
U skladu sa чlanom 52. Zakona o trжiшtu kapitala ("Sluжbeni glasnik RS" broj 31/2011) i 
чlanom 9. Pravilnika o sadrжini, formi i naчinu objavљivaњa godiшњih, polugodiшњih i 
kvartalnih izveшtaja javnih druшtava ("Sluжbeni glasnik RS" broj 14/2012 i 5/2015), VITAL 
a.d. iz Vrbasa, MB: 08065721 objavљuje:  
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1.5.1.5.1.5.1.5. ИЗВЕШТАЈ    О    ПРОМЕНАМА    НА    КАПИТАЛУ    
    

Редни Компоненте капитала  

број 30 31 32 

  ОПИС АОП 
Основни капитал 

АОП Уписани а 
неуплаћени 
капитал 

АОП 

Резерве 

1 2   
3   4   5 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

  
 1374479         

а) дуговни салдо рачуна 4001 
  4019   4037   

1. б) потражни салдо рачуна 4002 
1.374.479 4020   4038   

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 
  4021   4039   

2. б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 
  4022   4040   

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____   

          

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

0 4023 0 4041 0 

3. 
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б 
- 2а + 2б) ≥ 0 4006 

1.374.479 4024 0 4042 0 

Промене у претходној _____ години   
          

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 
  4025   4043   

4. б) промет на потражној страни рачуна 4008 
  4026   4044   

Стање на крају претходне године 
31.12.____   

1374479         

а) дуговни салдо рачуна 

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

б) потражни салдо рачуна 

5. (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 
1.374.479 4028 0 4046 0 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 
  4029   4047   

6. б) исправке на потражној страни рачуна 4012 
  4030   4048   

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. _____   

1374479         

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

0 4031 0 4049 0 

7. 
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б 
- 6а + 6б) ≥ 0 4014 

1.374.479 4032 0 4050 0 

Промене у текућој _____ години   
          

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 
  4033   4051   

8. б) промет на потражној страни рачуна 4016 
  4034   4052   

Стање на крају текуће године 

31.12. _____   
1374479         

а) дуговни салдо рачуна 

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

б) потражни салдо рачуна 

9. (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 
1.374.479 4036 0 4054 0 
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Редни Компоненте капитала  

Број 35 047 и 237 34 

  ОПИС АОП Губитак 

АОП 
Откупљене 

сопствене акције 

АОП 
Нераспоређени 

добитак 

  

2   
6   7   8 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01._2014___ 

  
761.520        932750 

а) дуговни салдо рачуна 4055 
761.520 4073   4091   

1. б) потражни салдо рачуна 4056 
  4074   4092 932.750 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057   4075   4093   

2. б) исправке на потражној страни рачуна 4058 
  4076   4094   

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____   

761.520         

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

761.520 4077 0 4095 0 

3. 
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б 
- 2а + 2б) ≥ 0 4060 

0 4078 0 4096 932.750 

Промене у претходној _____ години   
1.419.175         

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
1.419.175 4079   4097   

4. б) промет на потражној страни рачуна 4062 
  4080   4098 27 

Стање на крају претходне године 
31.12.__2014__   

2180695       932.777 

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 
2.180.695 4081 0 4099 0 

б) потражни салдо рачуна 

5. (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 
0 4082 0 4100 932.777 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 
  4083   4101   

6. б) исправке на потражној страни рачуна 4066 
  4084   4102   

  Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____   2.180.695 

      932.777 

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

2.180.695 4085 0 4103 0 

7. 
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б 
- 6а + 6б) ≥ 0 4068 

0 4086 0 4104 932.777 

Промене у текућој __2015___ години   135.880         

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
135.880 4087   4105   

8. б) промет на потражној страни рачуна 4070 
  4088   4106   

Стање на крају текуће године 

31.12. __2015___   

2.316.575       932777 

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 
2.316.575 4089 0 4107 0 

б) потражни салдо рачуна 

9. (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 
0 4090 0 4108 932.777 
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Редни Компоненте осталог резултата 

