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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. 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 45036 44976 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

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 3.5; 12 19025 20587 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 3.5 10487 10487

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 3.5 2523 2938

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 3.5 6015 7162

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

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 3.5 26011 24389 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8d43c30e-1c18-4bb4-8416-a5b95cb11225&hash=808D7746D309E052C156E6239EA433E992246772
50625
51420
14509
13466
50
0
362
299
1014
812
2051
1558
19414
22057
0
21465
23615
0
0
0
0
37400
38192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7526
7292
0
7526
7292
234
3
0
234
3
20517
20517
0
20517
20517
13225
13228
0
50625
51420
7
8
37
24
0
0
0
0
44976
45036
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022 3.5 26011 24389

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 0 0 0

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

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

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 35 96

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

0043 6349 5553 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 3.7; 13 3156 2192 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 155 224

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 3001 1968

7162
6015
2938
2523
10487
10487
0
20587
19025


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

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

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

0051 3.8; 14 3125 3286 0

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 3.8; 14 3084 3222

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 41 64

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 5 0

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 31 31

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 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 15 24 37

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 16 8 7

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 51420 50625 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
24389
26011
0
24389
26011


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

ПАСИВА

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

0401 13228 13225

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

0402 20517 20517 0

300 1. Акцијски капитал 0403 18 20517 20517

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

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 19 3 234 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 3 234

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 20 7292 7526 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 7292 7526

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 0 0 0

0
0
0


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

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

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

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 0 0 0

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

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 38192 37400 0

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

0443 0 0 0

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

0
3286
3125
1968
3001
224
155
0
2192
3156
0
5553
6349
96
35
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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 7541 7374

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

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

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 3.1; 6 3366 6453

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

1010 0 6453

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 3.1; 6 3366 0

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

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 6a 1043 781

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 7 3132 140

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8d43c30e-1c18-4bb4-8416-a5b95cb11225&hash=808D7746D309E052C156E6239EA433E992246772
234
3
96
0
0
61
138
64
138
64
76
6
6
2
6
2
0
0
6
2
0
0
0
0
68
60
565
608
0
0
7374
7541
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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
7481 7306

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 3.2 1622 1982

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

1021 1032 14

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 3.3; 8 2193 2365

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 8 281 257

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 9 5110 4636

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 10 381 204

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 1562 1275

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 10 608 565

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 60 68

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 0 0

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 3.4 2 6

56, осим 562, 563 и 564
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

0
3366
6453
0
6453
3366


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 2 6

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 2 6

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 6 76

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

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

1054 64 138

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

1055

69-59
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 64 138

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 61 0

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 0 96

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

14
1032
1982
1622
7306
7481
140
3132
781
1043


l l  3 H o c

c. HETO AOEITAK

(10s8 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1. OcHoBHa 3apaAa no aKqhjl1

2. yMarbeHa (pa3BoAlbeHa) 3apaAa no aKqxjx

G
O6pa3aq nponncaH npaanf,HnKoM o caApxuHtr tr 6opMx o6pa3aqa SrHaHcyjcKtrx x npeAy3erHtrKe (r'Cnpx6eHn rnacHnK PC", 6p. 9512014 h 14412014)

Radoslav 

Mitrić 

100039950-0

7099748001
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 3 234

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8d43c30e-1c18-4bb4-8416-a5b95cb11225&hash=808D7746D309E052C156E6239EA433E992246772
0
0
234
3
234
3
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


2. Ao6utlu Anu ry6n|Jil oA n{spyP|eHara 3aurrTe

Aooyilln unn ry6Bql1 no ocHoBy hHcrpyileHara
saurne plsrra (xequrra) Hoararor rora

4. Ao6yilln unu ry6rqx no ocHoBy Saprlaja oA

L OCIMI4 EpyTo CBEOEyXBATHI4 AO6I4TAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

- (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + ZO12 +
2014+2016+2018 )>0

II. OCrMU EpyTO CBEOS}XBAT]II4 ryEilTAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2070 + zotz + zot4 + 2016 +
2018) - (2003 + Z00S + ZOOT + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017 )>0

III. nopE3 HA OCrMil CBEOS]4GATHI4 AO6I4IAK

IV. HETO OCrAnU CBEOEyXBATHI4 AO6I4TAK (2019
- 2020 - 2021) > 0

v. HETO OCrMil CBEOSyXBATHT4 ryEilTAK (2020 -
2019+2021 )>0

I. yKynAH HEIO CBEODT(BATHn AOE14TAK (2001
2002+2022-2023)>o

II. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHil ryEilTAK (2002 -
2 0 0 1 + 2 0 2 3 - 2 0 2 2 ) > 0

: vtgnAH HETO CBEOED(BATH!,| AOEIITAK
ryElfTAK (2027 + 2028) = AOn ZO24 > O

l. npxnl{caH Beh]4HcKl4M BnacHr4qrMa Ktnrrana

2. npnnncaH BnacHxtl[Ma Kojx HeMajy KoHrpony

O6pa3aq npon[caH npaBmHr4KoM o caApxt4Hr4 x OopMl1 o6pa3aqa dhHaHcxtcK]4x 3aApyre tr npeAFerH{Ke (,'Cnyx6eHt4 rf,acHxx pC", 6p.

Radoslav 

Mitrić 

100039950-07

09974800143

Digitally signed 

by Radoslav Mitrić 

100039950-07099

74800143 

Date: 2016.04.24 

21:47:08 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 7524 9937

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 7524 7957

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1980

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 7537 9183

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 1350 3513

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 5319 5210

3. Плаћене камате 3008 2

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 866 460

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 754

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 13

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 8022

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 8022

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 8022

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8d43c30e-1c18-4bb4-8416-a5b95cb11225&hash=808D7746D309E052C156E6239EA433E992246772
37
24
7315
37
7278
13
17215
7537
9937
7524
10
10
10
0
0
0
8022
2
5210
5319
3513
1350
9183
7537
1980
7957
7524
9937
7524
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


no3xqxia AOn
l43Hoc

Texyha rogtxa nperxoAHa roAtrHa

4
1 2 3

B. TOKOBI TOTOBI4HE }I3 AKTI,IBHOCT]1 Ol4HAHC'rPArbA

302s
{)

0
L npxnlB, roroBrHe H3 affiriBHocil OxHaHcxparba (l Ao 5)

1. YBehalbe ocHoBHor Kanrrana
3026

2. AfopoqHx xpegrru (rero nprnreu) 3027

3. KparKopoqHil KpeAtrrr (Hero npilnfiBl1) 3028

Ocrane 4yropovHe o6aeee 3029

Ocrane KparKopoqHe o6aBge 3030

I. O4nxax roroBhHe rc axrxBHocu gtxaxcuparea (1 4o 6j 3031
0 I O

OrKyn concrseHr4x aKq[ja n yAena
t032

AyfopoqHr Kpe{hrr (oAnxBx)
3033

10
KparKopoqHh kpeA{ru (oF.J,u}n)

3034

Ocrane ooaBee (oAnrs[)
JUJ)

OtrHaHo4jc([ n}|3xHr
3036

l4cnnaheHe A[B],tAeHAe
JVSf

Hero npflnr8 roroBl4He r: arruanocrn $ilHaHchpa$a (I-[) 3038

IV. Hero oAnlaB roroB[He la3 aKrtrBHocl4 Or{HaH&pa$a (II-I) 3039
10

r. cBErA np}lnuB roToBr4HE (3001 + 3013 + 3025) 3040
7524

9937

J031) 304r
753 t- 1721.5

D, HETO npl4nltB roToBt4HE (3040 _ 3041) 3042

E. |{ETO OIu|}|B roToBnHE (3041 _ 3040) 3043
72.:/8

x, roToEt4HA HA nOqETKy OEpAqyHcKor nEPHOAA 3044
37 731 5

3. NO3fiTl4BHE KYPCHE PA3N}IKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
roTo814HE 3045

h. HETAT}IBHE.KYPCHE PA3'II4KE NO OCHOBY NPEPAqYiA
TOTOBIlHE 3046

J. roToBltHA HA KpAty oSpAqyHcKor nEplloAA

(3042 - 3043 + 3044 + 304s - 3046)
3Q47

24 37

AaHa _20_roAxHe
r t r \  - . \ .  - - -

'+ 'i 3aKoHcKH 3acrvnrxK

t-.ri' \ /----lb,- (

:=;t{ l-+>-
O6pa3aq nponhcaH npaBtrnHtrKoM o caApxxH[ x OopM[ o6pa3aqa enraacujcsx purala ra npilpqAxa apyu7

\ao'"y
3aApyre I npeAFerHhKe (.Cn]46err rnacinx pC,,, 6p. gS/2014 u 744t2}t4)
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Mitrić 100039950-
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 20517 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. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 20517 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.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 20517 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. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 20517 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8d43c30e-1c18-4bb4-8416-a5b95cb11225&hash=808D7746D309E052C156E6239EA433E992246772
13228
3
13225
13225
234
12991
12991
20517
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни
број ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ 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. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 20517 4036 4054
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Редни
Број ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 7692 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 166

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 7692 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 166

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 166

б) промет на потражној страни рачуна 4062 166 4080 4098 234

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 7526 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 234

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 7526 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 234
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Редни
Број ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 234

б) промет на потражној страни рачуна 4070 234 4088 4106 3

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 7292 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 3
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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.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 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. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ 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.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 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. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

7692
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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

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 

166


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

234
7526
234
166
166
166
7692


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

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

 



Ре
дни
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)] ≥ 0АОП
337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 12991 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

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

рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 12991 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
234 4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 13225 4248
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 4249б) исправке на потражној страни

рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 13225 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

3
7292
3
234
234
234
7526
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“CIGLANA” AD, TITEL 

 

NAPOMENE 

UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2015. GODINU  
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1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 

 

AD “CIGLANA” za proizvodnju gradjevinskog materijala Titel (u daljem tekstu AD “CIGLANA” 
Titel ili Društvo) se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda iz osnovne delatnosti društva, i to 
proizvodnjom opeke. 

AD “CIGLANA” Titel (matični broj 08256047, poreski identifikacioni broj 101455907) je prvobitno 

osnovano kao društveno preduzece kod Okružnog suda u Novom Sadu, pod brojem Fi-2900/91 od 

30.09.1991. godine (registarski uložak broj 1-4197), potom se dana 13.01.2004. godine kod Okružnog 
suda u Novom Sadu transformiše u akcionarsko drustvo (registarski uložak broj 1-4197). AD 

“CIGLANA” Titel, upisano je u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, 

Beograd, po rešenju broj BD 1670/2005 kao otvoreno akcionarsko društvo.  

Rešenjem broj BD 191520/2006 od 22.11.2006. godine, izvršen je upis promena na kapitalu. 

Rešenjem broj BD 255419/2006 od 03.01.2007. godine, izvršen je upis usaglašavanja sa Zakonom o 
privrednim društvima. 

Rešenjem broj BD 84402/2012 od 26.06.2012. godine, izvršen je upis promene direktora i članova 

upravnog odbora. 

Akcije AD “CIGLANA” Titel, se kotiraju na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.  

AD “CIGLANA” Titel, je na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma za razvrstavanje, razvrstano u 
mikro pravno lice. 

Sedište Društva je u Titelu, u ulici Ledine broj 1. 

Organi Društva su: skupština, i odbor direktora. 

Prosečan broj zaposlenih u toku 2015. godine bio je 10 (u 2014. godini 10).  

 

 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU 

 FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD 

 

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 

          Priloženi finansijski izveštaji Društva za 2015. godinu su sastavljeni u skladu sa važećim 
računovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl. 
glasnik RS", br. 62/2013).  

           Finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona. Društvo prilikom sastavljanja finansijskih 
izveštaja za 2015. godinu primenjuje:  

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

          Rešenjem o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih 
tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda 
finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014), utvrđen je i objavljen prevod 
Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih 
računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, 
izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, kao i tumačenja 
standarda izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda koji su u 
primeni na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.  
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Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 
95/2014 i 144/2014). Ovim pravilnikom definisani su obrasci finansijskih izveštaja i sadržina 
pozicija u obrascima, kao i minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.  

Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalno značajne efekte koje odstupanja 
računovodstvenih propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na realnost i objektivnost 
finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se ne mogu smatrati finansijskim 

izveštajima sastavljenim u skladu sa MSFI i MRS. 

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije 
navedeno u računovodstvenim politikama koje su date u daljem tekstu. 

Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenjivalo računovodstvene politike 
obrazložene u Napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike 
Srbije. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije 
naznačeno.  

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

Finansijski izveštaji za 2015. godinu odobreni su od strane Odbora direktora na osnovu odluke od 25. 

februara 2015. godine i predati Agenciji za privredne registre za statističke potrebe.  

