb kredite date zaposlenima  na period od 60 do 480 meseci, uz kamatnu stopu od 1% godišnje.  
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Kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja datih kredita Društvo je uzelo menice od dužnika i 
njihovih jemaca. Deo  potr.po stamb.kreditima u 2014. godini zatvoren prebijanjem sa obavezom 
društva prema radnicima po osnovu neisplać.zarada i otpremnina. 
 
15. ZALIHE 
 

Zalihe se odnose na: 

                     U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 
 

Zalihe:    
   - materijal 4392  5022 
   - rezervni delovi 662  686 
   - alat i inventar 310  936 
 Ukupno zalihe mat.rez.delova  alata i invent. 5364  6644 
     
   - nedovršena proizvodnja 369211  398046 
   - gotovi proizvodi 22431  27126 
     
     
 Dati avansi: 

  - dobavljačima u zemlji 6277  319 
     
 Stalna sredstva namenjena prodaji- zemljište kać 67085  56253 
  Stalna sred.namenjena prodaji – zemljište Lipov gaj  35000   
          UKUPNO ZALIHE:                                                                              501368            488388 
 
 
 Dati avansi dobavljačima u zemlji obuhvataju sledeće date avanse:   
  U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 
   - tehnomagterm n.sad 1664  1664 
   - Grafertal Temerin 300  300 
   - Zone Apatin 350  350 
   - Izosistem  N.Sad 500  500 
   - EV N.Sad 196  318 
   - “panic gradnja 1000  1000 
   - rtn sajkas 1270  1270 
   - Vega N.Sad 150  0 
    - Hidratermika  N.Sad 1882  0 
    - Teodora Sirig 735   
   - ostali 6277  7307 

  
14324  12209 

 ispravka                                                                                                 (12047)  (11891) 

                                                                                                                  2277  319 

  
 
Zalihe  materijala smanjene za 314 hilj. po osnovu prodaje i utroška, a 316 hilj. po osnovu  
manjka.  Sit.in. smanjen  po osnovu manjka 189 hilj. a po osn.prodaje i upotrebe 437 hilj.  r.delovi 
manjak 24 hilj.  
Od navedenog iznosa zaliha nedovrš-proizvodnje  147.313 hilj. se odnosi na izgr.obj. za koje je 
Društvo pokrenulo postupak legalizacije. 
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16. POTRAŽIVANJA 

 
Potraživanja se odnose na: 

                       U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 

 Potraživanja od kupaca: 
   

   -Milač, n.sad  119675  119675 
   - babić bi  6831  6831 
   - Opština Apatin 43322  0 
   - Dom zdravlja Apatin 1614  1614 
   - Borexport  N.Sad 3269  3269 
   - “Ambijenta” d.o.o. Kula 3871  3871 
   - Vukas Sonta 306  0 
   - Net team N.Sad 1241  0 
   - Agroradičević 170  0 
   - Tapel doo N.Sad 181  0 
   - b.invest 3449  3449 
   - atp Vojvodina N.Sad 47713  47713 
   - ostali  14024  13432 
  245667  199854 
 Ispravka vrednosti potraživanja  (72507)  (68970) 
  173160  130884 
     

 16/a  Druga potraživanja: 
 2014.  2013. 
   - potraživanja od zaposlenih 11   
   - potraživanja od fondova po osnovu  
    isplaćenih naknada zaposlenima 101   

   - potraživanja - depoziti kod sudova 751  751 
   - ostala razna kratkoročna potraživanja iz poslovanja 157   
  1020  751 
     
 
 Kratkoročni finansijski plasmani: 2014.  

2013. 

  - Adeco    
  - Pioniršped  7895  7895 
  - BDNS Menagement 219  219 
  - BDNS Consulting 336  336 
  - BDNS Investment 491  491 
  - Parket mozaik 41  41 
 -  milac 10  10 
  - profinans   6500 
   8992  15492 
 Ispravka (8992)       (8992) 
 Stanje 0  6500 

 
kratkorocni fin.plasmani smanjeni za izn.8992  hilj. din. po osnovu ispravke. 
Potraživanja od kupaca povećana za iznos 45813 hilj.(opština apatin43322 hilj.+1241hilj.net 
team +1250 ostali) Ispravka potr.od kupaca poveć.za 3449 hilj. a smanjena za 
81hilj.naplaćena otp.potraživ 
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Založena su potraživanja od Opštine Apatin, po osnovu Ugovora o izvođenju radova br. U-27 
od 29.07.2008. i po osnovu Ugovora o izvođenju dodatnih radova na izgradnji aquapark-
wellness centra u banji Jauković br. U-10 od 15.04.2009. Zaloga na potraživanjima je 
uspostavljena radi obezbeđenja izmirenja obaveza po kreditu od AIK Banke.  
 