број 330 331 332 

  ОПИС АОП 

Ревалоризационе 
резерве 

АОП Актуарски 
добици или 
губици 

АОП 

Добици или 
губици по 

основу улагања 
у власничке 
инструменте 
капитала 

1 2   
9   10   11 

  Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

  

1272202 
        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
0 4127   4145   

1. б) потражни салдо рачуна 4110 
1.272.202 4128   4146   

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
  4129   4147   

2. б) исправке на потражној страни рачуна 4112 
  4130   4148   

  Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____   1272202 

        

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

0 4131 0 4149 0 

3. 
б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4114 

1.272.202 4132 0 4150 0 

Промене у претходној _____ години   
27         

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
27 4133   4151   

4. б) промет на потражној страни рачуна 4116 
  4134   4152   

Стање на крају претходне године 
31.12.____   

1.272.175         

а) дуговни салдо рачуна 

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

б) потражни салдо рачуна 
5. (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 

1.272.175 4136 0 4154 0 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
  4137   4155   

6. б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
  4138   4156   

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____   

1.272.175         

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

0 4139 0 4157 0 

7. 
б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4122 

1.272.175 4140 0 4158 0 

Промене у текућој _____ години   
          

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 
  4141   4159   

8. б) промет на потражној страни рачуна 4124 
  4142   4160   

Стање на крају текуће године 

31.12. _____   
1272175         

а) дуговни салдо рачуна 

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

б) потражни салдо рачуна 
9. (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 

1.272.175 4144 0 4162 0 
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 Редни Компоненте осталог резултата 

број 333 334 и 335 336 

   ОПИС АОП 

Добици или 
губици по основу 
удела у осталом 
добитку или 
губитку 

придружених 
друштава 

АОП 

Добици или 
губици по основу 
иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијских 
извештаја 

АОП 
Добици или 
губици по 

основу хеџинга 
новчаног тока 

1 2   12   13   14 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

  
          

а) дуговни салдо рачуна 4163 
  4181   4199   

1. б) потражни салдо рачуна 4164 
  4182   4200   

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
  4183   4201   

2. б) исправке на потражној страни рачуна 4166 
  4184   4202   

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____   

          

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

0 4185 0 4203 0 

3. 
б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 

0 4186 0 4204 0 

Промене у претходној _____ години   
          

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
  4187   4205   

4. б) промет на потражној страни рачуна 4170 
  4188   4206   

Стање на крају претходне године 
31.12.____   

          

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 
0 4189 0 4207 0 

б) потражни салдо рачуна 

5. (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 
0 4190 0 4208 0 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
  4191   4209   

6. б) исправке на потражној страни рачуна 4174 
  4192   4210   

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____   

          

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

0 4193 0 4211 0 

7. 
б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 

0 4194 0 4212 0 

Промене у текућој _____ години   
          

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
  4195   4213   

8. б) промет на потражној страни рачуна 4178 
  4196   4214   

Стање на крају текуће године 

31.12. _____   

          

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 
0 4197 0 4215 0 

б) потражни салдо рачуна 

9. (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 
0 4198 0 4216 0 



ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ, ВИТАЛ А.Д. 2016 

 

 

   

 
13 

 

 

 

 

Редни   
Компоненте осталог резултата 

 ОПИС 337 

број 

  

АОП 

Добици или 
губици по основу 

ХОВ 
расположивих за 

продају 

АОП 

Укупан капитал 
[∑(ред 1б кол 3 

до кол 15) - 
∑(ред 1а кол 3 
до кол 15)] ≥ 2 

АОП 

Губитак изнад 
капитала [∑(ред 

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

15)] ≥ 2 

1 2   
15   16   17 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

  
          

а) дуговни салдо рачуна 4217   

1. б) потражни салдо рачуна 4218   
4235 2.817.911 4244 0 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219 
  

2. б) исправке на потражној страни рачуна 4220 
  

4236 0 4245 0 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____   

          