 

2.2. Korišćenje procenjivanja 
 

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih 
procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, 

obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i 
prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na 
informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Međutim, stvarni rezultati mogu 
odstupati od ovih procena. 

 

2.3. Nastavak poslovanja 

 

Finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljeni su u skladu sa načelom nastavka poslovanja, koji 
pretpostavlja da će Društvo nastaviti sa poslovanjem u doglednoj budućnosti. 

 

2.4. Uporedni podaci 

 

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2014. godinu koji su bili predmet revizije.  

 

 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

3.1. Prihodi od prodaje 

 

Prihodi od prodaje proizvoda su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u 

fakturi, povraćaj robe i proizvoda, kao i porez na dodatu vrednost.  

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

Prihodi od pružanja usluga su priznati u obračunskom periodu srazmerno stepenu dovršenosti pruženih 
usluga i prikazani su po fakturnoj vrednosti umanjenoj za porez na dodatu vrednost. 
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3.2. Prihodi od aktiviranja učinaka  
 

Prihode od aktiviranja učinaka čine prihodi po osnovu upotrebe proizvoda i usluga za osnovna sredstva 
(višegodišnji zasadi u pripremi). 

 

3.3. Rashodi materijala i robe 

 

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. Rashodi se takođe odnose i na nabavnu vrednost prodate robe.  

Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali 
(princip uzročnosti prihoda i rashoda). Svi rashodi priznaju se nezavisno od plaćanja. 

 

3.4.    Troškovi pozajmljivanja 
 

Troškovi pozajmljivanja su kamata i drugi troškovi koje Društvo ima u vezi sa pozajmljivanjem 
sredstava. Troškovi pozajmljivanja mogu obuhvatati: 

- troškove kamata izračunate korišćenjem metode efektivne kamate, 
- finansijska opterećenja u vezi sa finansijskim lizingom, 

- kursne razlike nastale po osnovu pozajmljivanja u stranoj valuti, u iznosu do kog se smatraju 

korigovanjem troškova kamate. 

Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, osim u meri u kojoj se 
kapitalizuju. 

Troškovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se 

kvalifikuje, čine deo nabavne vrednosti/cene koštanja tog sredstva. Takvi troškovi pozajmljivanja se 
kapitalizuju kao deo nabavne vrednosti sredstva kada je verovatno da će oni imati za rezultat buduće 
ekonomske koristi za Društvo i kada se troškovi mogu pouzdano odmeriti. Drugi troškovi 
pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali. 

Izuzeci od amortizacije su nematerijalna ulaganja sa neograničenim vekom trajanja, kao što su 
priključci na telefonsku, električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Nematerijalna ulaganja sa 

neograničenim vekom trajanja testiraju se pojedinačno na umanjenje vrednosti, najmanje jednom 
godišnje 

 

3.5. Nekretnine, postrojenja i oprema i biološka sredstva 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema čine grupe sredstava slične prirode i upotrebe u poslovanju Društva, 

kao što su: 
- zemljišta,  
- građevinski objekti, 
- postrojenja i oprema, 

- nekretnine, postrojenja i oprema i biološka sredstva (višegodišni zasadi) u pripremi. 

Društvo iskazuje stavku na poziciji nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko ona ispunjava dva 
kriterijuma: očekuje se da će buduća ekonomska korist povezana sa tim sredstvima priticati u Društvo i 
ako se pojedinačna nabavna vrednost u momentu nabavke može pouzdano utvrditi, uz uslov da je ona 
veća od jedne prosečne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljenom podatku 
republičkog organa. 

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

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.  
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U nabavnu vrednost proizvodnog pogona, za koji je obavezno potreban značajan vremenski period da 
bi bio spreman za svoju nameravanu upotrebu, uključuju se i troškovi pozajmljivanja koji su direktno 
pripisivi sticanju ovih sredstava. Troškovi pozajmljivanja se kapitalizuju kao deo nabavne vrednosti 
sredstva kada je verovatno da će oni imati za rezultat buduće ekonomske koristi za Privredno društvo i 

kada se troškovi mogu pouzdano odmeriti. Izdaci u vezi sa sredstvom uključuju samo izdatke koji su 
imali za rezultat gotovinske isplate, transfere drugih sredstava ili preuzimanje obaveza na koje se 

zaračunava kamata. 

Naknadni izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu nastaju po osnovu dogradnje sredstva, zamene 

delova i njihovog servisiranja, ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje. Svi ostali naknadno nastali 

izdaci priznaju se kao rashod u period u kojem su nastali. 

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po svom trošku nabavke, 
umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja. 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost umanjena za ostatak 
vrednosti. Ako je ostatak vrednosti sredstva beznačajan, smatra se da je jednak nuli, a kada je značajan, 
ostatak vrednosti se procenjuje na dan sticanja i ne povećava se naknadno zbog promene cena.  

Zemljište se iskazuje po nabavnoj vrednosti. Prilikom nabavke zemljište se uvek iskazuje po nabavnoj 
vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača, uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove 
dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Kod građevinskog zemljišta, u nabavnu vrednost 
uračunavaju se svi izdaci koji su izvršeni za nabavku, ali i za pripremu zemljišta za korišćenje. U 

vrednost zemljišta ulaze i eventualni troškovi promene namene zemljišta. 

Zemljište ne podleže obavezi obračuna amortizacije.  

Biološka sredstva u pripremi obuhvataju višegodišnje zasade (voćnjake) u podizanju. Po završetku 
ulaganja, odnosno na početku eksploatacije vrši se aktiviranje voćnjaka. Voćnjaci se mere i priznaju u 
skladu sa MRS 41-Poljoprivreda. Voćnjaci se mere i priznaju po poštenoj (fer) vrednosti, umanjenoj za 
procenjene troškove prodaje na mestu uzgoja, a samo u slučaju nemogućnosti pouzdanog merenja 
poštene vrednosti, po nabavnoj ili po ceni koštanja, umanjenoj za ukupno obračunatu amortizaciju i 
ukupne gubitke zbog umanjenja vrednosti. Nabavna vrednost, odnosno cena koštanja obuhvata ukupan 
iznos izdataka za pripremu zemljišta za sadnju, za nabavku sadnica i utrošen rad i materijal u vreme 
podizanja voćnjaka, do kraja godine u kojoj su osposobljeni za rađanje, odnosno eksploataciju.  

Dobitak koji nastane prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda, a gubitak 

nastao prilikom otuđivanja osnovnih sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda. 
 

3.6. Dugoročni finansijski plasmani 
 

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

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog 
priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je 
data za njih, uvećanoj za direktno pripisive transakcione troškove. 

Nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva koja nemaju kotiranu tržišnu cenu Društvo meri po 
nabavnoj vrednosti umanjenoj za eventualne gubitke zbog obezvređenja, dok se hartije od vrednosti 
koje se kotiraju na berzi mere po fer vrednosti bez bilo kakvog umanjivanja za transakcione troškove 
koji se mogu načiniti prilikom prodaje ili drugog otuđenja.  

Efekti od ulaganja na osnovu učešća u rezultatu ostalih pravnih lica priznaju se kao prihodi do iznosa 
dividende u trenutku raspodele dobitka, odnosno kao rashodi do iznosa pokrića gubitka. Priznavanje 
dobitaka ili gubitaka po osnovu naknadnih promena fer vrednosti vrši se u bilansu stanja u okviru 
nerealizovanih dobitaka, odnosno gubitaka po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju.  
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3.7. Zalihe 

 

Zalihe se procenjuju po  nižoj od sledeće dve vrednosti:  nabavnoj vrednosti,odnosno ceni koštanja ili 
neto ostvarivoj vrednosti. 

Nabavnu vrednost materijala, rezervnih delova, inventara i robe čine neto fakturna vrednost i zavisni 

troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku 
nabavke do uskladištenja. 

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. U 

cenu koštanja uključuju se i troškovi pozajmljivanja u slučaju da je za zalihe potreban značajan 
vremenski period da bi se pripremile za prodaju. Poljoprivredni proizvodi ubrani (požnjeveni) od 
bioloških sredstava preduzeća vrednuju se po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje u 
momentu ubiranja. 

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha materijala i robe u slučajevima kada se 
oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. 

Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu. 

 

3.8. Potraživanja 

 

 Potraživanja su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili odredivim isplatama koja nisu kotirana 
na aktivnom tržištu. Potraživanja početno se vrednuju po fer vrednosti na datum prodaje, a naknadno 
odmeravanje se vrši po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope, 
umanjenoj za obezvređenje. 

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja po osnovu prodaje 

i druga potraživanja. 

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca za isporučene proizvode, izvršene 
usluge i korišćenje imovine Društva. Potraživanja se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za 

ispravku vrednosti obezvređenih potraživanja. Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se 
preko ispravke vrednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda. 

Ispravka vrednosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu procene naplativosti potraživanja 
za svako potraživanje zasebno, na osnovu odluke direktora. Direktan otpis na teret rashoda vrši se samo 
u slučaju kada je nemogućnost naplate potraživanja izvesna i dokumentovana, a odluku o direktnom 
otpisu potraživanja donosi direktor Privrednog društva. 
 

3.9. Finansijske obaveze 

 

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

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive troškove 
transakcija. Posle početnog priznavanja, finansijske obaveze se odmeravaju po amortizovanoj vrednosti 

koristeći metod efektivne kamate. 

Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja. 

Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se vrednuju po 

nominalnoj (fakturnoj) vrednosti. 
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3.10. Državna dodeljivanja 

 

Državna dodeljivanja su pomoć države u obliku prenosa sredstava Društvu po osnovu ispunjenja 
određenih uslova koji se odnose na njegovo poslovanje. Državna dodeljivanja vezana za pokriće 
rashoda ili gubitka priznaju se kao prihod obračunskog perioda u kom su nastali i povezani rashodi, tj. 
na osnovu principa sučeljavanja prihoda i rashoda.  

Državno dodeljivanje vezano za pokriće rashoda koji će se desiti u narednom periodu priznaje se kao 

odloženi prihod, tj. odlaže se na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaje kao prihod u 
narednim obračunskim  periodima. 

Državna davanja vezana za sredstva evidentiraju se kao odloženi prihod, po nominalnoj vrednosti i 

priznaju se u prihode na sistematičnoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstva na 

bazi sučeljavanja sa rashodima za amortizaciju. 
 

3.11. Porez na dobitak 
 

Oporezivanje se vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Društvo samostalno utvrđuje 

porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu 
akontaciju utvrđuje poreski organ. Stopa poreza na dobit za 2015. godinu je 15% i plaća se na 
oporezivu dobit iskazanu u poreskom bilansu. Osnovica poreza na dobit iskazana u poreskom bilansu 

uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha, korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih 

lica. 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 5 godina. 
 

3.12. 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. 

 

3.13. Porezi i doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih  

 

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća poreze i 
doprinose poreskim organima i državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost 

zaposlenih. Ove obaveze uključuju poreze i doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u 
iznosima obračunatim po stopama utvrđenim zakonskim propisima. Društvo je, takođe obavezno da od 
bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati fondovima. Porezi i 

doprinosi na teret poslodavca i porezi i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda 
na koji se odnose. 

 

3.14. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 
 

U skladu sa Zakonom o radu, Društvo je u obavezi da isplati naknadu zaposlenima prilikom odlaska u 
penziju, u visini tri prosečne mesečne zarade isplaćene u Republici.  
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3.15. 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 je u pojedinačnom iznosu ili u kumulativnom 
iznosu sa ostalim greškama, veća od 5% ukupnih prihoda. 
 

 

4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM  
 

4.1. Faktori finansijskog rizika 

 

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od 
promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), 

kreditni rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u 

situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje 
Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja finansijska služba Društva u skladu sa 
politikama odobrenim od strane Upravnog odbora.  

 

4.2. Tržišni rizik 

Tržišni rizik je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati 
zbog promena tržišnih cena. Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika, kao što sledi:  

Rizik od promene kurseva stranih valuta 

Društvo nije izloženo riziku promena kursa stranih valuta s obzirom da se poslovanje ne obavlja sa 

različitim valutama.  

Rizik od promene cena 

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

Rizik od promene kamatnih stopa 

Prihodi i rashodi Društva i tokovi gotovine su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa, s obzirom 
da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, niti obaveze. 