Pod zal. br. 24763/20109 založeno je potraživanje koje Zalogodavac ima prema Opštini 
Apatin od RSD 99,431,492.44 na osnovu IV privremene situacije br. 111 od 02.11.2009. 
godine.  
 
Pod zal. br. 10126/2010 založeno je pravo potraživanja po osnovu Ugovora o izvođenju 
dodatnih radova na izgradnji akvaparka od 15.04.20109. godine, zaključenog između Opštine 
Apatin, DZ Apatin i Budućnosti a.d. Novi Sad, zavedenog pod brojem 404-44 dana 
15.04.2009. godine kod SO Apatin, broj I-10 dana 15.09.2009. godine kod Budućnost a.d. 
Novi Sad. Pod istim zal. brojem založeno je i pravo potraživanja po osnovu Ugovora o 
izvođenju radova između Opštine Apatin, DZ Apatin i Budućnost a.d. Novi Sad od 
29.07.2008. godine, br. SO Apatin 404-122 od 27.08.20108. godine, DZ Apatin br. 01714 od 
29.07.2008. godine i Budućnost a.d. Novi Sad br. u-27 od 29.07.2008. 
 
Pod zal. br. 10112/2010 založeno je pravo potraživanja po osnovu Ugovora o izvođenju 
radova između Opštine Apatin, DZ Apatin i Budućnost a.d. Novi Sad od 29.07.2008. godine, 
br. SO Apatin 404-122 od 27.08.20108. godine, DZ Apatin br. 01714 od 29.07.2008. godine i 
Budućnost a.d. Novi Sad br. u-27 od 29.07.2008. Pod istim zal. brojem založeno je i pravo 
potraživanja po osnovu Ugovora o izvođenju dodatnih radova na izgradnji akvaparka od 
15.04.20109. godine, zaključenog između Opštine Apatin, DZ Apatin i Budućnosti a.d. Novi 
Sad, zavedenog pod brojem 404-44 dana 15.04.2009. godine kod SO Apatin, broj I-10 dana 
15.09.2009. godine kod Budućnost a.d. Novi Sad. 
 

17. GOTOVINA 
 

Gotovina se odnosi na: 

                    U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 

 Tekući (poslovni) račun 471  30 
 
 
18. POREZ NA DODATU VREDNOST I 

    AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
                                                                                                     U hiljadama RSD 

  2014.  2013. 

 Porez na dodatu vrednost    
 PDV u primlj. fakt. koji se koristi 01,02/2014  37  1507 
     
 Razg. kamata u periodu otplate po planu reorg. I pdv u 

pr.av.u planu  3173  37693 
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19. OSNOVNI KAPITAL 

 
Osnovni kapital AD “BUDUĆNOST”, Novi Sad, obuhvata akcijski kapital - obične 
akcije.Struktura osnovnog kapitala u poslovnim knjigama na dan 31. decembra 2014. i 
2013. godine bila je sledeća: 

        U hiljadama RSD 
 U EUR 2014. 2013. 
     
Akcijski kapital 778.459 9470  9470 
Ostali kapital  0  0 
 
 

 9470  9470 

Akcijski kapital smanjen za 58.183 hilj.din. na osnovu odluke skupštine akcionara od 
23.10.2012. za pokriće gubitka.. 

Registrovani osnovni kapital AD “BUDUĆNOST”, Novi Sad, podeljen je na 
94.699 izdate akcije svaka po 100,00 dinara nominalne vrednosti.= 9.470 
hilj.din 

Struktura akcijskog kapitala, upisanog u Registar privrednih subjekata i evidentiranog u 
Centralnom registru je sledeća: 

  
 

 % 
učešća 

 Broj 
akcija  

U hiljadama 
RSD 

 Akcionari:        
   - BDNS Menagement, Novi Sad   16,95%  16.048  1605 
   - BDNS Consulting, Novi Sad   16,76%  15875  1587 
   - BDNS Investment, Novi Sad   16,29%  15430  1543 
   - Raiffeisen banka ad beograd   2,35%  2229  223 
   - Raiffeisenbank ad. Estonia   5,61 %  5317  532 
   - A banka Vipa d.d.   2.92%  2770  277 
   - Supra group d.o.o.   2,46%  2.333  233 
   - Raiffaisen banka a.d. Maribor   2,35%  2.229  223 
   - BDD M&V Investment, N. Bgd   2,27%  2.151  216 
   - Finworld, beograd   198%  1877  188 
   - Salink limited   10,18%  9643  964 
   - Proinvestments a.d. beograd   1,94%  1840  184 
   - Popović Branislav Beograd   1,69%  1602  160 
   - Antrachem Ansalt  Vaduz   1,06%  1008  100 
   - 174 mala akcionara   15,15%  14347  1435 
    100,00  94.699  9470 

