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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
СКУПШТИНИ ДРУШТВА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „ЗАЈЕЧАР“ А.Д., 
ЗАЈЕЧАР 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 4 до 51) привредног друштва 
Пољопривредно добро „Зајечар“ а.д., Зајечар (у даљем тексту “Друштво”), који обухватају биланс стања 
на дан 31. децембра 2014. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај 
о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и 
преглед значајних рачуноводствених политика, друге напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 
Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 
Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за интерне контроле које руководство сматра 
неопходним за састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од 
материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о 
ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију 
планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји 
не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
обелодањивањима у финансијским извештајима. Избор поступака зависи од ревизорског просуђивања, 
укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, 
насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра 
интерне контроле које су релевантне за састављање и фер презентацију финансијских извештаја у циљу 
осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о 
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених 
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену 
опште презентације финансијских извештаја.  
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну 
основу за изражавање нашег мишљења. 
 
Мишљење 
 
По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим 
материјално значајним питањима, финансијски положај друштва Пољопривредно добро „Зајечар“ а.д., 
Зајечар на дан 31. децембра 2014. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за 
годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 
 

(наставља се) 



 

3 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
СКУПШТИНИ ДРУШТВА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „ЗАЈЕЧАР“ А.Д., 
ЗАЈЕЧАР (наставак) 
 
Скретање пажње 
 
а)  Као што је обелодањено у напомени 23 уз појединачне финансијске извештаје, земљиште и 

грађевински објекти класификовани као некретнине које користи власник, исказани на дан 31. 
децембра 2014. године у нето књиговодственој вредности од 117,589 хиљада динара и 162,722 
хиљаде динара нису процењени од стране независног овлашћног проценитеља, имајући у виду да, по 
процени руководства Друштва, њихова књиговодствена вредност одговара фер вредности на 
наведени дан. Приликом процене, руководство Друштва је користило информације из различитих 
извора које су детаљно обелодањене у напомени 4.5. уз финансијске извештаје. Узимајући у обзир 
напред наведено, руководство Друштва сматра да у случају процене извршене од стране независног 
овлашћеног проценитеља, ефекти такве процене не би материјално значајно утицали на приложене 
појединачне финансијске извештаје. 

 
б)  Као што је обелодањено у напомени 24 уз финансијске извештаје, садашња вредност биолошких 

средстава  исказана је на дан 31. децембар 2014. године у износу од 32,829 хиљада динара. На дан 
31. децембра 2014. године биолошка средства била су предмет процене од стране стручних служби 
Друштва (напомена 3.6. уз финансијске извештаје). Ефекат процене фер вредности у износу од 4,864 
хиљаде динара евидентиран је на осталим приходима, као што је обелодањено у напомени 20. уз 
финансијске извештаје. У случају да је Друштво користило независног овлашћеног процењивача за 
процену својих биолошких средстава, ефекти процене на појединачне финансијске извештаје би 
можда били другачији.  

 
Наше мишљење није модификовано по претходно наведенима питањима. 
 
Извештај о другим законским и регулаторним условима  
 
Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са 
захтевима Закона о рачуноводству Републике Србије, који није саставни део приложених финансијских 
извештаја. У складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша одговорност је да изразимо мишљење 
о усклађености годишњег извештаја о пословању за 2014. годину са финансијским извештајима за ту 
пословну годину. По нашем мишљењу, финансијске информације обелодањене у годишњем извештају о 
пословању за 2014. годину усаглашене су са ревидираним финансијским извјештајима за годину која се 
завршава 31. децембра 2014. године. 
 
Остала питања 

Финансијски извештаји Друштва за 2013. годину били су предмет ревизије од стране другог ревизора који 
је у свом Извештају, од 3. априла 2014. године, о тим финансијским извештајима изразио мишљење без 
резерве.  
 
 
Београд, 28. април 2015. године 

 
 
 
 

Зоран Нешић 
Овлашћени ревизор 
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БИЛАНС УСПЕХА 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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БИЛАНС УСПЕХА (наставак) 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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БИЛАНС УСПЕХА (наставак) 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ  
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ (наставак)  
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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БИЛАНС СТАЊА  
На дан 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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БИЛАНС СТАЊА (наставак)  
На дан 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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БИЛАНС СТАЊА (наставак)  
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (наставак) 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (наставак) 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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(У хиљадама динара) 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКOВИМА ГОТОВИНЕ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКOВИМА ГОТОВИНЕ (наставак) 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(У хиљадама динара) 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2014. године 
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1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 

 
Пољопривредно добро „Зајечар“ а.д., Зајечар, (у даљем тексту „Привредно друштво“) основано је 
1956. године као друштвено предузеће са сврхом да се бави пољопривредом, индустријом и 
занатством.  
 
Привредно друштво је извршило трансформацију у акционарско друштво, што је регистровано 
Решењем Трговинског суда у Зајечару број Фи. 551/02 од 5. новембра 2002. године. Учешће у 
капиталу имали су Акцијски фонд Републике Србије - 60.77%, Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање - 10% и физичка лица - 29.23%. 
 
Привредно друштво се усагласило са Законом о привредним друштвима и извршило превођење 
код Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем број БД 17784/2005 од 19. јуна 
2005. године. 
 
22. јануара 2008. године продато је 35.922 акције на ванберзанском тржишту Београдске берзе и 
то: 30.846 акција Акцијског фонда и 5.076 акција ПИО фонда, односно 70.77% укупног акцијског 
капитала Привредног друштва. Акције преузима купац Агромаркет д.о.о., Крагујевац док је 
остатак од 29.23% капитала остао у власништву физичких лица. Након ових промена укупан 
уписан и уплаћен капитал према Решењу Агенције за привредне регистре Републике Србије број 
БД 119604/2008 од 14 јула 2008. године, износи ЕУР 6,422,971.19 на дан 25. јуна 2008. године. 
 
Претежна делатност Привредног друштва је гајење жита и других усева и засада. 
 
Поред наведене претежне делатности Привредно друштво обавља и следеће делатности: гајење 
усева и засада, повртарство, гајење воћа и поврћа, прерада воћа и трговина на мало и велико. 
 
Седиште Привредног друштва је у Зајечару, у улици Неготински пут бб. 
 
Матични број Привредног друштва је 07183402. 
 
Порески идентификациони број је 101326999. 
 
Акције Привредног друштва се примарно котирају на Београдској берзи. 
 
Број запослених на дан 31. децембра 2014. године је 48 (31. децембар 2013. године – 44). 

 
 

2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013), као и у складу 
са осталом применљивом подзаконском регулативом. Привредно друштво је као јавно друштво у 
обавези је да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у 
смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских 
извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“), Међународни стандарди 
финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за 
тумачење рачуноводствених стандарда (“ИФРИЦ“), накнадне измене тих стандарда и са њима 
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“), 
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија. 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)  
 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013), као и у складу 
са осталом применљивом подзаконском регулативом. Привредно друштво, као јавно друштво, у 
обавези је да примењује Међународне стандарде финансијск ог извештавања (“МСФИ“), 
који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских 
извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“), Међународни стандарди 
финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за 
тумачење рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима 
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“), 
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија.  
 
Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС 
бр. 35 од 27. марта 2014, године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и 
објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних ИРФИЦ 
тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за 
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене 
примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са 
стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни 
део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални 
оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од 
финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измењени или 
издати МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума, нису преведени и објављени, па стога 
нису ни примењени приликом састављања приложених финансијских извештаја. 
 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све 
измене МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1. 
јануара 2014. године. Поред наведеног поједина законска и подзаконска регулатива прописује 
рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања која у појединим случајевима 
одступају од захтева МРС/МСФИ и IFRIC Тумачења. 
 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу 
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду на основу Решења 
о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени стандарди и тумачења на 
снази у текућем периоду који још увек нису званично преведени и усвојени обелодањени су у 
напомени 2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у 
напомени 2.4. 
 
Друштво је ове неконсолидоване финансијске извештаје саставило на основу и према захтевима 
закона и прописа Републике Србије где су улагања у зависна друштва у овим финансијским 
извештајима исказана по набавној вредности умањеној за евентуално обезвређење. Детаљнији 
приказ финансијског положаја Друштва се може добити увидом у консолидоване финансијске 
извештаје, које је, у складу са Законом о рачуноводству, Привредно друштво обавезно да састави 
и да исте достави Агенцији за привредне регистре до 31. јула 2015. године. 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  

 
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама 
динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду на основу 

Решења о утврђивању превода, 
 

• Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се 
побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године);  
 

• Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 
Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у 
индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 
 

• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, 
МРС 17, МРС 36, МРС 39, IFRIC 16 првенствено са намером отклањања неусаглашености и 
појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена IFRIC на дан или након 1. јула 
2009. године);  
 

• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јула 2009. године); 
 

• Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције 
плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  

 
• Измене IFRIC 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски инструменти: 
Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 30. јуна 2009. године); 
 

• IFRIC 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јула 2009. године); 
 

•  „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену 
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава 
са купаца примљених на дан или после септембра 2010. године); 
 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица 
која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јула 2010. године); 
 

• Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за 
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење 
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2011. године); 
 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање 
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
фебруара 2010. године); 
 

• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, 
МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, IFRIC 13) првенствено са намером отклањања 
неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  
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 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
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2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду на основу 

Решења о утврђивању превода (наставак) 
 

• Допуне IFRIC 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за 
финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних за 
финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године);  
 

• IFRIC 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 
 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 
Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године); 

 
• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских 

средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године); 
 

• Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила 
за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2012. године); 

 
• МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу 

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

• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 
 

• МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички 
аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној 
примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 
године); 
 

• МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

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

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

• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 

 
• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” – 

Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Нетирање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног 
резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године). 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду на основу 

Решења о утврђивању превода (наставак) 
 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања 
накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 

 
• Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се 

односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС 34) 
углавном на отклањању неконзистентности и појашњењесња формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);  
 

• IFRIC 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 
преведени и усвојени 

 
На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене стандарда 
су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а следећа 
тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног финансијског 
извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији: 
 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2014. године); 
 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о 
учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27„Појединачни финансијски извештаји“ – Изузеће 
зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2014. године).  
 

• Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за 
нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2014. године).  
 

• Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак рачуноводства 
хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године). 
 

• IFRIC 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године). 
  

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за 
запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 

• Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МРС 16, 
МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 

• Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40) ради 
отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  

 
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења 
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу: 
 
• МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39 

„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези с класификацијом и 
одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39 - 
средства која се држе до доспећа, средства расположива за продају и кредити и 
потраживања. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену. 

 
У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене 
категорије приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по 
амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер вредности. 
Финансијско средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два 
критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни модел чији је циљ да се 
наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају основ за наплату на 
одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата главнице и камате на преосталу 
главницу. Сва остала средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и губици по 
основу вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се признавати у билансу 
успеха, изузев за улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где МСФИ 9 
допушта, при иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све промене фер 
вредности признају у оквиру осталих добитака и губитака у извештају о укупном резултату. 
Износ који тако буде признат у оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи касније да се 
призна у билансу успеха.  

 
• Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у заједничким 

пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 
године. 

 
• МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године. 
 
• МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање прихода.  

МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, IFRIC13 „Програми 
лојалности клијената”, IFRIC15 „Споразуми за изградњу некретнина” и IFRIC18 „Преноси 
средстава од купаца”. МСФИ 15 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2017. године, уз дозвољену ранију примену. 
 

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” - 
Тумачење прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2016. године). 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу (наставак) 

 
• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” - 

Пољопривреда – индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2016. године). 

 
• Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним 

финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2016. године). 
 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у 
придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између 
инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 
 
3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА  

 
3.1. Прихoди и расхoди  
 

Прихoди обухватају приходе од уобичајених активности Привредног друштва и добитке. 
 
Приходи од уобичајених активности су приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од 
активирања учинака, приходи од субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја 
дажбина по основу продаје робе, производа и услуга и други приходи који су обрачунати у 
рачуноводственој исправи, независно од времена наплате. 
 
Добици представљају повећање економске користи и могу, али не морају да проистекну из 
уобичајених активности Привредног друштва. Добици се приказују на нето основи након умањења 
за одговарајуће расходе.   
 
Приходи од продаје робе, производа и услуга су исказани по фактурној вредности, умањеној за 
дате попусте, повраћаје производа и роба и порез на додату вредност. 
 
Приходима у билансу успеха у текућем периоду сучељавају се њима припадајући расходи. 
 
Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности Привредног друштва и 
губитке. 

 
Трошкови који проистичу из уобичајених активности Привредног друштва укључују расходе 
директног материјала и робе и друге пословне расходе, независно од момента плаћања. 
 
Губици представљају смањење економских користи и могу али не морају да проистекну из 
уобичајених активности Привредног друштва. Губици се приказују на нето основи након умањења 
за одговарајуће приходе.  
 
Прихoди и расхoди пo oснoву камата сe књижe у кoрист или на тeрeт пeриoда на кoји сe oднoсe.  

 
3.2. Прерачунавање износа исказаних у страној валути и износа са уговореном 

валутном клаузулом 
 
Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном 
клаузулом су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту 
девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути  и са уговореном валутном 
клаузулом на дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на 
међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.2. Прерачунавање износа исказаних у страној валути и износа са уговореном 

валутном клаузулом (наставак) 
 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној валути и  
прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан биланса стања, 
књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних 
разлика.  

 
Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном монетарних 
средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, књиже се у корист 
или на терет биланса успеха, као приходи или расходи по основу ефеката уговорене заштите од 
ризика. 
 

3.3.  Порез на добитак  
 

(а) Текући порез на добитак 
 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава у складу са Законом о порезу на 
добит правних лица и пратећим пореским прописима  Републике Србије. 
 
Порез на добитак у висини од 15%  се плаћа на пореску основицу утврђену пореским билансом. 
Пореска основица у пореском билансу укључује добитак исказан у билансу успеха и корекције 
дефинисане пореским прописима Републике Србије. 
 
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у претходним  
периодима. Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун пореских добитака из 
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1. јануара 2010. године. 
Порески губици настали пре 1. јануара 2010.  године могу се пренети на рачун пореских добитака 
из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 

 
(б) Одложени порез  

 
Одложени порез  се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, 
за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и обавеза у 
билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важећа пореска стопа која је коришћена за 
утврђивање разграниченог износа пореза на добитак износи 15%. Одложене пореске обавезе се 
признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све 
одбитне привремене разлике, пореске губитке и пореске кредите, који се могу преносити на 
наредне обрачунске периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од 
којег се одложена пореска средства могу искористити. 