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

0 

3. 
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б 
- 2а + 2б) ≥ 0 4222 

0 

4237 2.817.911 4246 0 

Промене у претходној _____ години   
          

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 
  

4. б) промет на потражној страни рачуна 4224 
  

4238 0 4247 1.419.175 

Стање на крају претходне године 
31.12.____   

          

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225 
0 

б) потражни салдо рачуна 
5. (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 

0 

4239 1.398.736 4248 0 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика   

          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227 
  

6. б) исправке на потражној страни рачуна 4228 
  

4240 0 4249 0 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____   

          

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

0 

7. 
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б 
- 6а + 6б) ≥ 0 4230 

0 

4241 1.398.736 4250 0 

Промене у текућој _____ години   
          

а) промет на дуговној страни рачуна 4231 
  

8. б) промет на потражној страни рачуна 4232 
  

4242 0 4251 135.880 

Стање на крају текуће године 

31.12. _____   
          

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233 
0 

б) потражни салдо рачуна 

9. (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234 
0 

4243 1.262.856 4252 0 
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1.6.1.6.1.6.1.6.     НАПОМЕНЕ    УЗ    ФИНАНСИЈСКЕ    ИЗВЕШТАЈЕ    
    

1.6.1.1.1.1.    OSNIVAOSNIVAOSNIVAOSNIVAЊE I DELATNOSTE I DELATNOSTE I DELATNOSTE I DELATNOST    
 

• Preduzeћe je registrovano u APR-u 20.03.1978 godine; 
• Veћinski vlasnik je INVEJ A.D. iz Zemuna, sa 68,54% akcija; 
• Osnovna delatnost je proizvodњa jestivih uљa i biљnih masti (1041); 
• Akcije su prisutne na open marketu, pod ISIN - RSVITLE13992; 
• Sediшte je u opшtini Vrbas - 21460 Vrbas, Kulski Put bb; 
• На дан 30.06.2016. godine bilo je 286 zaposlenиx. 

 
 

1.6.2.2.2.2.    OSNOVA ZA SASTAVOSNOVA ZA SASTAVOSNOVA ZA SASTAVOSNOVA ZA SASTAVЉAAAAЊE I PRIKAZIVAE I PRIKAZIVAE I PRIKAZIVAE I PRIKAZIVAЊE FINANSIJSKIH E FINANSIJSKIH E FINANSIJSKIH E FINANSIJSKIH 
IZVEIZVEIZVEIZVEШTAJATAJATAJATAJA    

 
1.6.2.1.2.1.2.1.2.1.    IzjaIzjaIzjaIzjava o usklava o usklava o usklava o usklaђenostienostienostienosti    

 
Druшtvo vodi evidenciju i sastavљa redovne finansijske izveшtaje u skladu sa vaжeћim Zakonom 
o raчunovodstvu (Sluжbeni glasnik RS 62/2013) i ostalom primenљivom zakonskom i 
podzakonskom regulativom u Republici Srbiji. Za priznavaњe, vrednovaњe, prezentaciju i 
obelodaњivaњe pozicija u finansijskim izveшtajima Druшtvo je, kao veliko pravno lice, u 
obavezi da primeњuje Meђunarodne standarde finansijskog izveшtavaњa ("MSFI") koji u 
smislu Zakona o raчunovodstvu podrazumevaju sledeћe: Okvir za pripremaњe i prikazivaњe 
finansijskih izveшtaja, Meђunarodni raчunovodstveni standardi ("MRS"), Meђunarodni 
standardi finansijskog izveшtavaњa ("MSFI"), i sa њima povezana tumaчeњa, izdata od 
Komiteta za tumaчeњe raчunovodstvenih standarda ("IFRIC"), naknadne izmene tih standarda i 
sa њima povezana tumaчeњa, odobreni od Odbora za meђunarodne raчunovodstven standarde 
("Odbor"), чiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadleжno za poslove finansija 
("Ministarstvo"). 
 