 
 
20. REVALORIZACIONE REZERVE 
 

Revalorizacione rezerve u iznosu od RSD 307.110 hiljada dinara na dan 31. decembra 2008. 
godine (u 2007. godini RSD 87.789 hiljada) obuhvataju pozitivan efekat promene poštene – 
fer vrednosti nekretnina u tom iznosu. 
Revalorizacione rezerve se ukidaju prilikom prodaje, rashodovanja ili na drugi način otuđenja 
sredstva prenosom na neraspoređenu dobit ranijih godina. 
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U toku 2012. godine promene na revalorizacionim rezervama bile su sledeće: 

                     U hiljadama RSD 
     
 Stanje 31. decembra 2005. godine   98.637 
 Smanjenje po osnovu priznavanja odloženih 

  poreskih obaveza nastalih kao razlika između 
  obračunate amortizacije po računovodstvenim i 
  poreskim propisima  

 

(10.311) 
 Korigovano početno stanje na dan 01. januara 2006.   88.326 
 Povećanje po osnovu usklađivanja fer vrednosti učešća 

  u kapitalu “Metals banka” a.d., Novi Sad  
 

50.581 
 Ukidanje revalorizacionih rezervi otuđenjem sredstava    (537) 
 

Stanje 31. decembra 2006. godine   138.370 
 Ukidanje revalorizacionih rezervi otuđenjem sredstava 

(Metal banka a.d)  
 

(50.581) 
 

Stanje 31. decembra 2007. godine   87.789 
 Povećanje po osnovu usklađenja fer vrednosti nekretnina 

(zemljište – građ. Objekti)  

 

224.157 
 Smanjenje po osnovu priz. odlož. por. obav. po osn. usklađ. 

procene ( 48.364.169,40 x 10%) građ. obj.  

 

(4.836) 
 

Stanje 31. decembra 2008. godine  
 

307.110 
 

Ukidanje reval.rezervi otuđenje mont.baraka s.pruga  
 

(5.665) 
 

 Stanje 31.12.2009. godine  
 

301.445 
Stanje 31.12.2010.                                                                                                                301.445                                                                                                          

Ukidanje  rev.rez. otudjenje mm3                                                                                    (72.552 )                                                                                                                    
Stanje  31.12.2011                                                                                                               228.893            

Stanje 31.12.2012.                                                                                                               228.893 

Stanje 31.12.2013.                                                                                                               228.893 

Otuđenje                                                                                                                                 -214 

Smanjenje po osnovu procene 31.12.2014.                                                                       -119881 

Povećanje po osnovu procene 31.12.2014                                                                           80096 

Stanje 31.12.2014.                                                                                                               188.894 
 
21. NERASPOREĐENI DOBITAK 
 

Promene na neraspoređenom dobitku bile su sledeće: 

                     U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 
 Stanje na početku perioda    
 Korekcija počet. stanja – povećanje po osn.pren.ostalog 

kapitala  
 

 
 Raspodela dobiti- učešće zaposlenih u 

dobiti,bonusi,nagr.menadz.   
 

 
 Pokriće gubitka     
 Smanjenje revalorizacionih rezervi otuđ.mm3 214   
 

Stanje na kraju perioda 214  0 



  AD “BUDUĆNOST”, NOVI SAD - 18 - 
Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 

18

   
 

21. A   GUBITAK 
  
                                                                                                              2014.                   2013. 
  

Gubitak iz ranijih godina 554245 435101 
           

Korekcija poč.stanja 3045 25538 
 Gubitak iz redovnog poslovanja 110331 92582 
 Pokriće gubitka po odluci 23.10.2012.   
 