 
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески  расход 
периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на позиције које се 
књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају одложени порез такође се 
распоређује у оквиру капитала. 

 
(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата 

 
Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене порезе 
на имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са републичким и 
општинским прописима. 

 
3.4. Нeкрeтнинe, пoстрoјeња и oпрeма   
 

Некретнине, постројења и опрема су на дан 31. децембра 2014. године исказана по 
ревалоризованој набавној вредности, умањеној за исправку вредности, у складу са проценом 
вредности извршеном од стране овлашћеног проценитеља, са стањем на дан 1. јануара 2007. 
године, као и проценом земљишта од стране стручних служби Привредног друштва на дан 31. 
децембра 2008. године. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Нeкрeтнинe, пoстрoјeња и oпрeма   
 

Набавке некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања се од 1. јануара 2007. гoдинe 
евидентирају по набавној вредности. Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, 
увећана за зависне трошкове набавке или изградње и трошкове довођења средства у стање 
функционалне приправности, умањена за било које трговинске попусте и рабате.   

 
Накнадни трошкови за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се 
тим трошком побољшава стање средстава изнад његовог првобитно процењеног стандардног 
учинка.   

Трoшкoви тeкућeг oдржавања и oправки признају сe каo расхoд пeриoда. 
  
3.5. Амoртизација 

 
Нeкрeтнинe, пoстрoјeња, oпрeма и нематеријална улагања сe амoртизују у тoку њихoвoг кoриснoг 
вeка упoтрeбe примeнoм мeтoдe прoпoрциoналнoг oтписивања, oднoснo мeтoдoм јeднаких 
гoдишњих стoпа у прoцeњeнoм кoриснoм вeку упoтрeбe за сваку ставку нeкрeтнина, пoстрoјeња, 
oпрeмe и нeматeријалних улагања.  
 
Амoртизација сe oбрачунава на набавну вредност за новонабављена средства или 
рeвалoризoвану врeднoст нeкрeтнина, пoстрoјeња и oпрeмe умањену за резидуалну вредност.  
 
Амoртизација сe равнoмeрнo oбрачунава на набавну врeднoст некретнина, постројења, опреме 
и нематеријалних улагања примeнoм слeдeћих гoдишњих стoпа, с циљeм да сe срeдства у 
пoтпунoсти oтпишу у тoку њихoвoг кoриснoг вeка употребе. 
 
 
 
Најважније групе некретнина, постројења и опреме: 

 Корисни век 
употребе у 
годинама

  
 
 
 
 
 
 
3.6. Биолошка средства 
 

Биолошка средства се при почетном признавању и на датум сваког биланса стања одмеравају по 
фер вредности умањеној за процењене трошкове продаје, осим ако се фер вредност, при 
почетном признавању, не може поуздано утврдити. У том случају биолошко средство се одмерава 
по набавној вредности умањеној за евентуалну исправку вредности и евентуалне кумулиране 
губитке по основу умањења вредности. 

 
Добитак, односно губитак, при почетном признавању биолошког средства по фер вредности 
умањеној за процењене трошкове продаје, као и при промени фер вредности, умањеној за 
процењене трошкове продаје, укључује се у остале приходе или расходе периода у којем су 
настали. 

 
Биолошка средства су била предмет провере фер вредности од стране стручних служби 
Привредног друштва са стањем на дан 31. децембра 2009. године. Према оцени руководства и 
стручних служби Привредног друштва фер вредност биолошких средстава  није се материјално 
значајно променила у односу на процењену фер вредност, биолошких средстава. Сходно томе, 
биолошка средства  нису била предмет процене  фер вредности  са стањем на дан 31. децембра 
2013. године. На дан 31. децембра 2014. године биолошка средства била су предмет процене 
фер вредности од стране стручних служби Привредног друштва. Ефекти процене обелодањени 
су у напоменама 20. и 24. Приликом процене коришћена је приносна метода. 

 

Грађевински објекти 8 - 55
Опрема за управљање процесима производње  6 - 10
Намештај и инвентар 8
Компјутерска опрема 5 - 8
Остала опрема 10
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3.7. Финансијски инструменти 

 
Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Привредног друштва, од 
момента када је Привредно друштво уговорним одредбама везано за инструмент.  

 
Финансијска средства престају да се признају када Привредно друштво изгуби контролу над 
уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења 
инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да 
се признаје када Привредно друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена 
уговором укинута или истекла. 

 
Дугорочни финансијски пласмани 
 
Дугорочни финансијски пласмани који се односе на  дугорочна потраживања од запослених по 
основу датих дугорочних стамбених зајмова и кредита, који су бескаматни и исказани су у 
износима неотплаћених зајмова са уговореном валутном клаузулом или увећани за стопу раста 
цена на мало. 
 
Пoтраживања  

 
Пoтраживања су исказана пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти, умањeнoј за исправкe врeднoсти 
нeнаплативих пoтраживања.  

 
Исправка вредности краткорочних потраживања и пласмана код којих постоји вероватноћа 
ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност 
наплате извесна и документована отпис се, у целини или делимично, врши директним 
отписивањем. 

 
Вероватноћа немогућности наплате утврђује се у сваком конкретном случају на основу 
документованих разлога: стечај, ликвидација дужника, судско решење, презадуженост, отуђење 
имовине, принудно поравнање, ванпарнично поравнање, застарелост итд. 

 
Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко рачуна 
исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси 
руководство Привредног друштва. 
 
Готовински еквиваленти и готовина 
 
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се депозити по виђењу, готовина у 
благајни и средства на текућим и девизним рачунима банака. 

Финансијскe oбавeзe 

Финансијске обавезе се, приликом почетног признавања, исказују по набавној вредности која 
представља поштену вредност накнаде која је примљена за њих. Трансакциони трошкови се 
укључују у почетно мерење свих финансијских обавеза. Након почетног признавања, Привредно 
друштво мери све финансијске обавезе по амортизованој вредности, осим обавеза које држи 
ради трговања и деривата које представљају обавезе које вреднује по фер вредности. 

Смањење обавеза по основу закона, ванпарничног поравнања и слично врши се директним 
отписивањем. 
 
Oбавeзe из пословања  

 
Oбавeзe прeма дoбављачима и остале обавезе из пословања сe прoцeњују пo њихoвoј 
нoминалнoј врeднoсти. 
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3.8. Залихe 
 

Залихe робе, матeријала, рeзeрвних дeлoва, алата и инвeнтара сe мeрe пo набавнoј врeднoсти 
или цeни кoштања, oднoснo нeтo прoдајнoј врeднoсти акo јe oна нижа. Набавна врeднoст 
oбухвата купoвну цeну, увoзнe дажбинe и другe пoрeзe кoји сe нe рeфундирају, транспoртнe, 
манипулативнe и другe трoшкoвe кoји сe мoгу дирeктнo приписати стицању залиха, умањeну за 
тргoвачкe пoпустe, рабатe и другe сличнe ставкe. Алат и инвeнтар сe oтписују 100% приликoм 
издавања у употребу. 

 
Залихе недовршене производње и готових производа се исказују по цени коштања или по нето 
продајној вредности, у зависности од тога која је нижа. Нето продајна вредност је цена по којој 
залихе могу бити продате у нормалним условима пословања након умањења цене за трошкове 
продаје. Вредност производње у току и готових производа укључује све директне трошкове 
производње као и одговарајући део трошкова погонске режије. 
 
Пољоприведни производи убрани од биолошких средстава Привредног друштва одмеравају се по 
фер вредности умањеној за процењене трошкове продаје у моменту убирања. 
 