Prevod MSFI koji utvrђuje i objavљuje Ministarstvo чine osnovni tekstovi MRS, odnosno 
MSFI, izdati od Odbora za meђunarodne raчunovodstvene standarde, kao i tumaчeњa izdata od 
Komiteta za tumaчeњe raчunovodstvenih standarda u obliku u kojem su izdati i koji ne ukљuчuju 
osnove za zakљuчivaњe, ilustrujuћe primere, smernice, komentare, suprotna miшљeњa, razraђene 
primere i drugi dopunski objaшњavajuћi materijal koji moжe da se usvoji u vezi sa standardima, 
odnosno tumaчeњima, osim ako se izriчito ne navodi da jon sastavni deo standarda, odnosno 
tumaчeњa. Prevod MSFI utvrђen je Reшeњem Ministra finansija o utvrђivaњu prevoda 
Konceptualnog okvira za finansijsko izveшtavaњe i osnovnih tekstova Meђunarodnih 
raчunovodstvenih standarda, odnosno Meђunarodnih standarda finansijskog izveшtavaњa broj 
401-00-896/2014-16 od 13. marta 2014. godine, koje je objavљeno u Sluжbenom glasniku RS br. 35 od 
27. marta 2014. godine. Navedeni prevod MSFI primeњuje se od finansijskih izveшtaja koji se 
sastavљaju na dan 31. decembra 2014. godine. Izmeњeni ili izdati MSFI i tumaчeњa standarda, 
nakon ovog datuma, nisu prevedeni i objavљeni, pa stoga nisu ni primeњeni prilikom 
sastavљaњa priloжenih finansijskih izveшtaja.  
 
S obzirom na napred navedeno i na to da pojedina zakonska i podzakonska regulativa propisuje 
raчunovodstvene postupke koji u pojedinim sluчajevima odstupaju od zahteva MSFI kao i to da je 
Zakonom o raчunovodstvu dinar utvrђen kao zvaniчna valuta izveшtavaњa, raчunovodstveni 
propisi Republike Srbije mogu odstupati od zahteva MSFI шto moжe imati uticaj na realnost 
i objektivnost priloжenih finansijskih izveшtaja. Shodno tome, priloжeni finansijski 
izveшtaji se ne mogu smatrati finansijskim izveшtajima sastavљenim u potpunoj saglasnosti sa 
MSFI  na naчin kako je to definisano odredbama MRS 1 „Prezentacija finansijskih 
izveшtaja“. 
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Priloжeni finansijski izveшtaji sastavљeni su u skladu sa naчelom istorijskog troшka, osim 
ako drugaчije nije navedeno u raчunovodstvenim politikama koje su navedene u daљem tekstu. 
 
 

1.6.2.2.2.2.2.2.2.2.    Pravila procePravila procePravila procePravila proceњivaivaivaivaњaaaa    
 
Finansijski izveшtaji su sastavљeni na osnovu naчela prvobitne (istorijske) vrednosti, osim za 
sledeћe pozicije: 
 

• Finansijski instrumenti po fer vrednosti kroz bilans uspeha se vrednuju po fer vrednosti, 

• Finansijska sredstva raspoloжiva za prodaju se vrednuju po fer vrednosti, 

• Derivativni finansijski instrumenti se vrednuju po fer vrednosti, 

• Investicione nekretnine vrednovane su po fer vrednosti, 

• Bioloшka sredstva vrednovana po fer vrednosti, umaњenoj za troшkove prodaje. 
 

1.6.2.3.2.3.2.3.2.3.    ZvaniZvaniZvaniZvaniчna valuta izvena valuta izvena valuta izvena valuta izveшtavatavatavatavaњaaaa    
 
Finansijski izveшtaji Druшtva su iskazani u hiљadama dinara (RSD), koji je funkcionalna 
valuta Druшtva i zvaniчna valuta u kojoj se podnose finansijski izveшtaji u Republici Srbiji. 
Osim ako nije drugaчije naznaчeno, svi iznosi su navedeni u dinarima zaokruжeni u hiљadama. 
 