Odloženi poreski rashodi/prihodi (5481) 4069 
           GUBITAK                                                                                           662140                557290                           
                                                       
Društvo je na sednici skupštine akcionara održanoj 23.10.2012. donelo odluku o pokriću gubitka u 
iznosu 449.802 hilj.din. tako što se iznos od 388.721 hilj.pokriva iz nerasp.dobiti ranijih 
god.,izn.2.898 hilj. na ter.rezervi, izn.58.183 hilj. na teret akcijsk.kapitala.  
Korekcija poč.stanja-povećanje gubitka u iznosu od 25538 hilj. odnosi se na kamatu na kredit 
voj.banka iz 2012. i pdv na opremu prodatu na licitaciji u 2012. god.  

Gubitak 2013. u iznosu 554245 hilj. =238363 hilj.u visini kapitala + 315882 hilj.iznad visine 
kapitala 
Korekcija poč.stanja 2014. poveć.gubitka 3045 hilj.odnosi se na usl.radnja Babić koja je 
naknadno implementirana u plan. Gubitak 662140 hilj.=198578 hilj.u visini kapitala + 
463562 hilj.iznad visine kapitala. 
 

22. DUGOROČNA REZERVISANJA 
 

Dugoročna rezervisanja u iznosu od RSD 309.784 hilj. reklasifikovana sa kratkoročnih 
obaveza , sastoje se iz otpusta  glavnice i kamate po planu  reorganizacije.Otpis će se izvršiti     
u poslednjoj godini  realizacuje plana. 
                                                                                                 2014.                                2013. 
-vojvođ.banka kam  otpust  I klasa                                    28519 28519 
-hipo banka kam.otpust  I  klasa   5806   5806 
-agenc.za osig.depoz.  otpust 50% V 
kla    

 
65443   65443 

-aik banka   otpust 50%  V klasa   
 

32560   32560 
-komerc.banka  otpust 50% V klasa    7506   7506 
-ostali otpust.50% V klasa    757   757 

-prim.avansi otpust. 50% V klasa  
 29022   29880 

-dobavlj. otpust.  50%  V klasa                                     90392 88925 
-zarade i otpr. otpust. 50%   V klasa   28201   31321 
-mikom otp.50%  V klasa   19067   20590 

   
307273   311307 

 
Prim.avansi smanjeni za 998 hilj. Randelj Angelina otpust –izjava,poveć.140 hilj. Važići. 
Dobavljači poveć.za 1706 hilj.usl.radnja Babić naknadno prijavljeno i u plan implementirano 
potraživanje,smanjeno za 239 hilj.volt sistem i mas promet. 
Zarade smanjene za 3120 hilj. potpisani sporazumi o pebijanju sa obavezom po stambenim 
kreditima. 
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23. DUGOROČNI KREDITI 

 
Obaveze po dugoročnim kreditima su obaveze koje dospevaju u roku  5 godina sa 1 
god.grejsa.(1+4)  
Kurs 31.12.2014. 1 eur=120,9583 
Kurs 31.12.2013. 1 EUR = 114,6421                            2014.                                    2013. 
 Eur-a                    hilj.din. Eur-a              hilj.din. 
-  vojvođ.banka                       I klasa 

1853197,20  2241600 2467828,53.5  282917 
-  hipo banka                           I klasa 258494,68  31267 344344.86  39477 

-  agenc.osig.depozita            V klasa 438400,95  53028 584534,59  67012 
-  aik banka                            V klasa 218116,68  26383 290822,24  33340 
-  komerc,banka                     V klasa 50281,73  6082 67042,29  7686 

 2818491,24  
340920 3754572.51  430432 

 
  Obaveze po osnovu dugoročnog kredita u iznosu 322394 hilj.. na dan 31.12.2013. god.  
reklasifikovane sa kratkoročnih fin.obaveza i sastoje se od obaveze prema  V.ban. I klasa I Hypo 
banci I klasa u planu -  hiptek.poverioci. Kredit se otplaćuje  na 5 godina uz grace period od 1 
godine u 16 tromes.rata . Kredit u iznosu od 1080385 hilj. je obav.prema bankama iz V klase  plana 
i otplaćuje se periodu od 5 god. sa 1 god.grejsa u 8  šestomeseč.rata uz plaćanje kamate u grejs i 
otplatnom peridu Isplata će se vršiti u skladu sa otpl.planom u dinarskoj protivvrednosti po 
srednjem kursu NBS na dan plaćanja. 
Poverioci I klase-hipotekarni namiruju se na sledeći način: 
-u grejs periodu i u 1 god.otpl.duga kamata se obračunava po 3m EURIBOR 
-u 2 godini otplate duga,kamata se obračunava po 3m EURIBOR plus 1%  
-u 3 godini otplate duga, kamata se obračunava po 3m EURIBOR plus 2% 
-u 4 godini otplate duga,kamata se obračunava po 3m EURIBOR plus 3% 
U periodu grejsa kamata se obračunava i plaća kvartalno, a u otplatnom periodu od 4 godine i 
kamata i glavnica se otplaćuju kvartalno.  
Poverioci V klase u roku od 5 godina 1 godina grejsa i 4 godine otplate, sa kamatnom stopom od 3% 
godišnje koja se obračunava i isplaćuje u grejs i otplatnom periodu i isplaćuje se uz osnovni dug 
polugodišnje tokom celog perioda. 
31.12.2014. deo dug.kredita koji dospevaju na naplatu u periodu u narednih 12 mesci prenet na 
kratkoročne obaveze u iznosu 936821.31 eur-a što po kursu na 31.12.14. iznosi 113316 hilj.din. 