 

4.3. Kreditni rizik  

 

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

Izloženost Društva kreditnom riziku po osnovu potraživanja iz poslovanja zavisi najviše od 
individualnih karakteristika svakog pojedinačnog kupca. Društvo nema značajne koncentracije 
kreditnog rizika iako posluje samo sa jednim kupcem, zbog toga što kupac redovno izmiruje svoje 
obaveze. 
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4.4. Rizik likvidnosti 

 

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suočeno sa poteškoćama u izmirivanju svojih finansijskih 

obaveza. Društvo upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće, uvek ima dovoljno 
sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih gubitaka i ugrožavanja svoje reputacije. 

Planiranje novčanog toka vrši se da bi se obezbedilo da Društvo uvek ima dovoljno gotovine da podmiri 
poslovne potrebe. 

Sledeća tabela predstavlja analizu finansijskih obaveza Društva prema ugovorenim uslovima plaćanja, 
koji su određeni na osnovu preostalog perioda na dan izveštavanja u odnosu na ugovoreni rok dospeća i 
zasnovani su na ugovorenim nediskontovanim iznosima otplata (salda koja dospevaju na naplatu u roku 

od 12 meseci jednaka su njihovim knjigovodstvenim iznosima, budući da efekat diskontovanja nije 
materijalno značajan): 

               U hiljadama RSD 

 

Do 3  

meseca   

Od 3 do 12 

meseci  

Od 1 do 2 

godine  

Od 2 do 5 

godina  

Preko 5 

godina  Ukupno 

            

31. decembar 2015. godine            

Obaveze iz poslovanja 23.615  -  -  -  -  23.615 

Ostale kratkoročne obaveze            812  -  -  -  -  812 

 24.413  -  -  -  -  24.413 

            

31. decembar 2014. godine            

Obaveze iz poslovanja 21.465  -  -  -  -  21.465 

Ostale kratkoročne obaveze 1.014  -  -  -  -  1.014 

 22.471  -  -  -  -  22.471 

 

 

4.5. Upravljanje rizikom kapitala 

 

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

troškove kapitala. 

Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplata dobiti, 
vrati kapital vlasnicima kapitala, poveća kapital, ili, pak, može da proda sredstva kako bi smanjila 

dugove. 

Društvo prati kapital na osnovu pokazatelja zaduženosti. Pokazatelji zaduženosti Društva za 2014 i 

2015. godinu su: 

 

  2015.  2014. 

     

Zaduženost (dugoročne i kratkoročne obaveze)  38.192  37.400 

Minus: gotovina   24  37 

Neto zaduženost  38.168  37.363 

Kapital   13.228  13.225 

Racio neto dugovanja prema kapitalu  2.89  2.83 

 

Prilikom izračunavanja neto dugovanja, poštujući načelo opreznosti, obavezama društva sučeljene s 

u isključivo promptno likvidna sredstva-gotovina. Pokazatelj odnosa neto zaduženosti prema kapitalu 
pokazuje veličinu zaduženosti u dinarima po jednom dinaru kapitala. 
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5. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA  
 

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom 

iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će u datim 
okolnostima biti razumna. 

 

5.1. Ključne računovodstvene procene i pretpostavke 

 

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

sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrednosti sredstava i 
obaveza u toku naredne finansijske godine biće reči u daljem tekstu. 

Obezvređenje nefinansijske imovine  

Na dan izveštavanja, rukovodstvo Društva analizira vrednosti po kojima su prikazane nekretnine, 

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

Rezervisanja po osnovu otpremnina  

Rukovodstvo Društva procenjuje da troškovi utvrđenih naknada zaposlenima nakon prekida radnog 
odnosa, odnosno odlaska u penziju nakon ispunjenih zakonskih uslova nisu materijalno značajni, te 
stoga nije izvršen obračun rezervisanja po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada. 

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova 

Društvo nema sudskih sporova sa poslovnim partnerima, odnosno sa kupcima i dobavljačima, kao ni sa 
zaposlenima. 

Odloženi porez 

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu 

stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnovice sredstava i obaveza u bilansu 

stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa stanja se koriste za 

utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve 

oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike 

i efekte prenetog gubitka i poreskih kredita na poreski bilans, koji se mogu prenositi, do stepena do 

kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 

Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se 

knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u 

okviru kapitala. 

 

5.2. Ključna prosuđivanja o efektima svetske ekonomske krize  

 

Efekti svetske finansijske krize koji su počeli da se osećaju u Republici Srbiji u poslednjem kvartalu 

2008. godine, i koji uz smanjen intezitet i dalje traju, do sada su ograničeno uticali na poslovanje 
društva. 

Vlada Republike Srbije je usvojila “Program mera za ublažavanje negativnih efekata svetske 
ekonomske krize“, čiji su glavni ciljevi očuvanje konkurentnosti privrede Republike Srbije, očuvanje 
zaposlenosti i stimulisanje domaće tražnje. 

Rukovodstvo Društva očekuje da opšti efekti krize na ekonomsko okruženje u zemlji mogu uticati na 
postojeći obim privrednih aktivnosti, cenu uvoza, stepen naplate potraživanja, kao i na mogućnost da 
obezbedi nove kredite ili da refinansira postojeće.  
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Društvo je u procesu razmatranja ekonomskih parametara i pretpostavki neophodnih za usklađivanje 
aktivnosti sa nastalom situacijom izazvanom svetskom finansijskom krizom. Ova razmatranja 

obuhvataju uticaj krize na postojeću i buduću likvidnost (prvenstveno do kraja 2014. godine) sa 

stanovišta naplate potraživanja od kupaca čiju likvidnost i solventnost trenutno nije moguće proceniti, 
sposobnosti izmirenja obaveza prema dobavljačima i bankama, kao i mogućnosti pribavljanja povoljnih 
izvora kreditiranja za premošćavanje kritičnih situacija. 

Rukovodstvo Društva ne očekuje značajnije probleme u naplati svojih potraživanja u narednom periodu 
i tokovima gotovine, ali smatra da će upravljanje rizikom likvidnosti i obezbeđenje odgovarajućih 
izvora finansiranja biti ključno opredeljenje za upravljanje Društvom u narednom periodu. 

Rukovodstvo smatra da, u datim okolnostima, preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedilo 

održiv rast i razvoj Društva. Takođe, rukovodstvo Društva nije u mogućnosti da pouzdano proceni dalje 
efekte krize na ekonomsko okruženje u Republici Srbiji, kao ni uticaj na finansijski položaj i rezultate 
poslovanja Društva, ali smatra da ni u kom slučaju efekti krize neće dovesti u pitanje nastavak 
njegovog poslovanja.. 

 

 

6. PRIHODI OD PRODAJE 
 

                U hiljadama RSD 

  2015.  2014.  

      

 Prihodi od prodaje na domaćem tržištu:     

   - prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostal. Pov. Licima 3.366  6.453  

  3.366  6.453  

Promet koji je ostvaren sa povezanim licem u smislu čl. 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica u 

2015. godini  je u okviru granice kada se ne vrši korekcija prihoda I rashoda u poreskom bilansu, 

odnosno po osnovu transfernih cena.  

 

6.a PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. 

                 U hiljadama RSD 

  2015.  2014.  

  
  

Prihodi od  uslovljene donacije za nabavku radne mašine    

 1.043  781 

 1.043  781 

7. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 

                 U hiljadama RSD 

  2015.  2013. 

 
Prihodi od zakupnina 3.132  140 

  3.132  140 

 

U okviru prihoda od zakupnina iznos od RSD 1.810 hiljada se odnosi na prihode od zakupnina po osnovu 

izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine povezanom licu Braća Drinić d.o.o. Novi Sad 

 

 

8. TROŠKOVI MATERIJALA 

  U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Troškovi materijala za izradu 2.156  2337 

 Troškovi ostalog materijala (režijskog) 37  28 

 Troškovi goriva i energije 281  257 

  2.474  2622 
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9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 

                                      U hiljadama RSD 

   2015.  2014. 

  

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)                                 4.334 

 

3.799 

 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i                                          
  naknade zarada na teret poslodavca 776 

 

680 

 Ostali lični rashodi-otpremnine kod odlaska u penziju   158 

  5.110   4.636 

 

 

 

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 

                U hiljadama RSD 

      2015 .              2014. 

     

 Troškovi PTT usluga 24  30 

 Troškovi usluga održavanja 221  49 

 Troškovi  usluge zaštite na radu                                                                               116  111 

 Troškovi registracije                                                                                                       10  5 

 Troškovi advokatskih usluga    

 Troškovi knjigovodstvenih usluga 100  70 

 Troškovi ostalih usluga 10  9 

 Troškovi revizije I brokera                                                                       298  249 

 Troškovi neproizvodnih usluga 74  60 

 Troškovi reprezentacije 9  12 

 Troškovi premija osiguranja 15  9 

 Troškovi platnog prometa 20  24 

 Troškovi članarina    

 Troškovi poreza 55  89 

 Troškovi doprinosa 34  34 

 Ostali troškovi 3  18 

  989  769 

 

 

 

11. PORESKI RASHOD PERIODA  

 

Usaglašavanje računovodstvenog dobitka pre oporezivanja i tekućeg poreza prema poreskom bilansu je 
sledeće: 
 

                 U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Dobitak poslovne godine 64  217 

 Korekcija rashoda                                                                                                         1                    16 

  Rashodi plaćeni u tekućem periodu (50)   

 Računovodstvena amortizacija               1.562                1.275 

 Amortizacija u poreske svrhe (1920)  (1.488) 

 

Gubitak iz poreskog bilansa iz prethodnih godina   

(20) 

 

 Poreska osnovica      (343)                           0 
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12.     NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 

 

                                     U hiljadama RSD 

 

 

         

Zemljište 

Građevi- 
nski  

objekti 

Postrojenja 

 i oprema 

Biološka 
sredstva  

u pripremi 

Ukupno 

nekretnine, 

postrojenja 

i oprema  

 

Nabavna vrednost      

Stanje 31. decembra 2014. 10.487 22.475 27.057 24.389            84.408 
Nove nabavke    1.622 1.622 

Otuđenje i rashodovanje - -  -  

Stanje 31. decembra 2015. 10.487 22.475 27.057 26.011            86.030 

      

      

 

Ispravka vrednosti         

Stanje 31. decembra 2014. - 19.537 19.895 - 39.432 

Amortizacija za 2015. godinu - 415           1.147   -          1.562  

Otudjenje I rashodovanje -   -       

Stanje 31. decembra 2014. - 19.952 21.042 - 40.994 

Sadašnja vrednost 31.12.2015. 10.487 2.523 6.015 26.011   45.036 

Sadašnja vrednost 31.12.2014. 10.487 2.938 7.162 24.389        44.976 

 

Biološka sredstva u pripremi u iznosu od RSD 26.011 hiljada, obuhvataju ulaganja u voćnjak u 
podizanju (priprema zemljišta, nabavka sadnica oraha i sađenje voćnjaka). Za podizanje voćnjaka 
korišćena je i nedovršena proizvodnja iz ranijih godina (iskopana zemlja) i rad zaposlenih, po kom 
osnovu su u bilansu uspeha iskazani i prihodi od aktiviranja učinaka.  
 Društvo deo svog zemljišta na parceli rentira svom povezanom licu. Deo kiji se rentira iznosi                           
samo 6,94% od ukupne površine. Parcela nosi broj 1362/1 i vodi se kao gradjevinsko zemljište. Ova 

parcela nije izdvojena kao zemljište već se vodi u okviru gradjevinskih objekata. Trenutno se ne 
raspolaže podacima o njenoj vrednosti  tako da nije moguće preknjižavanje. U narednom periodu će se 
otkloniti ovaj problem  

 

 

 

13. ZALIHE 

                           U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Zalihe    

 Materijal 67  130 

 Rezervni delovi 88  94 

 Gotovi proizvodi 3.001  1.968 

 Nedovršena proizvodnja                                                                           

Dati avansi dobavljacima u zemlji   0 

  3.156  2.192 
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14. POTRAŽIVANJA 

 

                U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Potraživanja po osnovu prodaje    

 Kupci u zemlji  3.183  3.344 

 Ispravka vrednosti potraživanja (napomena 20) (58)  (58) 

  3.125  3.286 

 Druga potraživanja    

 Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 31  31 

 Ostala potraživanja:    

   - potraživanja od fondova po osnovu 

     - isplaćenih naknada zaposlenima    

     

   -ukupno potrazivanje 3.156  3.317 

 

Potraživanja po osnovu prodaje od RSD 3.286 hiljada (bez ispravke vrednosti potraživanja), obuhvataju 
potraživanja od kupca “Braća Drinić“ doo, Novi Sad, u iznosu od RSD 3.222 hiljada (100%) i 

usaglašena su u celosti. Ostala potraživanja se odnose na ostale kupce I potraživanja za više plaćen 
porez na dobit. 