1.6.2.4. 2.4. 2.4. 2.4.     KoriKoriKoriKoriшћeeeeњe procee procee procee proceњivaivaivaivaњaaaa 
 
Sastavљaњe finansijskih izveшtaja u skladu primeњenim okvirom za izveшtavaњe zahteva od 
rukovodstva koriшћeњe najboљih moguћih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta 
na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda u toku izveшtajnog 
perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, kao i razliчitim 
informacijama raspoloжivim na dan sastavљaњa finansijskih izveшtaja, a koje deluju realno i 
razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o vrednosti 
sredstava i obaveza, koju nije moguћe neposredno potvrditi na bazi drugih informacija. Stvarna 
vrednost sredstava i obaveza moжe da odstupa od vrednosti koja je proceњena na ovaj naчin. 
 
Procene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvrшene, su predmet redovnih provera. 
Revidirane raчunovodstvene procene se prikazuju za period u kojem su revidirane, u sluчaju da 
procena ima uticaj samo na dati period, ili za period u kojem su revidirane i za buduћe periode, 
u sluчaju da revidiraњe utiчe na tekuћi i na buduћe periode. 
 

    
1.6.2.5.2.5.2.5.2.5.    Promene u raPromene u raPromene u raPromene u raчunovodstvenim politikamaunovodstvenim politikamaunovodstvenim politikamaunovodstvenim politikama 

 
Druшtvo u toku 2016.god nije vrшilo izmene raчunovodstvenih politika. 
 
    

1.6.3.3.3.3.    PREGLED ZNAPREGLED ZNAPREGLED ZNAPREGLED ZNAЧAJNIH RAAJNIH RAAJNIH RAAJNIH RAЧUNOVODSTVENIH POLITIKUNOVODSTVENIH POLITIKUNOVODSTVENIH POLITIKUNOVODSTVENIH POLITIKAAAA    
 
Raчunovodstvene politike date u nastavku Druшtvo konzistentno primeњuje u svim periodima 
prezentiranim u ovim pojedinaчnim finansijskim izveшtajima.  
  
    

1.6.3.1.3.1.3.1.3.1.    NaNaNaNaчelo stalnosti poslovaelo stalnosti poslovaelo stalnosti poslovaelo stalnosti poslovaњa a a a (“going concern“)    
 
Finansijski izveшtaji su pripremљeni u skladu sa naчelom stalnosti poslovaњa (“going 
concern” konceptom), koji podrazumeva da ћe Druшtvo nastaviti da posluje u doglednoj 
buduћnosti. 
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Tokom ranijih poslovnih godina, postepeno je doшlo do oteжane naplate potraжivaњa od 
matiчnog preduzeћa kao primarnog kupca. Ovo je krajњa posledica ekonomske situacije u zemљi, 
jer matiчna firma ima problema u naplati od trgovinskih lanaca. Ovo je dovelo do oteжanog 
servisiraњa otkupa primarne sirovine - suncokreta. Kako bi se ovo prevaziшlo, odluчeno je da 
se sistem kratkoroчno zaduжuje radi olakшanog izmirivaњa obaveza. Krajњi efekat je bio 
negativan rezultat, kome je doprinelo poveћaњe finansijskih obaveza, smaњeњe prodaje, 
poskupљeњe sirovina i smaњeњe zaliha. 
Tokom 2014. godine i poчetkom 2015. godine Druшtvo je ugovorilo reprogramiraњe dugoroчnih 
obaveza po kreditima kod poslovnih banaka osim NLB banke. Sa Komercijalnom bankom je 
ugovoren grejs period od 2 godine poчevшi od marta 2015. godine dok je sa Alpha bankom ugovoren 
grejs period do juna 2015. godine. 
 