 Oбрачун излаза (утрoшка) залиха признајe сe пo мeтoди прoсeчнe пoндeрисанe цeнe.  
 

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да 
је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и 
залихе које по квалитету не одговарају стандардима се отписују. 

 

3.9. Накнаде запoслeнима 
 

a) Пoрeзи и дoпринoси за oбeзбeђeњe сoцијалнe сигурнoсти запoслeних 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Привредно друштво је  у обавези 
да уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту.  Oвe oбавeзe 
укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају 
применом посебних, законом прописаних стопа. Привредно друштво има законску обавезу да 
изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши 
пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет 
запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 
 

б)  Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина и јубиларних награда 
 

Привредно друштво на oснoву закљученог Колективног уговора  према одредби 106 прецизирало 
је  обавезу исплате запoслeнима oтпрeмнине  приликoм oдласка у пeнзију, у висини троструког 
износа нето зараде које би запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се 
исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од троструке 
просечне нето зараде по запосленом исплаћене у Привредном друштву у месецу који претходи 
месецу исплате отпремнине, односно троструког износа просечне нето зараде по запосленом 
исплаћене у привреди Републике Србије у месецу који претходи месецу исплате отпремнине, 
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике - 
акo јe тo за запoслeнoг пoвoљнијe. 

 

Привредно друштво према одредби 105, на oснoву закљученог Колективног уговора     има 
обавезу исплате јубиларних награда запoслeнима у висини једне просечне зараде остварене у 
последњем месецу у Привредном друштву за двадесет година непрекидног рада и две просечне 
зараде  за  тридесет  година непрекидног рада запосленог у Привредном друштву. 
 

На дан 31. децембар 2014. године, Друштво није књиговодствено евидентирало резервисања за 
отпремнине и јубиларне награде. Процена руководства Друштва је да је износ резервисања за 
отпремнине и јубиларне награде нематеријалан. 

 
 

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва коришћење 
најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на приказане вредности 
средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан  
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састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања 
финансијских извештаја. 

 
 
4.1. Процена и претпоставке 

  
 У наставку су приказане кључне претпоставке и остали извори процењивања неизвесности на 

датум биланса стања које представљају значајан ризик за материјално значајне корекције 
позиција у финансијским извештајима следеће године. 

 
4.2. Амортизација и стопе амортизације 
  
 Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку 

употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.  
 
4.3. Исправка вредности потраживања 
 

На основу процене руководства Привредно друштво врши појединачну исправку вредности 
доспелих потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву вредност. 

 
4.4. Фер вредност 
 

Пословна политика Привредног друштва је да обелодани информације о правичној (фер) 
вредности активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична 
вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји 
довољно тржишног искуства као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје 
потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису 
у сваком тренутку расположиве. Стога  правичну вредност није могуће поуздано утврдити у 
одсуству активног тржишта. Руководство Привредног друштва врши процену ризика и, у 
случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити 
реализована, односно надокнадива, врши се исправка. По мишљењу руководства Привредног 
друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност која је у датим 
околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 
 

4.5.  Процена фер вредности некретнина  
 
Фер вредности грађевинских објеката класификованих као некретнине, процењује се од стране 
квалификованих проценитеља.  
 
У недостатку текућих цена на активном тржишту за сличне некретнине, Друштво разматра 
информације из различитих извора, укључујући:  

 
(а) текуће цене на активном тржишту за некретнине другачије природе, стања или локације, 

прилагођене тако да одражавају те разлике; и 
 
б) недавне цене сличних некретнина на мање активним тржиштима, кориговане тако да 

одражавају промене у економским условима од датума трансакција које су настале по тим 
ценама. 
 

Процене руководства Друштва су да нето књиговодствена вредност наведених непокретности 
одговара њиховој фер вредности на дан 31. децембра 2014. године. 
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
  

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Приходи од продаје робе матичним  
   и зависним правним лицима: 
 - на домаћем тржишту (напомена 39.) 2,250 - 
 Приходи од продаје робе: 
 - на домаћем тржишту 10,747 10,318 

 
12,997 10,318 

 
 
6.  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Приходи од продаје производа и услуга матичним и  
   зависним правним лицима: 
 - на домаћем тржишту (напомена 39.) 278,423 389,672 
Приходи од продаје производа и услуга осталим  
   повезаним правним лицима: 
 - на домаћем тржишту (напомена 39.)     26,996 423 
Приходи од продаје производа и услуга: 
- на домаћем тржишту 53,155 99,274 

  
 

358,574 489,369 
 
 
7. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 
 

Приходи од премија,субвенција и донација у 2014 години износе 3.275 хиљада динара и 
обухватају субвенције по решењима Министарства  пољопривреде,шумарства и  водопривреде . 

 
 
8. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

Други пословни приходи остварени у 2014. години у износу од 246 хиљада динара (2013. године - 
311 хиљада динара) у потпунсти се односе на приходе од закупнина.  
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9.  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Трошкови материјала за израду 203,380 252,726 
Трошкови осталог материјала (режијског) 620 570 
Трошкови резервних делова 7,012 5,267 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 2,911 2,250 
  
  213,923 260,813 

 
 
10.  ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Трошкови електричне енергије  10,585  8,656 
Утрошена остала горива 18,449 15,980 

  
 

29,034 24,636 
 
 
11.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 28,357 30,998 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и  
   накнаде зарада на терет послодавца 5,056 5,549 
Трошкови накнада по уговорима 44,909 45,213 
Трошкови накнада директору, односно  
   члановима органа управљања и надзора 895 735 
Остали лични расходи и накнаде 2,299 2,368 

  
 

81,516 84,863 
 
 
12. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 

Трошкови транспортних услуга 2,431 4,822 
Трошкови услуга одржавања 7,256 6,390 
Трошкови закупнина 6,944 8,142 
Трошкови сајмова 1 4 
Трошкови рекламе и пропаганде 132 134 
Трошкови осталих услуга 5,551 6,974 

  
 

22,315 26,466 
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13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Трошкови непроизводних услуга     4,272 7,797 
Трошкови репрезентације 2,767 2,668 
Трошкови премија осигурања 3,183 2,108 
Трошкови платног промета 248 304 
Трошкови чланарина - 16 
Трошкови пореза и доприноса 2,122 2,846 
Остали нематеријални трошкови 1,813 1,601 
  
 14,405 17,340 

 
 
14.  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ  
 ПРИХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Финансијски приходи: 
 - од матичних и зависних правних лица:    

     остали финансијски приходи (напомена 39.)  -  1,843 
     
 - од осталих повезаних правних лица:    

остали финансијски приходи ефекат        валутне 
клаузуле (напомена 39.)  5  - 

     
Остали финансијски приходи 1 - 
  
 6 1,843 

 
 
15. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Приходи од камата:      
- по потраживањима из дужничко  
      порверилачки односа  115  217 

  
 

115 217 
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16.  ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА 

ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Позитивне курсне разлике 1 2 
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 150 696 
  
  151 698 

 
 
17. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Финансијски расходи из односа са: 
 - матичним и зависним правним лицима  
      (напомена 39.):    
 - остали финансијски расходи валутна клаузула  5,401  1,089 
     
  5,401 1,089 
 
 Трансакције се   односе  са повезаним правним лицем-Агромаркет доо Крагујевац. 