 
 

24.  OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 
   

Obaveze po osnovu javnih prihoda  reklasifikovane sa kratk.obaveza : 

                     U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 
1  DOPRIN.PIO II klasa plana 9227  11009 
2  DOPRINOS ZDR. IV klasa plana  5237  6244 
3  DOPRIN.NEZ. IV klasa plana 637  760 
4  NAKNADA ZA UREĐ.ZEMLJ. III i IV klasa 3391  3996 
5  KOMUNAL.TAKSA III i IV kalsa 21  25 
6  PPAP  IV klasa 1150  1532 
7  PDV  IV klasa 11229  11009 
8 POR.NA IMOV.ZEMLJIŠ. III i IV klasa 1961  2297 
9 POREZ NA IMOV.OBJEKTI III i IV klasa 2358  2762 
  35211  41728 
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Obaveze po osnovu javnih prihoda  31.12.2013.reklasifikovane sa krat.obaveza sa računa grupe 45 i 
48  Rok otplate je 5 god.i jednom godinom grejsa u kojem će se obrač.kamata u skladu sa 
odredbama zakona o por.post.i por.admin. 
31.12.2014.dug.obaveze po osnovu javnih prihoda povećane  za  razliku obrač.kamate od 
01.04.2013. do 31.12.2014. god. u iznosu 5218 hilj.din. Deo dug.obav.po osnovu javnih prih.koji 
dospeva u narednih 12 mesci reklasifikovan na kratkoročne obaveze u iznosu 11736 hilj. 
 
  
           Ostale dugor.obav. reklasifikovane sa kratkor.baveza:  
                   
 Kurs 31.12.2014. =120,9583                                              kurs 31.12.2013. = 114,6421 
                                                                                 2014.g.                                      2013.g. 
  Eur-a Hilj.din. Eur-a Hilj.din. 
1 Ost. dug.ob. MIKOM  I k plana 602093.31 72828 801949.86 91937 
2 Ost. dug.ob. MIKOM  V k plana 127726.38 15450 170301.84 19524 
3 Ost. dug.ob  primlj.av.V k plana  169390.03 20489 234704.34 26907 
4 Ost. dug.ob. n.saj.,b.in.prom.V k  5069.61 613 6759.85 775 
5 Ost. dug.ob. zarade i otpremn.Vk 198173.02 23971 283572.10 32509 
6 Ost. dug.ob. dobavljači 605537.96 73245 772754.69 88590 
7 Ost. dug.ob. pr.avan. važići 25027.81 3027 32115.23 2074 
 UKUPNO: 1733018.12 209623 2301405.86 263838 
 UKUPNO  OSTALE DUG.OBAVEZE:                                  244.834                               307089                                
 
Ostale dug.obaveze u iznosu 305567 hilj.reklasifikovane sa kratkoročnih obaveza sa grupe računa 
429, 430, 45 i 46, 433. Deo ost.dug.obav. Mikom svrstan u I klasu plana otplaćuje se na 5 god.sa 
jednom godinom grejsa u  16 trom.rata u din.protivvredn.NBS na dan plaćanja.U grejs periodu se 
plaća kamata u peiodu otplate. Obaveze svrstane u V klasu plana :dobavljači,pr.avansi, zarade i 
otpremnine otplaćuju se u periodu od 5 god.sa 1 god.grejsa  u 8 šestomesečnih rata u 
din.protivvred.po srednjem kursi NBS na dan plaćanja.. U grejs periodu plaća se kamata u periodu 
otplate.  
Poverioci V klase u roku od 5 godina 1 godina grejsa i 4 godine otplate, sa kamatnom stopom od 3% 
godišnje koja se obračunava i isplaćuje u grejs i otplatnom periodu i isplaćuje se uz osnovni dug 
polugodišnje tokom celog perioda. 
Ostale dug. Obav. Iz V klase 31.12.2014. sem javnih prihoda povećane za 8443.41 eur-a po osnovu 
korekcija. 31.12.2014.deo ost.dug. obaveza  koji dospeva na naplatu u narednih 12 meseci u iznosu 
576831.15 eur-a (2301405.86+8443.41-1733018.12) ili 69772 hilj. din.(263838+1021+14536-
209623) reklasifikovan na kratkoročne obaveze.  
 