    

1.6.3.3.3.3.2.2.2.2.    Poslovne promene u stranoj valutiPoslovne promene u stranoj valutiPoslovne promene u stranoj valutiPoslovne promene u stranoj valuti    
 
Poslovne promene u stranoj valuti su preraчunate u dinare po sredњem kursu valute utvrђenom 
na meђubankarskom trжiшtu deviza, koji je vaжio na dan poslovne promene. 
 
Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa staњa, preraчunate su u dinare 
prema sredњem kursu utvrђenom na meђubankarskom trжiшtu deviza, koji je vaжio na dan bilansa. 
Nemonetarne pozicije preraчunate su u dinare prema sredњem kursu valute koji je vaжio na dan 
poslovne promene. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvrшenih plaћaњa i naplata u stranim 
sredstvima plaћaњa u toku godine kao i kursne razlike nastale prilikom prevoђeњa sredstava i 
obaveza iskazanih u stranoj valuti na dan bilansa iskazane su u bilansu uspeha Druшtva, kao 
prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda. 
 
Potraжivaњa u koje je ugraђena valutna klauzula preraчunata su u dinare po sredњem kursu 
valute koji je vaжio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu 
iskazani su u bilansu uspeha Druшtva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene zaшtite 
od rizika u okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda. 
 
 
Zvaniчni sredњi kursevi znaчajnijih stranih valuta su: 
 

Valuta 30.06.2016. 30.06.2015. 
   
CHF 113,2857 120,6042 
USD 111,0714 107,7304 
EUR 123,3115 115,7541 

    
    

1.6.3.3.3.3.3.3.3.3.    Finansijski instrumentiFinansijski instrumentiFinansijski instrumentiFinansijski instrumenti    
    
Klasifikacija 
 
Druшtvo klasifikuje svoja finansijska sredstva u sledeћe kategorije: finansijska sredstva po 
fer vrednosti чiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, krediti i 
potraжivaњa, finansijska sredstva raspoloжiva za prodaju i sredstva koja se drжe do roka 
dospeћa. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavљena. Rukovodstvo 
vrшi klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavaњa. 
 
Finansijska sredstva po fer vrednosti чiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u 
bilansu uspeha  
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Finansijska sredstva po fer vrednosti чiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u 
bilansu uspeha su finansijska sredstva koja se drжe radi trgovaњa. Finansijsko sredstvo se 
klasifikuje u ovu kategoriju ukoliko je pribavљeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. 
Derivati se takoђe klasifikuju kao sredstva koja se drжe radi trgovaњa, osim ako su odreђeni 
kao instrument zaшtite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao tekuћa 
sredstva. 
 
Na dan 30. јуна 2016. godine Druшtvo nema finansijska sredstva po fer vrednosti чiji se efekti 
promene u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha. 
 
Krediti i potraжivaњa 
 
Krediti i potraжivaњa predstavљaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili 
utvrdivim rokovima plaћaњa, koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom trжiшtu. Ukљuчuju se u 
tekuћa sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeћa duжi od 12 meseci nakon datuma bilansa 
staњa. U tom sluчaju se klasifikuju kao dugoroчna sredstva.  
 
Potraжivaњa se sastoje od potraжivaњa od kupaca u zemљi i inostranstvu i ostalih 
potraжivaњa.  
 
Potraжivaњa od kupaca su iskazana po fakturnoj vrednosti umaњenoj za odobrene popuste, kao i 
za ispravku vrednosti koja je zasnovana na proceni naplativosti pojedinaчnog potraжivaњa. 
Ispravka vrednosti se formira za ona potraжivaњa za koje postoji objektivan dokaz da su 
obezvreђena, odnosno za koja rukovodstvo Druшtva proceњuje da se ne mogu naplatiti u punom 
iznosu, i ista se evidentira kao rashod u bilansu uspeha perioda kada je procena izvrшena. 
 
Kratkoroчni finansijski plasmani se sastoje od tekuћih dospeћa dugoroчnih kredita odobrenih 
pravnim licima.  
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
U bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumevaju 
gotovina u blagajni, sredstva na raчunima kod banaka i ostala visoko likvidna finansijska 
aktiva sa dospeћem do 3 meseca. 
 