 

15. GOTOVINA 
 

             U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Tekući (poslovni) račun  24  37 

  24  37 

 

16. POREZ NA DODATU VREDNOST I 

    AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

                                                                                                                        U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Porez na dodatu vrednost 7   

 Aktivna vremenska razgraničenja:    

   - Razgraničeni porez na dodatu vrednost    

  7                   7 

 

17. ISPRAVKA VREDNOSTI 

 

                              U hiljadama RSD 
 Dugoročni 

finansijski 

plasmani  Potraživanja  

 

 

Ukupno 

Stanje 01. januara 2015. 
 

                -  58  58 

Otpisi  -     

Stanje 31. decembra 2014.  -  58  58 

Ispravke u toku godine na teret rezultata  -  0  0 

Ostale promene  -  0  0 

Stanje 31. decembra 2015.  -  58  58 
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18. OSNOVNI KAPITAL 

 

Osnovni kapital “CIGLANA” AD, Titel, u iznosu od RSD 20.517 hiljada (2012. godina RSD 20.517 

hiljada) obuhvata akcijski kapital. 

Struktura akcijskog kapitala na dan 31. decembra 2015. i 2014. godine bila je sledeća: 

 

 

 

 

         31. decembar 2015.    31. decembar 2014 

. 

 % 

Učešća 

U hiljadama 

RSD 

 Broj 

akcija 

U hiljadama 

RSD 

 Broj 

Akcija 

Obične akcije          

  - Konzorcijum 73,88  15.158  15.158  15.158  15.158 

  - Akcionarski fond ad, Beograd 7,51  1.541  1.541  1.541  1.541 

  - Ostali 18,61  3.818  3.818  3.818  3.818 

 100,00  20.517  20.517  20.517  20.517 

 

Akcijski kapital “CIGLANA” AD, Titel, podeljen je na 20.517 hiljada izdatih akcija svaka po RSD 

1.000,00 nominalne vrednosti. 

Vlasnici akcija imaju pravo na dividendu u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara.  
 

 

19. NERASPOREĐENI DOBITAK 

 

                             U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Stanje na početku godine 234 
 

166 

 Neto dobitak perioda  3  234 

 Pokriće gubitka iz prethodne godine (napomena 23) (234)  (166) 

 
 3  234 

 

20. GUBITAK 

 

                             U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Stanje na početku godine 7.526 
 

7.692 

 Pokriće gubitka iz prethodne godine  (234)  (166) 

 
 7.292  7.526 

 

21. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

 

                 U hiljadama RSD 

  2015  2014. 

     

 Dobavljači ostala povezana lica 22.057  19.414 

  

Obaveze prema dobavljačima u zemlji 
 1.558  2.051 

  23.615  21.465 

 

Obaveze prema dobavljačima u iznosu od RSD 22.057  hiljada,odnose se na povezano lice „Braću 
Drinić“ iste su usaglašene 100%. 
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22. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
                   U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Obaveze za neto zarade i naknade zarada 636  846 

 Obaveze za poreze i doprinose na zarade 162  160 

 Obaveze za obustave iz neto zarade zaposlenih   - 

 Obaveze za članarine  14  8 

  812  1.014 

 

23.  OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU  

 VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I 

 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

                U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Obaveze za porez na dodatu vrednost 299  362 

 Pasivna vremenska razgraničenja:   50 

   - Odloženi prihodi i primljene donacije 13.466  14.509 

  13.765  14.921 

 

Odloženi prihodi po osnovu primljenih donacija u iznosu od RSD 8.000 hiljada, obuhvataju 

bespovratno dobijena sredstva od Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za 

energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, za finansiranje Projekta rekultivacije i revitalizacije 

napuštenog površinskog kopa opekarske gline u Titelu, u okviru Programa sprečavanja i otklanjanja 
štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva su 
doznačena na tekući račun Društva i to: 30. avgusta 2011. godine u iznosu od RSD 4.000 hiljada, po 

Rešenju broj: 115-401-1469/2011-04 od 23. avgusta 2011. godine, i 22. decembra 2011. godine u 

iznosu od RSD 4.000 hiljada, po Rešenju broj: 115-401-2441/2011-04 od 12. decembra 2011. godine. 

Bespovratno dobijena sredstva korišćena su za ulaganja u podizanje voćnjaka (napomena 14).  
Dodeljena sredstva u iznosu od 7.300.000,00dinara su odobrena od strane Pokrajinskog sekretarijata za 

energetiku I mineralne sirovine po rešenju 115-401-1900/2013-01/1-2 radi realizacije Projekta 

uvođenja nove opreme kombinovane mašine marke CAT 434F rovokopač-utovarivač po javnom 
konkursu o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava uvođenja novih tehnologija u oblasti 
eksploatacije, pripreme I prerade mineralnih sirovina. U 2015 godinioprihodovano je RSD 1.042 

            hiljada za iznos obračunate amortizacije na kupljenu opremu. 
 

24. SPOROVI U TOKU 

 

Privredno društvo na dan 31. decembra 2015. godine nije u sudskom sporu ni po osnovu potraživanja ni 
po osnovu dugovanja. 

 

25. PORESKI RIZICI 

 

Poreski zakoni Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje 
poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva i mogu se 
razlikovati od tumačenja rukovodstva Društva. Kao rezultat iznetog, transakcije mogu biti osporene od 
strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period 
zastarelosti poreske obaveze je pet godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede 

plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala. 
 

 

 

U Titelu, 31.03. 2016. 

 Lice odgovorno za sastavljanje             Zakonski zastupnik 

 finansijskih izveštaja 

 Radoslav Mitrić 

100039950-070

9974800143

Digitally signed by 

Radoslav Mitrić 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
 
Akcionarima i rukovodstvu CIGLANA AD TITEL 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva CIGLANA AD TITEL (u daljem tekstu „Društvo“), 

koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2015. 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 

napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće 

informacije. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim 

propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne za 

sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne 

radnje ili greške.  

 

Odgovornost revizora 

 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju 

smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i 

da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne 

sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. 

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u 

finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika 

postojanja pogrešnih informacija od materijalnog značaja u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 

greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 

finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju 

izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti 

primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao 

i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg 

mišljenja. 

 

Osnova za mišljenje sa rezervom 

 

Kao što je obelodanjeno u napomeni 12. uz finansijske izveštaje, Društvo deo zemljišta u svom vlasništvu izdaje u zakup 

povezanom licu Braća Drinić doo Novi Sad. Površina koja se izdaje u zakup čini 6,94% od ukupne površine zemljišta. 

Parcela je evidentirana kod Službe za katastar nepokretnosti Titel pod brojem 1362/1 i vodi se kao građevinsko zemljište. 

Navedena parcela nije prikazana kao investiciona nekretnina u bilansu stanja i Društvo nije utvrdilo kolika je njena fer 

vrednost na dan 31. decembra 2015. godine. Na osnovu raspoložive dokumentacije nismo bili u mogućnosti da 

utvrdimo vrednost investicione nekretnine i moguće efekte korekcije na finansijske izveštaje Društva za godinu koja se 

završava 31. decembra 2015. godine. 

 

(Nastavlja se) 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
Akcionarima i rukovodstvu CIGLANA AD TITEL 
 

Mišljenje sa rezervom 

 
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte iznetog u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji 

istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje privrednog društva CIGLANA 

AD TITEL na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu 

završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama 

obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

Naglašavanje pitanja 

 

Društvo ima veće kratkoročne obaveze od obrtne imovine za RSD 31.757 hiljada. Najveći deo tekućih obaveza se odnosi 

na povezano društvo Braća Drinić doo Novi Sad. Finansijski izveštaji su sastavljeni na računovodstvenoj osnovi stalnosti 

poslovanja u doglednoj budućnosti („going concern“), a gore navedeno može dovesti u pitanje opravdanost primene 

ovog načela. Zbog narušene likvidnosti Društvo otežano izmiruje obaveze i ukoliko ne iznađe načine za pribavljanje 

dodatnih, kvalitetnijih izvora finansiranja, prethodno navedeno može dovesti u pitanje nastavak poslovanja, odnosno 

opravdanost primene ovog načela. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju. 

 

 

IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM USLOVIMA 
 

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i 

prezentaciju godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala. 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima 

za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti 

računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji 

su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem 

izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. Po našem mišljenju, 

računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, 

usklađene s finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godine. 

 

Zrenjanin, 26. aprila 2016. godine 
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Zrenjanin, 26. aprila 2016. godine 

 

 

Predmet: IZJAVA O NEZAVISNOSTI 
 

 

Poštovani, 

 

U skladu sa članom 42. stav 2. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) i članom 453. Zakona o privrednim 

društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) kao zakonski zastupnik Privrednog 

društva za reviziju, računovodstvo i konsalting „Vizura invent revizija“ doo Zrenjanin, Narodne Omladine 9 (u daljem 

tekstu: Društvo za reviziju), ovim potvrđujem nezavisnost Društva za reviziju i angažovanih licenciranih ovlašćenih 

revizora u skladu sa odredbama člana 34. i 35. Zakona o reviziji, IFAK-ovog etičkog kodeksa za profesionalne 

računovođe i posebnim zahtevima Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala, u odnosu na privredno 

društvo CIGLANA AD TITEL. 

 

Dalje, obaveštavam Vas da Društvo za reviziju tokom prethodnog perioda (godine za koju se vrši revizija), 

pored revizije finansijskih izveštaja, privrednom društvu CIGLANA AD TITEL nije pružalo druge usluge. 

 

 

 

 

 

Branislav Kralj 

Direktor 

 







Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. 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 45036 44976 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

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 3.5; 12 19025 20587 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 3.5 10487 10487

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 3.5 2523 2938

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 3.5 6015 7162

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

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 3.5 26011 24389 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8d43c30e-1c18-4bb4-8416-a5b95cb11225&hash=808D7746D309E052C156E6239EA433E992246772
50625
51420
14509
13466
50
0
362
299
1014
812
2051
1558
19414
22057
0
21465
23615
0
0
0
0
37400
38192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7526
7292
0
7526
7292
234
3
0
234
3
20517
20517
0
20517
20517
13225
13228
0
50625
51420
7
8
37
24
0
0
0
0
44976
45036
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022 3.5 26011 24389

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 0 0 0

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

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

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 35 96

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

0043 6349 5553 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 3.7; 13 3156 2192 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 155 224

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 3001 1968

7162
6015
2938
2523
10487
10487
0
20587
19025
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13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

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

0051 3.8; 14 3125 3286 0

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 3.8; 14 3084 3222

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 41 64

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 5 0

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 31 31

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 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 15 24 37

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 16 8 7

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 51420 50625 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
24389
26011
0
24389
26011
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Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 13228 13225

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

0402 20517 20517 0

300 1. Акцијски капитал 0403 18 20517 20517

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

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 19 3 234 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 3 234

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 20 7292 7526 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 7292 7526

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 0 0 0

0
0
0


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

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

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

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 0 0 0

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

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 38192 37400 0

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

0443 0 0 0

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

0
3286
3125
1968
3001
224
155
0
2192
3156
0
5553
6349
96
35


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

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 21 23615 21465 0

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 21 22057 19414

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 21 1558 2051

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 3.13; 22 812 1014

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 3.12; 23 299 362

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 0 50

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 3.10; 23 13466 14509

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 51420 50625

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

Radoslav Mitrić 

100039950-070

9974800143

Digitally signed by 

Radoslav Mitrić 

100039950-070997480

0143 

Date: 2016.04.25 

16:47:47 +02'00'

0
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0
31
31
0
5
64
41
3222
3084


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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 7541 7374

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

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

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 3.1; 6 3366 6453

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

1010 0 6453

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 3.1; 6 3366 0

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

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 6a 1043 781

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 7 3132 140

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8d43c30e-1c18-4bb4-8416-a5b95cb11225&hash=808D7746D309E052C156E6239EA433E992246772
234
3
96
0
0
61
138
64
138
64
76
6
6
2
6
2
0
0
6
2
0
0
0
0
68
60
565
608
0
0
7374
7541
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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
7481 7306

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 3.2 1622 1982

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

1021 1032 14

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 3.3; 8 2193 2365

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 8 281 257

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 9 5110 4636

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 10 381 204

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 1562 1275

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 10 608 565

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 60 68

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 0 0

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 3.4 2 6

56, осим 562, 563 и 564
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

0
3366
6453
0
6453
3366


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 2 6

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 2 6

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 6 76

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

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

1054 64 138

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

1055

69-59
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 64 138

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 61 0

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 0 96

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

14
1032
1982
1622
7306
7481
140
3132
781
1043


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1064 3 234

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

1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

Radoslav 

Mitrić 

100039950-

0709974800

143

Digitally signed 

by Radoslav 

Mitrić 

100039950-0709

974800143 

Date: 2016.04.25 

16:47:04 +02'00'