 
 
18.  РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Расходи камата:      

- по кредитима  248  4,831 

  
 

248 4,831 
 
 
19. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА 

ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Негативне курсне разлике  -   1 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  108  684  
   108   685 
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20.  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Добици од продаје нематеријалне имовине,  850   
   некретнина, постројења и опреме 23.338 5 
Приходи по осн еф.угов.заштите од ризика 
Добици од продаје материјала 746 630 
Приходи од смањења обавеза 19 - 
Приходи од усклађивања вредности  биолошких 
средстава:    

  - текуће 1,610  2,724 
  - процена фер вредности биолошких средстава 

(напомена 24.) 4,864 - 
Остали непоменути приходи 867 526 
  
  32.294 3,885 

 
 
21. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
  2014.  2013. 

 
Губици по основу расходовања и продаје  
  нематеријалне имовине, некретнина,    
  постројења и опреме 203 344 
Мањкови - 54 
Расходи по основу директних отписа потраживања 73 226 
Остали непоменути расходи 836 1,036 
  
  1,112 1,660 

 
 
22. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  
 

а) Компоненте пореза на добитак 
 У хиљадама динара 
 2014.  2013. 
   
Одложени порески (расходи)/приходи периода 130 479 

 
  

130 479 
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22. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  (наставак) 
 

б)  Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата 
пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 

 
 У хиљадама динара 
 2014.   2013. 

 
Добитак пре опорезивања 3,862  31,384 
    
Нето добици од продаје имовине (646)  - 
Капитални губици  -  344 
Укупан износ амортизације у финансијским извештајима 28,227  23,149 
Укупан износ амортизације обрачунат за пореске сврхе (31,825)  (31,655)
Усклађивање осталих расхода 1,591  28 
Збир оконачних корекција по основу трансакција са повезаним 
лицима утврђен у закључку документације о трансферним 
ценама 4,532 

 

- 
Добитак 5,741  23,250 
    
Пореска основица 5,741  23,250 
    
Порез по стопи од 15%  861  3,488 
Умањење обрачунатог пореза по основу улагања у  
    основна средства (861)  (3,488)
    

 
в)  Кретање на одложеним пореским средствима/обавезама 
 У хиљадама динара 
 2014.  2013. 

 
Стање на почетку године 6,131  6,610 
Смањење (130)  (479)
    
Стање на крају године 6,001  6,131 
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23.  НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА,  OПРEМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

           У хиљадама  динара 
 
 
 

Земљиште 

 

 
 

Грађевински 
објекти 

 

 
 
 

Опрема 

 

 
 

Инвестици-
је у току 

 
Аванси за 
основна 
средства 

 

Улагања 
на туђим 

некретни-
нама 

 

 
 
 

Укупно 

 

 
Нематери-

јална 
улагања 

Набавна вредност                
Стање 1. јануара 2013. године 116,760  533,724  357,396  35,299  325  14,422  1,057,926  1,101 
Директне набавке 235  31,983  -  5,168  43,427  -  80,813   
Пренос  -  24,416  29,191  (10,489) (43,118) -  -   
Отуђење и расходовање -  (746) (361) -  -  -  (1,107)   
                
Стање 1. јануара 2014. године 116,995 589,377 386,226 29,978 634 14,422 1,137,632  1,101 
Корекција пошетног стања  
   (усклађивање са новим контним  
   оквиром)- пренос на биолошка  
   средства -  -  -  (29,978)  -  -  (29,978)  - 
 116,995  589,377  386,226  -  634  14,422  1,107,654  1,101 
 
Директне набавке 594 946 - 35,919 5,480 - 42,939  - 
Пренос  - 9,519 32,023 (35,919) (5,623) - -  - 
Отуђење и расходовање - (745) (11,218) - - - (11,963)  - 
Стање 31. децембра 2014. године 117,589 599,097 407,031 - 491 14,422 1,138,630  1,101 

  
Исправка вредности  
Стање 1. јануара 2013. године -  423,815  139,687  -  -  1,082  564,584  879 
Амортизација  -  5,558  17,161  -  -  360  23,079  70 
Отуђење и расходовање -  (306) (221) -  -  -  (527)  - 
                
Стање 1. јануара 2014. године - 429,067 156,627 - - 1,442 587,136  949 
Амортизација  - 7,652 20,159 - - 360 28,171  56 
Отуђење и расходовање - (344) (8,195) - - 1 (8,538)  (1) 
Стање 31. децембра 2014. године - 436,375 168,591 - - 1,803 606,769  1,005 
Садашња вредност на дан:  
31. децембра 2014.  године 117,589 162,722 238,440 - 491 12,619 531,861  97 
1. јануара  2014. године 116,995 160,310 229,599 - 634 12,980 520,518  152 
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23. НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА И OПРEМА (наставак) 

 
Над опремом Привредног друштва нето садашње вредности на дан 31. децембра 2014. године од  
73,720 хиљада динара (31. децембар 2013. године – 76,385 хиљада динара), уписано је заложно 
право на основу солидарне залоге као гаранције по кредита Матичног правног лица.  
 
Над грађевинским објектима и земљиштем Привредног друштва садашње вредности на дан 31. 
децембра 2014. године у износу од 160,036 хиљада динара (31. децембар 2013. године – 155,872 
хиљада динара), укњижeне су хипотеке као средство обезбеђења кредита одобрених Матичном 
правном лицу (грађевински објекти - 122,554 хиљада динара и земљиште 37,482 хиљаде дианра). 
 
Наредна табела представља анализу финансијских инструмената који су вредновани након 
почетног признавања по фер вредности, груписаних у нивое од 1 до 3, у зависности од степена 
могућности процене фер вредности. 
 
• Ниво 1 одмеравања фер вредности произлази из котиране тржишне вредности 

(некориговане) на активним тржиштима за идентичну имовину и обавезе. 
 

• Ниво 2 одмеравања фер вредности произлази из улазних параметара, различитих од 
котиране тржишне вредности обухваћене Нивоом 1, а које су видљиве из средстава или 
обавеза, директно (на пример, цена) или индиректно (на пример, проистекло из цене). 

 
• Ниво 3 одмеравања фер вредности произлази из техника процењивања које укључују улазне 

параметре за финансијска средства или обавезе, а који представљају податке који се не могу 
наћи на тржишту (неистражени улазни параметри). 

 
 У хиљадама динара 
  2 ниво  3 ниво  Фер вредност 
       
Грађевински објекти  -  162,722  162,722 

  
 

- 
 

162,722 
 

162,722 
 
 

24. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 
 

 

 
Вишегодишњи 

засади –  
вишња 

Вишегодишњи 
засади –  
шљива 

  
Вишегодишњи 

засади у 
припреми 

 
 

Укупно 

Вишегодишњи 
засади –  

 

укупно  

     
  

   
Набавна вредност 

    
  

   
Стање 1. јануара 2013. године 24,968  2,997  27,965  -  27,965 
Повећања -  -    -   
          
Стање 1. јануара 2014. године 24,968 2,997 27,965  - 27,965 
Корекција почетног стања (усклађивање са 

новим контним оквиром)- пренос са 
инвестиција у току -  -  

  

29,978 29,978 
24,968 2,997 27,965  29,978 57,943 

          
Повећања - -   4,859 4,859 
Процена фер вредности засада (напомена 

20.) 2,829 2,035 
 

4,864 
 

- 4,864 
Садашња вредност на дан:           
31. децембра 2014.  године 27,797 5,032 32,829  34,837 67,666 

 
Биолошка средства на дан 31.децембра 2014 године износе 32.829 хиљада динара од тога засад 
вишње износи 27.797 хиљада у складу са МРС 41 извршена је процена услед промене фер 
вредности дошло је до повећања за 2.829 хиљада .Такође је извршена процена шљиве на 
 
Дан 31. децембар 2014 године и износи 5.032 хиљаде динара  и ту је настало увећање по 
процени за 2.035 хиљада динара. 
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25. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  
 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
 

Дугорочни пласмани у земљи и иностранству 625 652 
Остали дугорочни финансијски пласмани 3,134 3,486 

  
 

3,759 4,138 
 

Дугорочни финансијски пласмани односе се на станове које је Привредно друштво продало 
својим радницима кроз дугорочне кредите и на дугорочне одобрене зајмове запосленима у сврху 
набавке станова. Кредити ,односно зајмови отплаћују се месечно,са роком отплате од 20 година 
,са валутном клаузулом или са утврђивањем преосталог  потраживања кроз усклађивање са 
растом цена на мало.Текућа доспећа Привредно  друштво води на краткорочним финансијским 
пласманима. 