Finansijska sredstva raspoloжiva za prodaju 
 
Finansijska sredstva raspoloжive za prodaju su nederivatna finansijska sredstva koja su 
naznaчena kao raspoloжiva za prodaju i nisu klasifikovana kao krediti i potraжivaњa, 
finansijska sredstva koje se drжe do dospeћa ili finansijska sredstva po fer vrednosti чiji se 
efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha. Finansijska sredstva raspoloжive za 
prodaju su plasmani za koje postoji namera drжaњa u neodreђenom vremenskom periodu, koji mogu 
biti prodate zbog potrebe za likvidnoшћu ili usled promene kamatnih stopa, deviznih kurseva 
ili trжiшnih cena.  
 
Kod uчeшћa u kapitalu postoji namera drжaњa u neodreђenom periodu. Ova uчeшћa mogu biti 
prodata u zavisnosti od potreba za likvidnoшћu ili u sluчaju promene trжiшnih cena.  
 
Priznavaњe finansijskih sredstava 
    
Kupovina ili prodaja finansijskog sredstva se evidentira koriшћeњem raчunovodstvenog 
obuhvataњa na datum saldiraњa transakcije. 
 
Vrednovaњe finansijskih sredstava 
 
Finansijski instrumenti inicijalno se vrednuju po trжiшnoj vrednosti koja ukљuчuje 
transakcione troшkove kod svih finansijskih sredstava ili obaveza osim onih koja se vrednuju 
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po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Finansijska sredstva koja se vode po fer vrednosti чiji se 
efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha inicijalno se priznaju po fer 
vrednosti, a transakcioni troшkovi terete troшkove poslovaњa u bilansu uspeha. 
 
Finansijska sredstva raspoloжiva za prodaju i finansijska sredstva po fer vrednosti чiji se 
efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha se nakon inicijalnog priznavaњa, 
iskazuju po fer vrednosti.  
 
Krediti i potraжivaњa, kao i finansijska sredstva koje se drжe do dospeћa, vrednuju se po 
amortizovanoj vrednosti koriшћeњem metoda efektivne kamatne stope. 
 
Prestanak priznavaњa finansijskih sredstava 
 
Druшtvo vrшi iskњiжeњe finansijskog sredstva kada prava na priliv gotovine po osnovu tog 
sredstva isteknu ili kada ta prava prenese na drugoga. Svako pravo po prenetoj finansijskoj 
aktivi, kreirano ili zadrжano od strane Druшtva, priznaje se kao posebno sredstvo ili obaveza. 
 
Vrednovaњe po amortizovanim vrednostima 
 
Amortizovana vrednost finansijskog sredstva je iznos po kome se sredstva inicijalno vrednuju, 
umaњen za otplate glavnice, a uveћan ili umaњen za akumuliranu amortizaciju koriшћeњem 
metoda efektivne kamatne stope. 
 
Vrednovaњe po fer vrednosti 
 
Fer vrednost finansijskih instrumenata je iznos za koji sredstvo moжe biti razmeњeno, ili 
obaveza izmirena, izmeђu obaveшtenih, voљnih strana u okviru nezavisne transakcije. 
Fer vrednost se odreђuje primenom dostupnih trжiшnih informacija na dan izveшtavaњa i 
ostalih modela vrednovaњa koje Druшtvo koristi. 
 
Fer vrednost pojedinih finansijskih instrumenata iskazanih po nominalnoj vrednosti je 
pribliжno jednaka њihovoj kњigovodstvenoj vrednosti. Ovi instrumenti obuhvataju gotovinu, 
kao i potraжivaњa i obaveze koje nemaju ugovoreno dospeћe, ni ugovorenu fiksnu kamatnu stopu.  
 