1275
1562
204
381
4636
5110
257
281
2365
2193


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 3 234

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

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

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
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 3 234

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

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

Radoslav 

Mitrić 

100039950-07

09974800143

Digitally signed 

by Radoslav Mitrić 

100039950-07099

74800143 

Date: 2016.04.25 

16:49:56 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 7524 9937

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 7524 7957

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1980

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 7537 9183

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 1350 3513

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 5319 5210

3. Плаћене камате 3008 2

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 866 460

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 754

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 13

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 8022

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 8022

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 8022
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Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

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 0 10

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 10

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 10

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 7524 9937

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 7537 17215

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 13 7278

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 37 7315

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 24 37

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

Radoslav 

Mitrić 

100039950-07

09974800143

Digitally signed by 

Radoslav Mitrić 

100039950-07099748

00143 

Date: 2016.04.25 

16:50:37 +02'00'
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08256047 Шифра делатности 2332 ПИБ 101455907
Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA CIGLANA AD, TITEL
Седиште Тител , Ледине 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 20517 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. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 20517 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.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 20517 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. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 20517 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=8d43c30e-1c18-4bb4-8416-a5b95cb11225&hash=808D7746D309E052C156E6239EA433E992246772
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Редни
број ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ 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. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 20517 4036 4054

 

20517


Редни
Број ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 7692 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 166

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 7692 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 166

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 166

б) промет на потражној страни рачуна 4062 166 4080 4098 234

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 7526 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 234

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 7526 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 234

20517


Редни
Број ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 234

б) промет на потражној страни рачуна 4070 234 4088 4106 3

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 7292 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 3

 

20517


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.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 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. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ 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.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 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. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

7692
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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

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 

166


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

234
7526
234
166
166
166
7692


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

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

 



Ре
дни
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)] ≥ 0АОП
337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 12991 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

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

рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 12991 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
234 4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 13225 4248
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 4249б) исправке на потражној страни

рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 13225 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

3
7292
3
234
234
234
7526


Ре
дни
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)] ≥ 0АОП
337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 3 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

4243 13228 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

Radoslav Mitrić 

100039950-07

09974800143

Digitally signed by 

Radoslav Mitrić 

100039950-070997480014
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“CIGLANA” AD, TITEL 

 

NAPOMENE 

UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2015. GODINU  
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1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 

 

AD “CIGLANA” za proizvodnju gradjevinskog materijala Titel (u daljem tekstu AD “CIGLANA” 
Titel ili Društvo) se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda iz osnovne delatnosti društva, i to 
proizvodnjom opeke. 

AD “CIGLANA” Titel (matični broj 08256047, poreski identifikacioni broj 101455907) je prvobitno 

osnovano kao društveno preduzece kod Okružnog suda u Novom Sadu, pod brojem Fi-2900/91 od 

30.09.1991. godine (registarski uložak broj 1-4197), potom se dana 13.01.2004. godine kod Okružnog 
suda u Novom Sadu transformiše u akcionarsko drustvo (registarski uložak broj 1-4197). AD 

“CIGLANA” Titel, upisano je u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, 

Beograd, po rešenju broj BD 1670/2005 kao otvoreno akcionarsko društvo.  

Rešenjem broj BD 191520/2006 od 22.11.2006. godine, izvršen je upis promena na kapitalu. 

Rešenjem broj BD 255419/2006 od 03.01.2007. godine, izvršen je upis usaglašavanja sa Zakonom o 
privrednim društvima. 

Rešenjem broj BD 84402/2012 od 26.06.2012. godine, izvršen je upis promene direktora i članova 

upravnog odbora. 

Akcije AD “CIGLANA” Titel, se kotiraju na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.  

AD “CIGLANA” Titel, je na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma za razvrstavanje, razvrstano u 
mikro pravno lice. 

Sedište Društva je u Titelu, u ulici Ledine broj 1. 

Organi Društva su: skupština, i odbor direktora. 

Prosečan broj zaposlenih u toku 2015. godine bio je 10 (u 2014. godini 10).  

 

 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU 

 FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD 

 

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 

          Priloženi finansijski izveštaji Društva za 2015. godinu su sastavljeni u skladu sa važećim 
računovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl. 
glasnik RS", br. 62/2013).  

           Finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona. Društvo prilikom sastavljanja finansijskih 
izveštaja za 2015. godinu primenjuje:  

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

          Rešenjem o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih 
tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda 
finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014), utvrđen je i objavljen prevod 
Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih 
računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, 
izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, kao i tumačenja 
standarda izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda koji su u 
primeni na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.  
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Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 
95/2014 i 144/2014). Ovim pravilnikom definisani su obrasci finansijskih izveštaja i sadržina 
pozicija u obrascima, kao i minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.  

Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalno značajne efekte koje odstupanja 
računovodstvenih propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na realnost i objektivnost 
finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se ne mogu smatrati finansijskim 

izveštajima sastavljenim u skladu sa MSFI i MRS. 

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije 
navedeno u računovodstvenim politikama koje su date u daljem tekstu. 

Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenjivalo računovodstvene politike 
obrazložene u Napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike 
Srbije. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije 
naznačeno.  

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

Finansijski izveštaji za 2015. godinu odobreni su od strane Odbora direktora na osnovu odluke od 25. 

februara 2015. godine i predati Agenciji za privredne registre za statističke potrebe.  

 

2.2. Korišćenje procenjivanja 
 

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih 
procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, 

obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i 
prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na 
informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Međutim, stvarni rezultati mogu 
odstupati od ovih procena. 

 

2.3. Nastavak poslovanja 

 

Finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljeni su u skladu sa načelom nastavka poslovanja, koji 
pretpostavlja da će Društvo nastaviti sa poslovanjem u doglednoj budućnosti. 

 

2.4. Uporedni podaci 

 

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2014. godinu koji su bili predmet revizije.  

 

 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

3.1. Prihodi od prodaje 

 

Prihodi od prodaje proizvoda su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u 

fakturi, povraćaj robe i proizvoda, kao i porez na dodatu vrednost.  

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

Prihodi od pružanja usluga su priznati u obračunskom periodu srazmerno stepenu dovršenosti pruženih 
usluga i prikazani su po fakturnoj vrednosti umanjenoj za porez na dodatu vrednost. 
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3.2. Prihodi od aktiviranja učinaka  
 

Prihode od aktiviranja učinaka čine prihodi po osnovu upotrebe proizvoda i usluga za osnovna sredstva 
(višegodišnji zasadi u pripremi). 

 

3.3. Rashodi materijala i robe 

 

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. Rashodi se takođe odnose i na nabavnu vrednost prodate robe.  

Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali 
(princip uzročnosti prihoda i rashoda). Svi rashodi priznaju se nezavisno od plaćanja. 

 

3.4.    Troškovi pozajmljivanja 
 

Troškovi pozajmljivanja su kamata i drugi troškovi koje Društvo ima u vezi sa pozajmljivanjem 
sredstava. Troškovi pozajmljivanja mogu obuhvatati: 

- troškove kamata izračunate korišćenjem metode efektivne kamate, 
- finansijska opterećenja u vezi sa finansijskim lizingom, 

- kursne razlike nastale po osnovu pozajmljivanja u stranoj valuti, u iznosu do kog se smatraju 

korigovanjem troškova kamate. 

Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, osim u meri u kojoj se 
kapitalizuju. 

Troškovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se 

kvalifikuje, čine deo nabavne vrednosti/cene koštanja tog sredstva. Takvi troškovi pozajmljivanja se 
kapitalizuju kao deo nabavne vrednosti sredstva kada je verovatno da će oni imati za rezultat buduće 
ekonomske koristi za Društvo i kada se troškovi mogu pouzdano odmeriti. Drugi troškovi 
pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali. 

Izuzeci od amortizacije su nematerijalna ulaganja sa neograničenim vekom trajanja, kao što su 
priključci na telefonsku, električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Nematerijalna ulaganja sa 

neograničenim vekom trajanja testiraju se pojedinačno na umanjenje vrednosti, najmanje jednom 
godišnje 

 

3.5. Nekretnine, postrojenja i oprema i biološka sredstva 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema čine grupe sredstava slične prirode i upotrebe u poslovanju Društva, 

kao što su: 
- zemljišta,  
- građevinski objekti, 
- postrojenja i oprema, 

- nekretnine, postrojenja i oprema i biološka sredstva (višegodišni zasadi) u pripremi. 

Društvo iskazuje stavku na poziciji nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko ona ispunjava dva 
kriterijuma: očekuje se da će buduća ekonomska korist povezana sa tim sredstvima priticati u Društvo i 
ako se pojedinačna nabavna vrednost u momentu nabavke može pouzdano utvrditi, uz uslov da je ona 
veća od jedne prosečne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljenom podatku 
republičkog organa. 

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

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.  
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U nabavnu vrednost proizvodnog pogona, za koji je obavezno potreban značajan vremenski period da 
bi bio spreman za svoju nameravanu upotrebu, uključuju se i troškovi pozajmljivanja koji su direktno 
pripisivi sticanju ovih sredstava. Troškovi pozajmljivanja se kapitalizuju kao deo nabavne vrednosti 
sredstva kada je verovatno da će oni imati za rezultat buduće ekonomske koristi za Privredno društvo i 

kada se troškovi mogu pouzdano odmeriti. Izdaci u vezi sa sredstvom uključuju samo izdatke koji su 
imali za rezultat gotovinske isplate, transfere drugih sredstava ili preuzimanje obaveza na koje se 

zaračunava kamata. 

Naknadni izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu nastaju po osnovu dogradnje sredstva, zamene 

delova i njihovog servisiranja, ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje. Svi ostali naknadno nastali 

izdaci priznaju se kao rashod u period u kojem su nastali. 

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po svom trošku nabavke, 
umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja. 

Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost umanjena za ostatak 
vrednosti. Ako je ostatak vrednosti sredstva beznačajan, smatra se da je jednak nuli, a kada je značajan, 
ostatak vrednosti se procenjuje na dan sticanja i ne povećava se naknadno zbog promene cena.  

Zemljište se iskazuje po nabavnoj vrednosti. Prilikom nabavke zemljište se uvek iskazuje po nabavnoj 
vrednosti, koju čini fakturna vrednost dobavljača, uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove 
dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Kod građevinskog zemljišta, u nabavnu vrednost 
uračunavaju se svi izdaci koji su izvršeni za nabavku, ali i za pripremu zemljišta za korišćenje. U 

vrednost zemljišta ulaze i eventualni troškovi promene namene zemljišta. 

Zemljište ne podleže obavezi obračuna amortizacije.  

Biološka sredstva u pripremi obuhvataju višegodišnje zasade (voćnjake) u podizanju. Po završetku 
ulaganja, odnosno na početku eksploatacije vrši se aktiviranje voćnjaka. Voćnjaci se mere i priznaju u 
skladu sa MRS 41-Poljoprivreda. Voćnjaci se mere i priznaju po poštenoj (fer) vrednosti, umanjenoj za 
procenjene troškove prodaje na mestu uzgoja, a samo u slučaju nemogućnosti pouzdanog merenja 
poštene vrednosti, po nabavnoj ili po ceni koštanja, umanjenoj za ukupno obračunatu amortizaciju i 
ukupne gubitke zbog umanjenja vrednosti. Nabavna vrednost, odnosno cena koštanja obuhvata ukupan 
iznos izdataka za pripremu zemljišta za sadnju, za nabavku sadnica i utrošen rad i materijal u vreme 
podizanja voćnjaka, do kraja godine u kojoj su osposobljeni za rađanje, odnosno eksploataciju.  

Dobitak koji nastane prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda, a gubitak 

nastao prilikom otuđivanja osnovnih sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda. 
 

3.6. Dugoročni finansijski plasmani 
 

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

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog 
priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je 
data za njih, uvećanoj za direktno pripisive transakcione troškove. 

Nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva koja nemaju kotiranu tržišnu cenu Društvo meri po 
nabavnoj vrednosti umanjenoj za eventualne gubitke zbog obezvređenja, dok se hartije od vrednosti 
koje se kotiraju na berzi mere po fer vrednosti bez bilo kakvog umanjivanja za transakcione troškove 
koji se mogu načiniti prilikom prodaje ili drugog otuđenja.  