 
 
26. ЗАЛИХE 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
 

Материјал 45,552 46,859 
Резервни делови 9,091 8,393 
Алат и инвентар 22,632 20,866 
Исправка вредности инбентара и амбалаже (3,682) (3,392)
  73,593 72,726 
  
Недовршена прoизводња 52,404 56,901 
Готови производи 112,823 131,815 
  
Роба у магацину 
Роба у промету на велико 12,875 9,672 
Роба у промету на мало 3,108 2,845 
  15,983 12,517 
 -  - 
Плаћени аванси за залихе и услуге  955 1,321 
  - - 

  255,758 275,280 
 
Не постоји залога на залихама .                 

 
 
27. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
Потраживања од купаца: 
 - у земљи - остала повезана правна лица (напомена 39.) 29,695 - 
 - у земљи 17,698 32,563 
 - у иностранству - 73 
  47,393 32,636 
  
Исправка вредности: 
 - потраживања од купаца у земљи (1,581) (1,579)
  
  45,812 31,057 
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27. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 
 Усаглашена су потраживања од купаца. 

 
Промене на исправци вредности потраживања од купаца током  године су приказане у наредној 
табели: 

  У хиљадама динара 
 2014.  2013. 
    

 
Стање на почетку године 1,579  1,567 
Обезвређење потраживања  21  12 
Приходи од усклађивања вредности потраживања (19) (-)
    
Стање на крају године  1,581  1,579 
 
 

28. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 
 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
 

Потраживања од запослених 1,121 1,202 
Потраживања од државних органа и организација - 5,000 
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају - 31 

  
 

1,121 6,233 
 
 
29. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
 

Краткорочни кредити и пласмани: 
 - у земљи 1,426 1,223
Део дугорочних финансијских пласмана који   
   доспева до једне године 873 1,065
  
  2,299 2,288

 
Део дугорочних пласмана који доспевају до једне године у износи од 873 хиљаде односе се на 
раднике и њихове дугорочне кредите за станове. Остали краткорочни пласмани у износу од 1.426 
хиљада дин. су дата роба по уговору из пољопривредне апотеке.  

 
 
30.  ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
  

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
 

Текући рачуни 1,371 656 
Благајна 32 42 
Девизни рачун 17 16 
Остала новчана средства 2 2 
  
  1,422 716 

 



ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „ЗАЈЕЧАР“ А.Д., ЗАЈЕЧАР 
 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2014. године 

42 
 

 
 
31.  ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
 

ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима 19 34 
Потраживања за више плаћени порез на додату вредност 9,581 4,361 

  
 

9,600 4,395 
 
 
32.  АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Активна временска разграничења која на дан 31. децембра 2014. године износе 231 хиљаду 
динара (31. децембра 2013. - 325 хиљада динара),  у потпуности се односе на разграничене 
трошкове по основу обавеза за порез на додату вредност. 

 
 
33.  АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 

 
Акцијски капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2014. и 2013. године износи 508,565 
хиљада динара. 
 
Књиговодствена вредност и структура акцијског капитала Привредног друштва на дан 31. 
децембра 2014. и 2013.  године дата је у следећој табели: 
  

 31. децембар 2014. године 31. децембар 2013. године 

 
У хиљадама 

динара  Број акција  
 

У % 
 У хиљадама 

динара  
Број 

акција  
 

У % 
   
Aкционарски фонд АД Београд 11,513 1.149 2.26 11.513      1,149         2.26 
Агромаркет д.о.о., Крагујевац 423,014  42.217  83.18  359.938  35,922  70.77 
Мали акционари 74,038  7.389  14.56  137.114  13,684  26.97 

 
 

508,565  50.755  100.00  508.565  50,755  100.00 
 

 У Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије, евидентиран 
је уписани и уплаћени новчани капитал Привредног друштва у укупном износу 508,565 хиљада 
динара на дан 1. фебруара 2012. године.   

   
Књиговодствена вредност акцијског капитала Привредног друштва на дан 31. децембра 2014. 
године у износу од 508,565 хиљада динара је усаглашена са акцијским капиталом уписаним у 
Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије. 

 
 
34. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 

  
31. децембар

2014.
31. децембар 

2013. 
 
Дугорочни кредити -  23,035 
Текуће доспеће дугорочног кредита (напомена 35.) -  (23,035)

 
 

-  - 
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34. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 
Преглед обавеза по овом кредиту  на дан 31. децембра 2013. године је дат у следећој табели: 

Давалац кредита 
Број

уговора

Иицијални 
износ 

кредита у 
ЕУР

Датум

одобрења

Годишња 
каматна

стопа

Рок

доспећа

Износ у 
ЕУР

Износ у 
хиљадама

динара

 

„Banca Intesa” 
а.д., Београд  

 
54-420-

4300038.2  

 
 

-  26.09.2012  10.50%  26.03.2014  - 11,538

„Banca Intesa” 
а.д., Београд 

  
54-420-

4400767.4 

  
 

434,562.68 

 

26.09.2012  2.3%  26.03.2014 

 

100,284 11,497
            23,035
Текуће доспеће 
(напомена -.) 

     
    

  
(23,035)

            -

 
 

35. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Привредно друштво нема исказане краткорошне финансијске обавезе на дан 31. децембра 2014. 
године. Краткорочне финансијске обавезе на дан 31. децембра 2013. године износиле су 23,035 
хиљада динара и у целости су се односиле на текућа доспећа дугорочних кредита (напомена 34.). 
Привредно друштво измирило је наведене обавезе у току 2014. године. 

 
 
 36.  ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
 

 Обавезе према добављачима: 
 - матична и зависна правна лица у земљи (напомена 39.) 98,528 69,826 
 - остала повезана правна лица у земљи (напомена 39.) 21,205 7,112 
 - у земљи 11,264 18,587 
Остале обавезе из пословања 19 339 
  
  131,016 95,864 

 
 Усаглашене су обавезе у укупном износу . 
 
37.  ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 

ДАЖБИНЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
  

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
 

Остале краткорочне обавезе:    
 - обавезе према физичким лицима за накнаде по 
уговорима 481 158 

Обавезе за остале порезе,доприносе и друге дажбине: 
 - остале обавезе 317 - 
Пасивна временска разграничења: 
 - остала пасивна временска разфраничења - 5 
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38.  ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА  
 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2014.  
31. дeцeмбар 

2013. 
 