 
25.  KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 

Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine:  

           U hiljadama RSD 
 2014.g 2014.g. 2013g. 
 Eur-a Hilj.din. Hilj.din. 
Deo dug.kredita koji je dosp.do 1g-
voj.b.  I klasa 4 rate 615371.37 74434 0 
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do 
jedne – heta  I klasa  4 rate 85850.18 10384 0 
Deo ostalih dugoročnih obaveza  do 
jedne – agenc-os.depozita V kl. 2 rate  146133.64 17676 0 
Deo ostalih dugoročnih obaveza  do 
jedne g.- aik b. V klasa 2 rate 72705.56 8794  
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Deo ostalih dugoročnih obaveza  do 
jedne g.- kom.b. V klasa 2 rate 16760.56 2027  
Ostale krat.obav. Profinans  0 343 
 936821.31 113316 343 
    

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do 1 god. poreska  : 

          U hiljadama RSD 
   2014 g.  2013 g. 
 
  Dop pio II klasa  12 rata  

 
3076   

  Dop.zdr. IV klasa 12 rata   1746   
  Dop.nez. IV klasa 12 rata   212   
  Naknada za uređ.gr.zemlj. IV kl. 12 rata    1131   
  Kom.taksa IV klasa   12 rata   7   
  PPAP IV klasa  12 rata    383   
  PDV  IV klasa 12 rata    3743   
   Porez zemlj. III i IV klsa 12 rata   654   
   Porez objek. III i IV klsa 12 rata   786   

 11738  0 
 

Deo ostalih dugoroč.obaveza koje dospevaju do jedne godine: 
 

 2014  2014  2013 
 Eur-a  Hilj.din.  Hilj.din. 
 
  Ost.dug.ob. Mikom I klasa  4 rate 199856.55 

 
24174   

  Ost.dug.ob. Mikom  V  klasa  2 rate 42575.46  5150   
  Ost.dug.ob. prim.av. V klasa  2 rate 56463.20  6830   
  Ost.dug.ob. b.int.,n.sajam, prom. Vk 2r 1689.94  204   
  Ost.dug.ob. zarade V klasa 2 rate 66057.88  7990   
  Ost.dug.ob. dobavlj. V klsa 2 rate 201846  24415   
  Ost.dug.ob. Važići V klasa 2 rate 8342.12  1009   
 576831.15  69772  0 
   Ostale kratk.obaveze Profinans   343   

UKUPNO  KRAT.OBAVEZE: 195169  0 
 
 

26.   OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
Obaveze iz poslovanja odnose se na:       

   U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 
 

Primljeni avansi:    
   - „Adeco“ Novi Sad 1899  1899 
   Mađžarević Zoran 6818  6818 
   - „Stajić trade“ Vršac 3669  3669 
   - kontura projekt  3456  3456 
   - Mišković Vladimir 6578  6578 
   - Rogić Danijela 3807  3807 
   - Klisura Milan 0  7085 
   - Nikolčić Božana 2945  2945 
   - Peković Biljana 6673  6673 
   - Randelj Angelina 0  5220 
   - Popić Savo 7553  7553 



  AD “BUDUĆNOST”, NOVI SAD - 22 - 
Napomene uz finansijske izveštaje 

 

 

22

   - Valjarević Stanka 2982  2982 
   - Jegdić Gordana 2527  1535 
   - Carnex Vrbas 2150   
   - Pobeda- Metalac 1929   
   - ostali 5056  126628 
  58042  68365 
            