Efekti od ulaganja na osnovu učešća u rezultatu ostalih pravnih lica priznaju se kao prihodi do iznosa 
dividende u trenutku raspodele dobitka, odnosno kao rashodi do iznosa pokrića gubitka. Priznavanje 
dobitaka ili gubitaka po osnovu naknadnih promena fer vrednosti vrši se u bilansu stanja u okviru 
nerealizovanih dobitaka, odnosno gubitaka po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju.  
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3.7. Zalihe 

 

Zalihe se procenjuju po  nižoj od sledeće dve vrednosti:  nabavnoj vrednosti,odnosno ceni koštanja ili 
neto ostvarivoj vrednosti. 

Nabavnu vrednost materijala, rezervnih delova, inventara i robe čine neto fakturna vrednost i zavisni 

troškovi nabavke. Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi u postupku 
nabavke do uskladištenja. 

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. U 

cenu koštanja uključuju se i troškovi pozajmljivanja u slučaju da je za zalihe potreban značajan 
vremenski period da bi se pripremile za prodaju. Poljoprivredni proizvodi ubrani (požnjeveni) od 
bioloških sredstava preduzeća vrednuju se po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje u 
momentu ubiranja. 

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha materijala i robe u slučajevima kada se 
oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. 

Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu. 

 

3.8. Potraživanja 

 

 Potraživanja su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili odredivim isplatama koja nisu kotirana 
na aktivnom tržištu. Potraživanja početno se vrednuju po fer vrednosti na datum prodaje, a naknadno 
odmeravanje se vrši po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope, 
umanjenoj za obezvređenje. 

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja po osnovu prodaje 

i druga potraživanja. 

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca za isporučene proizvode, izvršene 
usluge i korišćenje imovine Društva. Potraživanja se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za 

ispravku vrednosti obezvređenih potraživanja. Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se 
preko ispravke vrednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda. 

Ispravka vrednosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu procene naplativosti potraživanja 
za svako potraživanje zasebno, na osnovu odluke direktora. Direktan otpis na teret rashoda vrši se samo 
u slučaju kada je nemogućnost naplate potraživanja izvesna i dokumentovana, a odluku o direktnom 
otpisu potraživanja donosi direktor Privrednog društva. 
 

3.9. Finansijske obaveze 

 

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

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive troškove 
transakcija. Posle početnog priznavanja, finansijske obaveze se odmeravaju po amortizovanoj vrednosti 

koristeći metod efektivne kamate. 

Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja. 

Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se vrednuju po 

nominalnoj (fakturnoj) vrednosti. 
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3.10. Državna dodeljivanja 

 

Državna dodeljivanja su pomoć države u obliku prenosa sredstava Društvu po osnovu ispunjenja 
određenih uslova koji se odnose na njegovo poslovanje. Državna dodeljivanja vezana za pokriće 
rashoda ili gubitka priznaju se kao prihod obračunskog perioda u kom su nastali i povezani rashodi, tj. 
na osnovu principa sučeljavanja prihoda i rashoda.  

Državno dodeljivanje vezano za pokriće rashoda koji će se desiti u narednom periodu priznaje se kao 

odloženi prihod, tj. odlaže se na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaje kao prihod u 
narednim obračunskim  periodima. 

Državna davanja vezana za sredstva evidentiraju se kao odloženi prihod, po nominalnoj vrednosti i 

priznaju se u prihode na sistematičnoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstva na 

bazi sučeljavanja sa rashodima za amortizaciju. 
 

3.11. Porez na dobitak 
 

Oporezivanje se vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Društvo samostalno utvrđuje 

porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu 
akontaciju utvrđuje poreski organ. Stopa poreza na dobit za 2015. godinu je 15% i plaća se na 
oporezivu dobit iskazanu u poreskom bilansu. Osnovica poreza na dobit iskazana u poreskom bilansu 

uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha, korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih 

lica. 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 5 godina. 
 

3.12. 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. 

 

3.13. Porezi i doprinosi fondovima za socijalnu sigurnost zaposlenih  

 

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća poreze i 
doprinose poreskim organima i državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost 

zaposlenih. Ove obaveze uključuju poreze i doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u 
iznosima obračunatim po stopama utvrđenim zakonskim propisima. Društvo je, takođe obavezno da od 
bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati fondovima. Porezi i 

doprinosi na teret poslodavca i porezi i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda 
na koji se odnose. 

 

3.14. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 
 

U skladu sa Zakonom o radu, Društvo je u obavezi da isplati naknadu zaposlenima prilikom odlaska u 
penziju, u visini tri prosečne mesečne zarade isplaćene u Republici.  
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3.15. 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 je u pojedinačnom iznosu ili u kumulativnom 
iznosu sa ostalim greškama, veća od 5% ukupnih prihoda. 
 

 

4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM  
 

4.1. Faktori finansijskog rizika 

 

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od 
promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), 

kreditni rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u 

situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje 
Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja finansijska služba Društva u skladu sa 
politikama odobrenim od strane Upravnog odbora.  

 

4.2. Tržišni rizik 

Tržišni rizik je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati 
zbog promena tržišnih cena. Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika, kao što sledi:  

Rizik od promene kurseva stranih valuta 

Društvo nije izloženo riziku promena kursa stranih valuta s obzirom da se poslovanje ne obavlja sa 

različitim valutama.  

Rizik od promene cena 

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

Rizik od promene kamatnih stopa 

Prihodi i rashodi Društva i tokovi gotovine su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa, s obzirom 
da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, niti obaveze. 

 

4.3. Kreditni rizik  

 

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

Izloženost Društva kreditnom riziku po osnovu potraživanja iz poslovanja zavisi najviše od 
individualnih karakteristika svakog pojedinačnog kupca. Društvo nema značajne koncentracije 
kreditnog rizika iako posluje samo sa jednim kupcem, zbog toga što kupac redovno izmiruje svoje 
obaveze. 
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4.4. Rizik likvidnosti 

 

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suočeno sa poteškoćama u izmirivanju svojih finansijskih 

obaveza. Društvo upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće, uvek ima dovoljno 
sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih gubitaka i ugrožavanja svoje reputacije. 

Planiranje novčanog toka vrši se da bi se obezbedilo da Društvo uvek ima dovoljno gotovine da podmiri 
poslovne potrebe. 

Sledeća tabela predstavlja analizu finansijskih obaveza Društva prema ugovorenim uslovima plaćanja, 
koji su određeni na osnovu preostalog perioda na dan izveštavanja u odnosu na ugovoreni rok dospeća i 
zasnovani su na ugovorenim nediskontovanim iznosima otplata (salda koja dospevaju na naplatu u roku 

od 12 meseci jednaka su njihovim knjigovodstvenim iznosima, budući da efekat diskontovanja nije 
materijalno značajan): 

               U hiljadama RSD 

 

Do 3  

meseca   

Od 3 do 12 

meseci  

Od 1 do 2 

godine  

Od 2 do 5 

godina  

Preko 5 

godina  Ukupno 

            

31. decembar 2015. godine            

Obaveze iz poslovanja 23.615  -  -  -  -  23.615 

Ostale kratkoročne obaveze            812  -  -  -  -  812 

 24.413  -  -  -  -  24.413 

            

31. decembar 2014. godine            

Obaveze iz poslovanja 21.465  -  -  -  -  21.465 

Ostale kratkoročne obaveze 1.014  -  -  -  -  1.014 

 22.471  -  -  -  -  22.471 

 

 

4.5. Upravljanje rizikom kapitala 

 

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

troškove kapitala. 

Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplata dobiti, 
vrati kapital vlasnicima kapitala, poveća kapital, ili, pak, može da proda sredstva kako bi smanjila 

dugove. 

Društvo prati kapital na osnovu pokazatelja zaduženosti. Pokazatelji zaduženosti Društva za 2014 i 

2015. godinu su: 

 

  2015.  2014. 

     

Zaduženost (dugoročne i kratkoročne obaveze)  38.192  37.400 

Minus: gotovina   24  37 

Neto zaduženost  38.168  37.363 

Kapital   13.228  13.225 

Racio neto dugovanja prema kapitalu  2.89  2.83 

 

Prilikom izračunavanja neto dugovanja, poštujući načelo opreznosti, obavezama društva sučeljene s 

u isključivo promptno likvidna sredstva-gotovina. Pokazatelj odnosa neto zaduženosti prema kapitalu 
pokazuje veličinu zaduženosti u dinarima po jednom dinaru kapitala. 
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5. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA  
 

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom 

iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će u datim 
okolnostima biti razumna. 

 

5.1. Ključne računovodstvene procene i pretpostavke 

 

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

sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrednosti sredstava i 
obaveza u toku naredne finansijske godine biće reči u daljem tekstu. 

Obezvređenje nefinansijske imovine  

Na dan izveštavanja, rukovodstvo Društva analizira vrednosti po kojima su prikazane nekretnine, 

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

Rezervisanja po osnovu otpremnina  

Rukovodstvo Društva procenjuje da troškovi utvrđenih naknada zaposlenima nakon prekida radnog 
odnosa, odnosno odlaska u penziju nakon ispunjenih zakonskih uslova nisu materijalno značajni, te 
stoga nije izvršen obračun rezervisanja po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada. 

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova 

Društvo nema sudskih sporova sa poslovnim partnerima, odnosno sa kupcima i dobavljačima, kao ni sa 
zaposlenima. 

Odloženi porez 

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu 

stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnovice sredstava i obaveza u bilansu 

stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa stanja se koriste za 

utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve 

oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike 

i efekte prenetog gubitka i poreskih kredita na poreski bilans, koji se mogu prenositi, do stepena do 

kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 

Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se 

knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u 

okviru kapitala. 

 

5.2. Ključna prosuđivanja o efektima svetske ekonomske krize  

 

Efekti svetske finansijske krize koji su počeli da se osećaju u Republici Srbiji u poslednjem kvartalu 

2008. godine, i koji uz smanjen intezitet i dalje traju, do sada su ograničeno uticali na poslovanje 
društva. 

Vlada Republike Srbije je usvojila “Program mera za ublažavanje negativnih efekata svetske 
ekonomske krize“, čiji su glavni ciljevi očuvanje konkurentnosti privrede Republike Srbije, očuvanje 
zaposlenosti i stimulisanje domaće tražnje. 

Rukovodstvo Društva očekuje da opšti efekti krize na ekonomsko okruženje u zemlji mogu uticati na 
postojeći obim privrednih aktivnosti, cenu uvoza, stepen naplate potraživanja, kao i na mogućnost da 
obezbedi nove kredite ili da refinansira postojeće.  
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Društvo je u procesu razmatranja ekonomskih parametara i pretpostavki neophodnih za usklađivanje 
aktivnosti sa nastalom situacijom izazvanom svetskom finansijskom krizom. Ova razmatranja 

obuhvataju uticaj krize na postojeću i buduću likvidnost (prvenstveno do kraja 2014. godine) sa 

stanovišta naplate potraživanja od kupaca čiju likvidnost i solventnost trenutno nije moguće proceniti, 
sposobnosti izmirenja obaveza prema dobavljačima i bankama, kao i mogućnosti pribavljanja povoljnih 
izvora kreditiranja za premošćavanje kritičnih situacija. 

Rukovodstvo Društva ne očekuje značajnije probleme u naplati svojih potraživanja u narednom periodu 
i tokovima gotovine, ali smatra da će upravljanje rizikom likvidnosti i obezbeđenje odgovarajućih 
izvora finansiranja biti ključno opredeljenje za upravljanje Društvom u narednom periodu. 

Rukovodstvo smatra da, u datim okolnostima, preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedilo 

održiv rast i razvoj Društva. Takođe, rukovodstvo Društva nije u mogućnosti da pouzdano proceni dalje 
efekte krize na ekonomsko okruženje u Republici Srbiji, kao ni uticaj na finansijski položaj i rezultate 
poslovanja Društva, ali smatra da ni u kom slučaju efekti krize neće dovesti u pitanje nastavak 
njegovog poslovanja.. 

 

 

6. PRIHODI OD PRODAJE 
 

                U hiljadama RSD 

  2015.  2014.  

      

 Prihodi od prodaje na domaćem tržištu:     

   - prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostal. Pov. Licima 3.366  6.453  

  3.366  6.453  

Promet koji je ostvaren sa povezanim licem u smislu čl. 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica u 

2015. godini  je u okviru granice kada se ne vrši korekcija prihoda I rashoda u poreskom bilansu, 

odnosno po osnovu transfernih cena.  

 

6.a PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. 

                 U hiljadama RSD 

  2015.  2014.  

  
  

Prihodi od  uslovljene donacije za nabavku radne mašine    

 1.043  781 

 1.043  781 

7. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 

                 U hiljadama RSD 

  2015.  2013. 