Материјал и роба примљени на обраду и дораду - 4,706 
Дата јемства, гаранције и друга права 359,799 321,456 
Имовина код других субјеката 7,017 440 
  
  366,816 326,602 
 
Привредно друштво је на да 31.децембра 2014 године у оквиру ванбилансне евиденције исказало 
потенцијалне обавезе по основу датих јемстава по кредитима одобрених Матичном правном 
лицу. Потенцијалне обавезе су исказане по процењеној вредности грађевинских објеката у износу 
од 267,802 хиљада динара, односно опреме у износу од 91,997 хиљада динара. 

 
39. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА  

 
Потраживања и обавезе и приходи и расходи настали из трансакција са повезаним 
правним лицима: 
 
Биланс стања 

У хиљадама динара 
  31. дeцeмбар 

2014. 

 

31. дeцeмбар 
2013.   

Средства    
Потраживања по основу продаје (напомена 27. )     
 - Семенарство Шабац-целокупан износ  29,695 - 
    

Укупно средства  29,695 - 
 

Обавезе из пословања  (напомена 36):   

 

 
 - Агромаркет ДОО Крагујевац  (98,426) (69,826)
 - Амаркет ауто д.о.о., Крагујевац  (102) - 
 - Агросеме Кикинда  (21,205) (7,112)
 
Укупно обавезе  (119,733) (76,938)
     

  (90,038)  (76,938)
 Биланс успеха 

У хиљадама динара 
  2014.  2013. 
Приходи од продаје робе (напомена 5.)     
Агромаркет д.о.о. Крагујевац  2,250  - 
     

Приходи од продаје производа и услуга  
  (напомена 6.)     

- Агромаркет д.о.о. Крагујевац   278,423  389,672 
- Остала повезана правна лица-Семенарство Шабац  26,996  423 

  305,419  390,095 
Финансијски приходи од повезаних лица и остали 
финансијски приходи (напомена 14.)     

  - Агромаркет д.о.о., Крагујевац  -  1,843 
  - Остала повезана правна лица-Агросеме доо Кикинда  5  - 
  5  1,843 
     
Укупно приходи  307,674  391,938 
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39. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА  
 
 Биланс успеха (наставак) 

У хиљадама динара 
  2014.  2013. 

 
Пословни расходи     

- Агромаркет д.о.о. Крагујевац   (50,502)  (52,884) 
- Остала повезана правна лица-Агросеме доо Кикинда  (16,034)  (18,126) 

  (66,536)  (71,010) 
     

Финансијски расходи из односа са повезаним правним 
лицима и остали финансијски расходи (напомена 17.)     
- Агромаркет д.о.о. Крагујевац   (5,401)  (1,089) 

  -  - 
Укупно расходи  (71,937)  (72,099) 
     

Приходи, нето  235,737  319,839 
 
 
40. СУДСКИ СПОРОВИ  
 

Са стањем на дан 31. децембра 2014. године, Привредно друштво води један судски спор против 
трећих лица чија је процењена вредност 630 хиљада динара. 
 
 

41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 
Финансијски ризици укључују: тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се 
избегавају умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не 
користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на 
пословање због тога што такви финансијски инструменти нису у широј употреби, нити постоји 
организовано тржиште тих инструмената у Републици Србији.  

 

Управљање ризиком капитала  
 

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Привредног друштва. Руководство 
Привредног друштва разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверења да ће 
Привредно друштво бити у могућности да одржи принцип сталности пословања, уз истовремено 
повећање добити власника, путем оптимизације дуга, односно обавеза и капитала. 

 

Лица која контролишу финансије на нивоу Привредног друштва врше преглед структуре капитала 
на годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководство Привредног друштва разматра цену 
капитала и ризике повезане  са врстом капитала. 

 

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

У хиљадама динара

31. децембар

2014.
31. децембар

2013.
 
Задуженост*   - 

 
23,036 

Готовински еквиваленти и готовина   1,422  716 
     
Нето задуженост  (1,422)  22,320 
     
Капитал **  793,813  790,081 
     
Рацио (однос) задужености према капиталу  -  0,029 
Рацио (однос) нето задужености према капиталу  -  0,028 

 

*Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијске обавезе 
** Капитал обухвата износ укупног капитала 
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41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 

 
Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода за све 
врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у напомени 3. уз финансијске 
извештаје. 
 
Категорије финансијских инструмената 

У хиљадама динара

31. децембар

2014.
31. децембар

2013.
 

Финансијска средства    
Потраживања од купаца 45,812  31,057 
Готовински еквиваленти и готовина 1,422  716 
 47,234  31,773 
    
Финансијске обавезе    
Краткорочне финансијске обавезе -  23,035 
Обавезе према добављачима 130,997  95,525 
Остале краткорочне обавезе 500  497 
    
 131,497  119,057 

 
Финансијски ризици 

 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се 
избегавају умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не 
користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на 
пословање због тога што такви финансијски инструменти нису у широкој употреби, нити постоји 
организовано тржиште тих инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 

 
У свом пословању Привредно друштво је изложено финансијским ризицима и  у том склопу  
изложено је тржишном ризику који  се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних 
стопа. 
 
Девизни ризик 

 
Привредно друштво је изложено девизном ризику преко готовинских еквивалената и готовине, 
потраживања од купаца, обавеза по дугорочним кредитима и обавеза према добављачима, 
деноминованих у страној валути. Привредно друштво не користи посебне финансијске 
инструменте за заштиту од девизног  ризика, односно ризика промене курсева страних валута 
обзиром да ти инструменти нису у  широј употреби  у Републици  Србији. 
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и монетарних обавеза исказаних у страној 
валути или са валутном клаузулом на датум биланса стања је следећа: 
   У хиљадама динара 
 Монетарна средства  Монетарне обавезе 

 
31. децембар 

2014.   
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2014.  
31. децембар 

2013. 
        
EУР 790  2,040  81,536  67,214 
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41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 
Привредно друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР). При интерном 
приказивању девизног ризика користи се стопа осетљивости од 10% слабљења или јачања курса 
динара у односу на наведену страну валуту. Уз претпоставку да су исказана монетарна средства 
и монетарне обавезе у страној валути (која су прерачуната у динаре на крају текуће и претходне 
године) основа за квантификацију ефеката, односно утицаја осетљивости промене курса динара у 
односу на ЕУР, у следећој табели приказан је утицај промене курсева страних валута за 10% на 
добитак. 

   У хиљадама динара 
 На дан 31. децембра 2014.  На дан 31. децембра 2013. 
 Утицај на добитак +/(-)  Утицај на добитак +/(-) 
 По основу прерачуна:  По основу прерачуна: 

 
Средстав

а 
 

Обавеза 
 Нето 

 Средстава 
 

Обавеза 
 

Нето 
Ако курс динара ослаби за  
   10% у односу на:            
ЕУР 79  (8,154)  (8,075)  204  (6,721)  (6,517) 
            
Ако курс динара ојача за  
   10% у односу на:  

 
 

 
   

 
 

 
 

ЕУР (79)  8,154  8,075  (204)  6,721  6,517 
 

Ризик од промене каматних стопа 
 

Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код 
којих је варијабилна каматна стопа. Овај ризик зависи од финансијског тржишта а Привредно 
друштво нема на располагању инструменте са којима би ублажило утицај ризика од промене 
каматних стопа. 