 
 Obaveze prema dobavljačima:    
   - Radionica Rakić 0  3260 
   - Energomontaža 557  0 
   - Elmont – instal Novi Sad 4664  0 
   - Oberman adv.kanc. Novi Sad 776  0 
   - “Dip commerce” d.o.o. Veternik 0  4029 
   - “MN Loznica” d.o.o. 5536  5536 
   - Plesničar Andrej Beograd 2830  0 
   - “SNG parket” d.o.o. Beočin 10083  10083 
   - “feromonting” d.o.o. Beograd 792  792 
   - “Tehnomag-term” d.o.o. Novi Sad 5300  5300 
   - „Tapel doo N.Sad 963  0 
   - Dikić Zagorka N.Sad 5592  5592 
   - Đolović Pol N.Sad 1800  1800 
   - Dragić Nada,  Novi Sad 2060  2060 
   - Jelisavac Mirjana N.Sad 16255  16255 
   - Jokić gradnja N.Sad 4199  4199 
   - Jovanović Obrad 20000  20000 
   - Siki export 0  4576 
   - Ristić Miloš 1800  1800 
   - „BD & BD PROM“ Beograd 934  934 
   - ostali 2979  23714 
 

 87120  91821 
 
26/A    OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA:   
         
Obav. Iz spec.posl. Banović                                                               117096                             117096                                                                           
Obav.iz spec.posl.  Milač                                                                   120300                             120300                                            
                                                                                                                 
UKUPNO                                                                                         237396                              237396                             
 
 
26/b    OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
 

Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja odnose se na: 

                      U hiljadama RSD 
  2014.  2013. 

 Obaveze za neto zarade i naknade zarada 227   
 Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 146   
 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 31   
 Obaveze za por. i dop. na nakn. koje se refundiraju 19   
 Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 5417  195 
 Obaveze prema zaposlenima(otpremnina t.visak)    
 Obaveze prema fiz.licima po osn.ugovora 117   
 Ostale obaveze    
 Obaveze za naknade članovima org.upravljanja 361   
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  6318  195 
 
 
27/28/29. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I 
  OSTALIH JAVNIH PRIHODA 
 

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda odnose se na: 

                      U hiljadama RSD 
Broj napomene 2013  2013 

27. Obaveze za porez na dodatu vrednost 578  39 
28. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine 5503  3087 
29. Pasiv.v.raz. unap. obr.kam.u periodu otp.I i V k. Plana    37694 

 ukalkulisani trošk.legaliz.  jv 8-12 ZIG                                                              91834  91834 

 UKUPNO:   129528 
 
   -Pdv obav.po popisu manjak materijala,opreme ,s.invent.,r.odela,rez.delova  i pdv obav. Za 12/14.  
Društvo ima potraživanja od kupaca u objektu jv 8-12 u iznosu oko 60000 hilj. tako da bi  se  deo 
troškova legalizacije kompenzovao sa tim potraživanjima. 
 
30.    ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 
  

Stanje i promene u toku 2010. godine na odloženim poreskim obavezama bile su sledeće 

            U hiljadama RSD 
    2006. 
 Stanje na dan 31. decembra 2006.   - 
 Priznavanje odloženih poreskih obaveza  

  nastalih kao oporeziva razlika između 
  računovodstvene i poreske osnovice stalnih sredstava 

 
 

6.051 

 

10.311 
 Ukidanje odloženih poreskih sredstava 

 formiranih tokom ranijih godina 
  

(2.953) 
 Korigovano početno stanje na dan 01. januara 2007. 6.051  7.358 
 Obračunata odložena poreska sredstva za 2007. godinu (1.148)  (1.307) 
 Stanje na dan 31. decembra 2007. 4.903  6.051 
 Povećanje odlož. Poreskih obaveza za 2008. 6.925   
 Stanje na dan 31. decembra 2008. 11.828   
 Obračunata odlož. Por.sredstva 2009.g. (6.839)   
 Stanje na dan 31.decembra 2009. 4.989   
 Povećanje odlož. Poreskih obaveza za 2010. 1.058   
 Stanje na dan 31.decembra 2010. 6.047   
 Smanjene odl.p.obav.u 2011                                                                       (403)   
 Stanje na dan 31.decembra 2011.                                                            5.644   
 Povećanje  u 2012.                                                                                   1.163   
 Stanje 31.12.2012.                                                                                6.807   
 Povećanje u 2013. 4069   
 Stanje 31.12.2013. 10875   
  Povećanje po osn.procene – svođ. Na fer vrednost 6533   
  Stanje 31.12.2014. 17408   
            