 
Prihodi od zakupnina 3.132  140 

  3.132  140 

 

U okviru prihoda od zakupnina iznos od RSD 1.810 hiljada se odnosi na prihode od zakupnina po osnovu 

izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine povezanom licu Braća Drinić d.o.o. Novi Sad 

 

 

8. TROŠKOVI MATERIJALA 

  U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Troškovi materijala za izradu 2.156  2337 

 Troškovi ostalog materijala (režijskog) 37  28 

 Troškovi goriva i energije 281  257 

  2.474  2622 
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9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 

                                      U hiljadama RSD 

   2015.  2014. 

  

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)                                 4.334 

 

3.799 

 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i                                          
  naknade zarada na teret poslodavca 776 

 

680 

 Ostali lični rashodi-otpremnine kod odlaska u penziju   158 

  5.110   4.636 

 

 

 

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 

                U hiljadama RSD 

      2015 .              2014. 

     

 Troškovi PTT usluga 24  30 

 Troškovi usluga održavanja 221  49 

 Troškovi  usluge zaštite na radu                                                                               116  111 

 Troškovi registracije                                                                                                       10  5 

 Troškovi advokatskih usluga    

 Troškovi knjigovodstvenih usluga 100  70 

 Troškovi ostalih usluga 10  9 

 Troškovi revizije I brokera                                                                       298  249 

 Troškovi neproizvodnih usluga 74  60 

 Troškovi reprezentacije 9  12 

 Troškovi premija osiguranja 15  9 

 Troškovi platnog prometa 20  24 

 Troškovi članarina    

 Troškovi poreza 55  89 

 Troškovi doprinosa 34  34 

 Ostali troškovi 3  18 

  989  769 

 

 

 

11. PORESKI RASHOD PERIODA  

 

Usaglašavanje računovodstvenog dobitka pre oporezivanja i tekućeg poreza prema poreskom bilansu je 
sledeće: 
 

                 U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Dobitak poslovne godine 64  217 

 Korekcija rashoda                                                                                                         1                    16 

  Rashodi plaćeni u tekućem periodu (50)   

 Računovodstvena amortizacija               1.562                1.275 

 Amortizacija u poreske svrhe (1920)  (1.488) 

 

Gubitak iz poreskog bilansa iz prethodnih godina   

(20) 

 

 Poreska osnovica      (343)                           0 
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12.     NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 

 

                                     U hiljadama RSD 

 

 

         

Zemljište 

Građevi- 
nski  

objekti 

Postrojenja 

 i oprema 

Biološka 
sredstva  

u pripremi 

Ukupno 

nekretnine, 

postrojenja 

i oprema  

 

Nabavna vrednost      

Stanje 31. decembra 2014. 10.487 22.475 27.057 24.389            84.408 
Nove nabavke    1.622 1.622 

Otuđenje i rashodovanje - -  -  

Stanje 31. decembra 2015. 10.487 22.475 27.057 26.011            86.030 

      

      

 

Ispravka vrednosti         

Stanje 31. decembra 2014. - 19.537 19.895 - 39.432 

Amortizacija za 2015. godinu - 415           1.147   -          1.562  

Otudjenje I rashodovanje -   -       

Stanje 31. decembra 2014. - 19.952 21.042 - 40.994 

Sadašnja vrednost 31.12.2015. 10.487 2.523 6.015 26.011   45.036 

Sadašnja vrednost 31.12.2014. 10.487 2.938 7.162 24.389        44.976 

 

Biološka sredstva u pripremi u iznosu od RSD 26.011 hiljada, obuhvataju ulaganja u voćnjak u 
podizanju (priprema zemljišta, nabavka sadnica oraha i sađenje voćnjaka). Za podizanje voćnjaka 
korišćena je i nedovršena proizvodnja iz ranijih godina (iskopana zemlja) i rad zaposlenih, po kom 
osnovu su u bilansu uspeha iskazani i prihodi od aktiviranja učinaka.  
 Društvo deo svog zemljišta na parceli rentira svom povezanom licu. Deo kiji se rentira iznosi                           
samo 6,94% od ukupne površine. Parcela nosi broj 1362/1 i vodi se kao gradjevinsko zemljište. Ova 

parcela nije izdvojena kao zemljište već se vodi u okviru gradjevinskih objekata. Trenutno se ne 
raspolaže podacima o njenoj vrednosti  tako da nije moguće preknjižavanje. U narednom periodu će se 
otkloniti ovaj problem  

 

 

 

13. ZALIHE 

                           U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Zalihe    

 Materijal 67  130 

 Rezervni delovi 88  94 

 Gotovi proizvodi 3.001  1.968 

 Nedovršena proizvodnja                                                                           

Dati avansi dobavljacima u zemlji   0 

  3.156  2.192 
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14. POTRAŽIVANJA 

 

                U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Potraživanja po osnovu prodaje    

 Kupci u zemlji  3.183  3.344 

 Ispravka vrednosti potraživanja (napomena 20) (58)  (58) 

  3.125  3.286 

 Druga potraživanja    

 Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 31  31 

 Ostala potraživanja:    

   - potraživanja od fondova po osnovu 

     - isplaćenih naknada zaposlenima    

     

   -ukupno potrazivanje 3.156  3.317 

 

Potraživanja po osnovu prodaje od RSD 3.286 hiljada (bez ispravke vrednosti potraživanja), obuhvataju 
potraživanja od kupca “Braća Drinić“ doo, Novi Sad, u iznosu od RSD 3.222 hiljada (100%) i 

usaglašena su u celosti. Ostala potraživanja se odnose na ostale kupce I potraživanja za više plaćen 
porez na dobit. 

 

15. GOTOVINA 
 

             U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Tekući (poslovni) račun  24  37 

  24  37 

 

16. POREZ NA DODATU VREDNOST I 

    AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

                                                                                                                        U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Porez na dodatu vrednost 7   

 Aktivna vremenska razgraničenja:    

   - Razgraničeni porez na dodatu vrednost    

  7                   7 

 

17. ISPRAVKA VREDNOSTI 

 

                              U hiljadama RSD 
 Dugoročni 

finansijski 

plasmani  Potraživanja  

 

 

Ukupno 

Stanje 01. januara 2015. 
 

                -  58  58 

Otpisi  -     

Stanje 31. decembra 2014.  -  58  58 

Ispravke u toku godine na teret rezultata  -  0  0 

Ostale promene  -  0  0 

Stanje 31. decembra 2015.  -  58  58 
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18. OSNOVNI KAPITAL 

 

Osnovni kapital “CIGLANA” AD, Titel, u iznosu od RSD 20.517 hiljada (2012. godina RSD 20.517 

hiljada) obuhvata akcijski kapital. 

Struktura akcijskog kapitala na dan 31. decembra 2015. i 2014. godine bila je sledeća: 

 

 

 

 

         31. decembar 2015.    31. decembar 2014 

. 

 % 

Učešća 

U hiljadama 

RSD 

 Broj 

akcija 

U hiljadama 

RSD 

 Broj 

Akcija 

Obične akcije          

  - Konzorcijum 73,88  15.158  15.158  15.158  15.158 

  - Akcionarski fond ad, Beograd 7,51  1.541  1.541  1.541  1.541 

  - Ostali 18,61  3.818  3.818  3.818  3.818 

 100,00  20.517  20.517  20.517  20.517 

 

Akcijski kapital “CIGLANA” AD, Titel, podeljen je na 20.517 hiljada izdatih akcija svaka po RSD 

1.000,00 nominalne vrednosti. 

Vlasnici akcija imaju pravo na dividendu u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara.  
 

 

19. NERASPOREĐENI DOBITAK 

 

                             U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Stanje na početku godine 234 
 

166 

 Neto dobitak perioda  3  234 

 Pokriće gubitka iz prethodne godine (napomena 23) (234)  (166) 

 
 3  234 

 

20. GUBITAK 

 

                             U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 Stanje na početku godine 7.526 
 

7.692 

 Pokriće gubitka iz prethodne godine  (234)  (166) 

 
 7.292  7.526 

 

21. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

 

                 U hiljadama RSD 

  2015  2014. 

     

 Dobavljači ostala povezana lica 22.057  19.414 

  

Obaveze prema dobavljačima u zemlji 
 1.558  2.051 

  23.615  21.465 

 

Obaveze prema dobavljačima u iznosu od RSD 22.057  hiljada,odnose se na povezano lice „Braću 
Drinić“ iste su usaglašene 100%. 
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22. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
                   U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Obaveze za neto zarade i naknade zarada 636  846 

 Obaveze za poreze i doprinose na zarade 162  160 

 Obaveze za obustave iz neto zarade zaposlenih   - 

 Obaveze za članarine  14  8 

  812  1.014 

 

23.  OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU  

 VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I 

 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

                U hiljadama RSD 

  2015.  2014. 

 
Obaveze za porez na dodatu vrednost 299  362 

 Pasivna vremenska razgraničenja:   50 

   - Odloženi prihodi i primljene donacije 13.466  14.509 

  13.765  14.921 

 

Odloženi prihodi po osnovu primljenih donacija u iznosu od RSD 8.000 hiljada, obuhvataju 

bespovratno dobijena sredstva od Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za 

energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, za finansiranje Projekta rekultivacije i revitalizacije 

napuštenog površinskog kopa opekarske gline u Titelu, u okviru Programa sprečavanja i otklanjanja 
štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva su 
doznačena na tekući račun Društva i to: 30. avgusta 2011. godine u iznosu od RSD 4.000 hiljada, po 

Rešenju broj: 115-401-1469/2011-04 od 23. avgusta 2011. godine, i 22. decembra 2011. godine u 

iznosu od RSD 4.000 hiljada, po Rešenju broj: 115-401-2441/2011-04 od 12. decembra 2011. godine. 

Bespovratno dobijena sredstva korišćena su za ulaganja u podizanje voćnjaka (napomena 14).  
Dodeljena sredstva u iznosu od 7.300.000,00dinara su odobrena od strane Pokrajinskog sekretarijata za 

energetiku I mineralne sirovine po rešenju 115-401-1900/2013-01/1-2 radi realizacije Projekta 

uvođenja nove opreme kombinovane mašine marke CAT 434F rovokopač-utovarivač po javnom 
konkursu o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava uvođenja novih tehnologija u oblasti 
eksploatacije, pripreme I prerade mineralnih sirovina. U 2015 godinioprihodovano je RSD 1.042 

            hiljada za iznos obračunate amortizacije na kupljenu opremu. 
 

24. SPOROVI U TOKU 

 

Privredno društvo na dan 31. decembra 2015. godine nije u sudskom sporu ni po osnovu potraživanja ni 
po osnovu dugovanja. 

 

25. PORESKI RIZICI 

 

Poreski zakoni Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje 
poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva i mogu se 
razlikovati od tumačenja rukovodstva Društva. Kao rezultat iznetog, transakcije mogu biti osporene od 
strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period 
zastarelosti poreske obaveze je pet godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede 

plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala. 
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  IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 
 

 
 

1. Verodostoja  prikaz razvoja i rezultata poslova ja društva, a aročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, 

kao i poda i releva t i za pro e u sta ja i ovi e društva: 

1.1. Društvo je os ova o . . 99 .god. I poslovalo je kao preduzeće do . . .god kada je kupljeno kod 

Agencije za privatizaciju od strane konzorcijuma kao kup a % društve og kapitala. Reše je  r. I-4197 

Trgovi skog suda u Novo  “adu od . . .god., a reše je  APR /  od . . .god. 

upis o je kao AD CIGLANA  Titel I od tada posluje kao ak io arsko Društvo. 

1.2.  Prikaz razvoja poslova ja društva: 

2.          Osnovna delatnost CIGLANE je proizvodnja opeke od peče e gli e. Društvo i a 

za ilj razvoj poslova ja u prav u poveća ja proizvod og asorti a a ro e i 

usluga.Cilj društva je adekvat o praće je i zadovoljava je tržišta sa aši  

proizvodi a kao i pruža je adekvat ih usluga. 