 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и 
претходне године дата је на следећем прегледу: 

 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 
 

Финансијска средства    
Некаматоносна    
Потраживања од купаца                                                            45,812  31,057 
Готовински еквиваленти и готовина 1,422  716 
 47,234  31,773 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима                                                           130,997  95,525 
Остале краткорочне обавезе 500  497 
 131,497  96,015 
Варијабилна каматна стопа    
Краткорочне финансијске обавезе -  23,035 
    
 131,497  119,057 
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41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа (наставак) 
 
За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, анализа је састављена под 
претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе године. 
Према процени Привредног друштва, повећањем или смањењем варијабилних каматних стопа у 
распону од 1 до 2% под  претпоставком  да су све остале варијабле непромењене, , у 
финансијским извештајима за 2014. годину не би било ефеката јер нема средстава и обавеза са 
варијабилном каматном стопом (у 2013. години нето финансијски расходи би се повећали или 
смањили у распону од 230 до 460 хиљада динара). 
 
Кредитни ризик 
 
Управљање потраживањима од купаца 
 
Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити 
у могућности да своја дуговања према Привредном друштву измире у целости и на време, па би 
по овом основу настао губитак за Привредно друштво. Изложеност Привредног друштва 
кредитном ризику ограничена је на потраживања од купаца на дан биланса стања. Потраживања 
од купаца састоје се од великог броја потраживања, од којих се материјално значајан дeo односи 
на следеће купце: 
 
 У хиљадама динара

31. децембар

2014.
31. децембар

2013.
                                                                        
     
Семенарство Шабац 29,695  - 
АД Вино Жупа Крушевац -  4,364 
Тимберг д.о.о., Књажевац 3,198  3,198 
 ЗЗ Уљарица Неготин 7,117  17,871 
Институт за крмно биље д.о.о., Глободер 877  963 
Остали купци 4,925  4,661 
    
 45,812  31,057 

 
Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан 31. 
децембра текуће и претходне године приказана је у следећој табели. 

     У хиљадама динара 
 Бруто изложеност  Исправка вредности  Нето изложеност 
     31. децембар      31. децембар    31. децембар 
 2014. 2013. 2014. 2013. 2014. 2013.
    
Недоспела потраживања 
   од купаца  39,139  7,850  -  -  39,139  7,850 
Доспела исправљена  
   потраживања 1,581  1,579  (1,581)  (1,579)  -  - 
Доспела неисправљена 
   потраживања                       6,673  23,207  -  -  6,673  23,207 
 
Укупно 47,393  32,636  (1,581)  (1,579)  45,812  31,057 
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41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
 Кредитни ризик (наставак) 
 

Недоспела потраживања од купаца 
 
Недоспела потраживања од купаца на дан 31. децембра 2014. године у износу 39,139 хиљадa 
динара (31. децембра 2013. године – 7,850 хиљадe динара) односе се на  потраживања од купаца 
по основу продаје. Ова потраживања доспевају на наплату углавном у року од 90 дана након 
датума фактуре, у зависности од уговорених рокова за плаћање.  
 
Доспела, исправљена потраживања од купаца 

 
Доспела, исправљена потраживања од купаца на дан 31. децембра 2014. године износе 1,581 
хиљаду динара (на дан 31. децембра 2013. године – 1,579 хиљада динара), за која је Привредно 
друштво утврдило да је дошло до погоршања кредитне способности купаца и да потраживања у 
наведеним износима неће бити наплаћена, односно да ће бити делимично плаћена, па је 
извршило исправку вредности потраживања како би се она свела на накнадиву вредност.  

 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца 

 
Привредно друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела 
потраживања од купаца исказана на дан 31. децембра 2014. године у износу од 6,673 хиљада 
динара (31. децембра 2013. године – 23,207 хиљада динара) с обзиром да руководство 
Привредног друштва сматра да није утврђена промена у кредитној способности купаца, као и да 
се део ових потраживања односи на потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим 
инструментима обезбеђења плаћања. Сходно томе, руководство Привредног друштва сматра да 
ће садашња вредност ових потраживања бити наплаћена. 

 
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања од купаца приказана је у следећој 
табели: 
 

 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2014. 
 31. децембар 

2013. 
 

 
Доспелост:    
Од 31 до 60 дана -  150 
Од 61 до 180 дана 2,599  5,360 
Од 181 до 365 дана 4,074  17,697 
    
Укупно 6,673  23,207 
 
Управљање обавезама према добављачима 
 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2014. године износе 130,997 хиљада динара 
(31. децембра 2013. године – 95,525 хиљадe динара). Сагласно политици управљања 
финансијским ризицима, Привредно друштво измирује доспеле обавезе према добављачима у 
уговореним роковима и сходно томе, добављачи не зарачунавају камату на доспеле обавезе. 
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41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Ризик ликвидности 
 
Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног друштва. За ову 
сврху руководство Привредног друштва је успоставило одговарајући систем управљања за 
краткорочно, средњерочно и дугорочно финансирање пословања Привредног друштва. 
Привредно друштво управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа 
новчане резерве, континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем 
одржавања адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 

 
Следећа преглед приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских 
обавеза са стањем на дан 31. децембра текуће и претходне године. Приказани износи засновани 
су на недисконтованим токовима готовине финансијских средстава и финансијских обавеза, уз 
претпоставку да ће се финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе измирити 
према наведеној рочности доспећа. 
   У хиљадама динара 
 Финансијска средства  Финансијске обавезе 
 31. децембар      31. децембар     
 2014.  2013.  2014.  2013. 
Рочност        
Мање од 1 месеца -  -  8,743  97 
Од 1 до 3 месеца                    2,599  -  29,832  406 
Од 3 месеца до 1 године                  45,756  33,026  92,922  118,554 
Од 1 до 5 година -  -  -  - 
        

Укупно: 48,355  33,026  131,497  119,057 
 
Фер вредност финансијских инструмената 
 
Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2014. године и 31. децембра 2013. године. 
 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 2014. 31. децембар 2013. 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер  
вредност 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер  
вредност 

Финансијска средства        
Потраживања од купаца 45,812  45,812  31,057  31,057 
Готовина и еквиваленти 1,422  1,422  716  716 
        
 47,234  47,234  31,773  31,773 

Финансијске обавезе        
Краткорочне финансијске 
обавезе - 

 
- 

 
23,035 

 
23,035 

Обавезе према добављачима                                                130,997  130,997  95,525  95,525 
Остале краткорочне обавезе 500  500  497  497 
        
 131,497  131,497  119,057  119,057 
 
Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  
 
Претпоставке коришћене за процену текуће фер вредности су и да књиговодствена вредност 
краткорочних потраживања од купаца и обавеза према добављачима апроксимира њиховој фер 
вредности због тога што доспевају за плаћање/наплату у релативно кратком периоду.  
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42. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
  
 Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 

Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 
Привредног друштва могу се разликовати од тумачења руководства Привредног друштва. Као 
резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Привредном 
друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске 
обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање 
неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала. 
 
 

43.       ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА 
 
Нема догађаја након биланса стања који захтевају обелодањивања. 

 
 
44. ДEВИЗНИ КУРСEВИ 

 
Срeдњи курсeви дeвиза, утврђeни на мeђубанкарскoм тржишту дeвиза, примeњeни за прeрачун 
дeвизних пoзиција биланса стања у динарe, за пoјeдинe главнe валутe су били слeдeћи: 
 

У динарима 
  31. дeцeмбар 

2014. 

 

31. дeцeмбар 
2013.   

    
ЕУР  120.9583 114.6421 
УСД  99.4641  83.1282 

 


