Odložene poreske obaveze formirane su u toku 2006. godine na teret revalorizacionih rezervi. 
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Povećanje kumulativnih poreskih obaveza u iznosu 6.925 hilj. din. formirane na teret 
revalorizacionih rezervi 4.836 hilj. din. i odloženih poreskih rashoda 2.089 hilj. din. kao 
razlika računovodstvene i poreske osnovice stalnih sredstava, na teret dobiti.Smanjenje 
kumul.odlož. poreskih obaveza u 2009.g. u iznosu 6.839 hilj.din. u korist odlož. Prihoda. 
Kum.por.obaveze na 31.12.2009. iznose 4.989 hilj.din..Povećanje odl.por.obaveza 2010.god. 
1.058 hilj.din. na teret odlož.por.rashoda kao razlika računovodst. I poreske osnovice stalnih 
sredstava .kumul.por.obaveze na dan 31.12.2010. iznose 6.047 hilj.din. Smanjenje 
odl.por,obaveza kao razl.por.i rač.osnovice stalnih sredtava za 403 hilj.din. kum.odl.por.obav. 
na dan 31.12.2011. iznose 5.644 hilj. povecanje kum.rev.rez. u 2012. za 1163 hilj.din. 
povećanje kum.rev.rez. u 2013. za 4068 hilj.Povećanje za 6533 hilj. po nosnovu pov.rev.rez.- 
procena svođenje na fer vrednost 31.12.2014. 

 
31. PREUZETE I POTENCIJALNE OBAVEZE 

a)   Rešenjem Agencije za privredne registre od 29. marta 2011. godine, Društvo je 
osnovalo zavisno društvo Milač d.o.o., Novi Sad na koga je kao ulog prenelo pravo 
korišćenja na zemljištu sa objektima u izgradnji na njemu u Ulici Marka Miljanova 
3, Novi Sad. Društvo je dana 31. maja 2011. godine, sa društvom Graditelj NS 
d.o.o., Novi Sad sklopilo Ugovor o prenosu udela zavisnog društva Milač d.o.o., 
Novi Sad. Na osnovu člana 4 Ugovora o prenosu udela, ukoliko u vremenu dok je 
društvo Milač d.o.o., Novi Sad vlasnik objekta na navedenom zemljištu, budu nastali 
troškovi po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo vlasništva, navedeni trošak 
pada na teret Društva.  

b)   U ranijim periodima Društvo je po osnovu Ugovora o zameni nekretnina pribavljalo 
zemljište na lokaciji Marka Miljanova 3 na kome je planirana izgradnja stambeno-
poslovnog kompleksa. Pored ostalih obaveza iz Ugovora, Društvo je imalo i obavezu 
plaćanja podstanarstva po osnovu nekretnina koje su bivši vlasnici preneli na 
Društvo a do useljenja u nove stanove koje bi dobili u zamenu za ustupljene 
nekretnine. Društvo se pojedinačnim Ugovorima i Aneksima obevezalo na isplatu po 
osnovu podstanarstva u ukupnom iznosu od EUR 3,680 mesečno. 

c)   Društvo se javlja se kao strana u 23 sudska spora. Od toga, u 6 sporova Društvo je 
tužilac (ukupna vrednost RSD 532,177 hiljade), dok je u preostalih 17 sporova 
(ukupna vrednost RSD 358,401 hiljada), na strani tuženog. 

Najznačajniji sporovi u kojima se društvo javlja kao tuženi pokrenuti su od strane: 
• ATP Vojvodina a.d. u stečaju iz Novog Sada. (procenjena vrednost spora RSD 

222,880 hiljada) - na ročištu održanom 06.03.2015. zaključena je glavna rasprava na 
kojoj je tužbeni zahtev tužioca u celosti odbijen. 

• Slobodana Banovića - Protiv Društva je u 2012. godini podneta tužba radi raskida 
Ugovora o kupoprodaji I zameni nepokretnosti od strane tužioca Slobodana 
Banovića iz razloga što Društvo nije izgradilo i tužiocu predalo nekretnine koje su 
predmet ugovora. Društvo je po osnovu navedenog Ugovora o kupoprodaji i zameni 
nepokretnosti od 30. oktobra 2009. godine, steklo zemljište na kome je trebalo da 
izgradi stambeno-poslovni objekat a kao naknadu za stečenu nepokretnost, 
obavezalo se da isplati EUR 210,000 i RSD 1,000 hiljada kao i da preda stambeni 
prostor površine 294.82 m2 i poslovni prostor površine 538.65 m2. Po osnovu 
navedenog Ugovora Društvo u poslovnim knjigama na dan 31. decembra 2014. 
godine ima iskazane zalihe i obaveze prema Banović Slobodanu u iznosu od RSD 
111,885 hiljada i RSD 117,096 hiljada. Prema proceni sudskog spora, tužbeni zahtev 
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