2.1. Prikaz rezultata poslova ja društva: 

U okviru poslovanja iz 2015. godine rezultati poslovanja bili su u blagom padu, iako je došlo do 

poveća japoslov ih, kao I  ukupnih prihoda iz razloga što su I rashodi poveća i u odnosu na prethodnu 

godinu.  Prihodi od delatnosti po osnovu kojih izdavao  ostvaruje ajveći prihod: 

2015.    3.366 

               2014.      6.453 

2013.      8.737 

 

. .  Fi a sijsko sta je u ko e se društvo alazi: 

 

Fi a sijska situa ija u ko e se društvo tre ut o alazi je u lago  padu ,s o ziro  a kupov u oć i 

aplativost.Društvo je pored poteškoća uspelo da ostvari pozitiva  fi a sijski rezultat 

Neto dobitak (gubitak)za period od tri godine  (u 000 dinara): 

2013– dobitak     166 

2014  – dobitak   138 

2014 – dobitak        3 

 

1.5. Podaci o relevantnim podacima za pro e u sta ja i ovi e društva: 

 

U prethodnim godinama društvo je povećalo svoju i ovi u ulaga je  u voć jak u podiza ju pripre a 

ze ljišta, a avka sad i a oraha i sad ja . “a ulaga je  se I dalje astavlja a isto  voć jaku jer je u 

pita ju dugogodiš ji zasad oraha. 

 

3. Opis očekiva og razvoja društva u ared o  periodu, pro e a u poslov i  politika a društva, kao i 

glav ih rizika i pret ji koji a je poslova je društva izlože o: 



 

 

3.1. Opis očekiva og razvoja društva u ared o  periodu: 

Očekiva i razvoj društva u ared o  periodu kreće se u s eru poveća ja proizvod je postojećih 

proizvoda u ilju zadovoljava ja potre a tržišta. 

3.2. Opis pro e a u poslov i  politika a društva: 

Poslov a politika društva u ared o  periodu ide u prav u prelaska iz Ak io arskog društva u društvo 

sa udelima. 

3.3. Opis glav ih rizika i pret ji koji a je poslova je društva izlože o: 

Poteškoće oko aplate potraživa ja, esta ila  kurs eura i pad kupov e oći. 

 

4. “vi važ iji poslov i događaji koji su astupili ako  proteka poslov e godi e za koju se izveštaj pripre a: 

Nije došlo do z ačaj ih pro e a u od osu a proteklu poslov u godi u. 

 

5. “vi z ačaj iji poslovi sa poveza i  li i a: 

“a poveza i  li i a u s islu čl. 9 )ako a o porezu ado it prav ih li a izvvše  je o i  pro eta za koji se u 

skladu sa odred a a Pravil ika izradjuje skraće i izveštaj o tra sfer i  e a a I e vrši se korek ija u 

poreskom bilansu. 

 

6. Aktiv osti društva a polju istraživa ja i razvoja: 

       - 

7.  SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA     

U s islu )ako a o privred i  društvi a ije ilo sti a ja i otuđe ja sopstve ih ak ija. 

 
Upravljanje društvom je jednodomno . Organi društva  su: skupština,i odbor direktora sa direktoro  a čelu. 
 

 

2. PRIKAZ RAZVOJA, FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA, FINANSIJSKI I NEFINANSIJSKI 

POKAZATELJI I INFORMACIJE O KADROVSKIM PITANJIMA 

 
Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne 

politike, uz navođenje slučajeva i razloga za 

odstpanje, i drugih pitanja koja se odnose na 

vođenje poslovanja. 

Uprava je konstantovala da se poslovanje obavljalo u 

skladu sa usvojenom poslovnom politikom.



 

 

 

 

2.1. Prikaz razvoja poslovanja društva: 

 
 
1. Analiza prihoda 

 

Opis Iznos u 000 din. % 

Prihodi iz redovnog 

posovanja 

2015. 2014. 2015. 2014. 

Poslovni prihodi 7541 7374 99,92 98,98 

Ostali prihodi 6 76 0,08 1,02 

Ukupni prihodi iz 

redovnog poslovanja: 

7547 7450 100,00 100,00 

Opis Iznos u 000 din. % 

Poslovni prihodi 2015. 2014. 2015. 2014. 

Prihodi od prodaje 

robe 

  0,00 0,00 

Prihodi od prodaje 

proizvoda I usluga 

3366 6453 44,64 60,93 

Prihodi od premija, 

subvencija, dota ija… 

1043 781 13,83 10,59 

Drugi poslovni prihodi 3132 140 41,53 28,48 

Ukupno poslovni 

prihodi: 

7374 7374 100,00 100,00 

Opis Iznos u 000 din. % 

Prihodi od prodaje 

proizvoda i usl. po 

tržištima 

2015. 2014. 2015. 2014. 

Prihodi od prodaje 

matičnim i zav. pred. 
    

Prihodi od prodaje 

na domaćem rrž. 
3366 6453 100,00 100,00 

Prihodi od prodaje 

na inostranom rtž. 
    

Ukupno prihodi od 

prodaje proizvoda i 

usluga: 

3366 6453 100,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Analiza rashoda 

Opis iznos u 000 din. % 

Rashodi iz redovnog poslovanja 2015. 2014. 2015. 2014. 

Poslovni rashodi 7481 7306 99,97 99,92 

Finansijski rashodi 2 6 0,03 0,08 

Rashodi od usklađivanja vred. ostale imovine     

Ostali rashodi     

Ukupno rashodi iz redovnog poslovanja: 7483 7312 100,00 100,00 

Opis iznos u 000 din. % 

Poslovni rashodi 2015. 2014. 2015. 2014. 

Nabavna vrednost prodate robe     

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe -1622 -1982 -21,68 -27,12 

Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i got. pr. -1032 -14 -13.79 -0,19 

Troškovi materijala 2193 2365 29,31 32,37 

Troškovi goriva i energije 281 257 3,76 3,52 

T. zarada, naknada i ost. l. rashodi 5110 4636 68.30 63,45 

T. proizvodnih usluga 381 204 5,09 2,79 

T. amortizacije i dugoročnih rezervisanja 1562 1275 20,88 17,45 

Nematerijalni troškovi 608 565 8,13 7,73 

Ukupno: 7481 7306 100,00 100,00 

 
 

2.2. Prikaz rezultata poslovanja društva: 

 
1.Analiza rezultata poslovanja 

Opis Iznos u 000 din. 2015/14 indeks 

Rezultat poslovanja 2015. 2014. 

Poslovni dobitak (gubitak) 60 68 0,88% 

Finansijski dobitak 

(gubitak) 

-2 -6  

Dobitak (gubitak) od 

usklađivanja vrednosti 

0 0  

Ostali dobitak (gubitak) 6        76 - 

Dobitak (gubitak) iz red. 

posl. pre oporezivanja 

64 138 0,46% 

Porez na dobitak   - 

Odlože i poreski rashod -64   

Odlože i poreski prihod 0  96 - 

Neto dobitak (gubitak) 3                  234 0,01% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 

 
1.Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja 

Opis 2015. 2014. 2014/13 indeks 

“tepe  zaduže osti 
dugoroč e o aveze/ukup a 
pasiva 

0 0  

I stepen likvidnosti 

(gotovinski ekvivalenti I 

gotovi a / kratkoroč e 
obaveze) 

0,06 % 0,09% -o,67 

II stepen likvidnosti ( 

potraživa ja po os ovu 
prodaje, druga pot. plasmani 

I gotovi a / kratkoroč e 
obaveze) 

8,36% 8,97% -0,93 

 Iznos u 000 din.  

Opis 2015. 2014. 

Neto obrtni capital (obrtna 

imovina – kratkoroč e 
obaveze) 

-31.843 -31.847 - 

 
2.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva: 

 
 
1.Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja 

Opis 2015. 2014.  

Prinos na ukupan capital 

(dobitak iz redovnog 

poslovanja pre oporezivanja 

/ kapital) 

0,48% 1,04%  

Prinos na imovinu (poslovni 

dobitak / poslovna imovina) 

0,12% 0,13%  

Neto prinos na sopstveni 

capital (neto dobitak / 

capital) 

0,02% 1,77%  

2.5. Glavni kupci i dobavljači: 
 
1.Glavni kupci   

Opis Iznos u 000 din. 

2015. 

Iznos u 000 din. 

2014. 

Braća Dri ić 5.176 6.239 

 
.Glav i do avljači   

Opis Iznos u 000 din. 

2015. 

Iznos u 000 din. 

2014. 

Braća Dri ić 2.202 1.692 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.6. Informacije o kadrovskim pitanjima: 

 
1. Kvalifikaciona 

striltira 

Stanje indeks Promena 

31.12.2015. 31.12.2014. 2015/14 2015-14 

 VSS     

 ViS     

 VK     

 SSS 2 2 1  

 KV 4 4 1  

 NSS     

 PK     

 NK 4 4 1  

 UKUPNO: 10 10 1  
 

 
 

3. ULAGANJE SA CILJEM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 

Nije bilo ulaga ja sa ilje  zaštite život e sredi e. 
 

4. DOGADJAJI NAKON DATUMA “AČINJAVANJA BILAN“A 

 
U 2016. godini nije bilo poslovnih događaja koji bi značajno uticali na poslovanje CIGLANE. 

 

 

5. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ, PROMENA U POSLOVNIM POLITIKAMA I GLAVNI RIZICI I PRETNJE 

 
5.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu: 

 
 Očekuje se prošire je poslova ja koje je veza o za ulaga ja u višegodiš je zasade i  prihode od zasada. 

 
5.2. Opis promena u poslovnim politikama društva: 

 
- nema promena u poslovnim politikama. 

 
5.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

 
- Svetska ekonomska kriza koja je izazvala opšte smanjenje potrošnje  I kupovne 

oći; 
- Konkurencija stranih kompanija sa jakim brendovima; 

- Konkurencije iz sive zone ekonomije; 

- Otežana likvidnost izazvana nelikvidnošću cele privrede. 
 

 
 

6. OGRANCI 

 
-  

 
 

7. FINANSIJSKI INSTRUMENTI 

 
- Samostalno naplaćuje svoja potraživanja; 

- Samostalno izvršava svoje obaveze; 

- Troši samo raspoloživa novčana sredstva; 
- Redovno izmiruje svoje obaveze prema državi. 

 

8. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA I 

POLITIKE ZAŠTITE, IZLOŽENOST CENOVNOM 

RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU, RIZIKU 

LIKVIDNOSTI I RIZIKU NOVČANOG TOKA 



 

 

 
8.1. Tržišni rizik obuhvata: rizik od promene kursa stranih valuta i cenovni rizik. Rizik od promene kursa stranih 

valuta se delimično eliminiše iz egava je  prihvata ja valut e klauzule a o aveze do avljača. 
 

8.2. Kreditni rizik: Vrši se procena rizika klijenta, praćenje poslovanja klijenta i njegovog finansijskog stanja, 

kao i upravljanje potraživanjima. U slučaju neispunjenja obaveza od strane duž ika, obustavlja se dalja 

isporuka proizvoda i razmatra se podnošenje tuž e. Koncentracija rizika je relativno velika s obzirom na veliki 

broj kupaca ali je rizik umanjen prihvatanjem samo pouzdanih kupaca. 

 
8.3. Rizik likvidnosti predstavlja rizik da fabrika neće biti u stanju da izmiri svoje finansijske obaveze po 

njihovom dospeću. Upravljanje rizikom likvidnosti ima za cilj da se uvek obezbedi adekvatna likvidnost za 

izmirenje obaveza po njihovom dospeću bez nastanka neprihvatljivih gubitaka ili rizika od narušavanja 

reputacije. Prati se očekivani novčani priliv od potraživanja zajedno sa očekivanim novčanim odlivom po 

osnovu obaveza. 

 
8.4. Rizik novčanog toka je rizik da se iz novčanih priliva neće obezbediti potrebna sredstva za izmirenje 

dospelih obaveza. Rizik novčanog toka se umanjuje tako što se vrši uskladjivanje robne i valutne usaglašenosti 

obaveza i potraživanja, vrši procena uticaja značajnih izdataka na likvidnost i procena priliva. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

9. ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA 
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ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG  

IZVEŠTAJA 

  

  

NAPOMENA:       

   - Godišnji finansijski izveštaj društva u momentu objavljivanja još nije usvojen od  strane  nadležnog organa društva  
kao ni Godišnji izveštaj društva koji nije usvojen    od strane nadležnog organa društva (Skupštine akcionara). 

-   Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju  Godišnjeg  izveštaja. 

  

  

ODLUKA O RASPODELI  DOBITI 

  

NAPOMENA:  

- Odluka o raspodeli dobiti društva za 2015. godinu doneće se na  redovnoj godišnjoj   skupštini akcionarskog 

društva. 
- Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o raspodeli dobiti  za 2015. godinu. 

 

  

            Javno društvo je dužno da sastavi Godišnji izveštaj, objavi  javnosti i dostavi ga Komisiji , 

regulisanom  tržištu , odnosno MTP, dostavlja ovaj Izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti društva 
uključene u trgovanje, i to najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine, kao i da 
obezbedi da godišnji izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja. 

Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Godišnjem izveštaju. 

 

 

U Titelu,   26.04.2016.god.                              Odgovorno lice: 

        Mitrić Radoslav 

 