Ostala potraжivaњa i obaveze se svode na sadaшњu vrednost diskontovaњem buduћih novчanih 
tokova uz koriшћeњe tekuћih kamatnih stopa. Rukovodstvo je miшљeњa da usled prirode 
poslovaњa Druшtva i њegovih opшtih politika, nema znaчajnih razlika izmeђu kњigovodstvene 
i fer vrednosti finansijskih sredstava i obaveza. 
 
Obezvreђeњe finansijskih sredstava 
 
Druшtvo obraчunava obezvreђeњe sumњivih potraжivaњa na osnovu proceњenih gubitaka koji 
nastaju, jer kupci nisu u moguћnosti da izvrшe traжena plaћaњa. U proceni odgovarajuћeg iznosa 
gubitka od obezvreђivaњa za sumњiva potraжivaњa, Druшtvo se oslaњa na starost potraжivaњa, 
ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promene u uslovima plaћaњa. Ovo zahteva procene 
vezane za buduћe ponaшaњe kupaca i time izazvane buduћe naplate u gotovini. Stvarni nivo 
potraжivaњa koja su naplaћena moжe da se razlikuje od proceњenih nivoa naplate, шto moжe 
pozitivno ili negativno da se odrazi na rezultate poslovaњa. 
 
Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraжivaњa od kupaca preko raчuna 
ispravke vrednosti donosi Upravni odbor Druшtva. 
 
Otpis potraжivaњa od kupaca se vrшi pod uslovom da su potraжivaњa prethodno bila ukљuчena u 
prihode Druшtva, da je potraжivaњe u kњigama Druшtva otpisano kao nenaplativo i da Druшtvo 
nije moglo da naplati potraжivaњe sudskim putem. Odluku o direktnom otpisu potraжivaњa od 
kupaca donosi Upravni odbor Druшtva. 
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Finansijske obaveze 
 
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u visini nabavne vrednosti koja predstavљa poшtenu 
vrednost primљene nadoknade. Nakon inicijalnog priznavaњa, finansijske obaveze se iskazuju 
po amortizovanoj vrednosti koriшћeњem metoda efektivne kamatne stope, osim finansijskih 
obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Amortizovana vrednost finansijske obaveze je 
iznos po kome se obaveze inicijalno vrednuju, umaњen za otplate glavnice, a uveћan ili umaњen 
za akumuliranu amortizaciju koriшћeњem metoda efektivne kamatne stope. 
 
Finansijske obaveze ukљuчuju obaveze po osnovu kredita odobrenih od banaka u zemљi. Obaveza 
je tekuћa ukoliko se oчekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Druшtva 
odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa staњa. Sve ostale obaveze se 
klasifikuju kao dugoroчne. 
 
Primљeni krediti sa ugovorenom valutnom klauzulom se obraчunavaju u dinarskoj 
protivvrednosti deviznog iznosa neotplaћenog dela kredita. Prihodi i rashodi nastali po 
osnovu primene valutne klauzule evidentiraju se u okviru bilansa uspeha kao finansijski 
prihodi, odnosno finansijski rashodi, odnosno kao ostali prihodi i rashodi za efekte 
revalorizacije primenom stope rasta cena na malo. 
Druшtvo vrшi iskњiжeњe obaveze kada je obaveza izmirena, ukinuta ili kada je preneta na 
drugoga. 
 
Obaveze iz poslovaњa 
 
Obaveze prema dobavљaчima i ostale obaveze iz poslovaњa vrednuju se po nominalnoj vrednosti. 
 

1.6.3.4.3.4.3.4.3.4.    Nematerijalna ulagaNematerijalna ulagaNematerijalna ulagaNematerijalna ulagaњaaaa    
    
Nematerijalna ulagaњa su nemonetarna sredstva (ne predstavљaju opipљiva fiziчka sredstva) 
kao шto su goodwill, patenti, licence, koncesije, zaшtitni znakovi, жigovi, raчunovodstveni 
softveri, franшize, ulagaњa u razvoj novih proizvoda, procesa i ureђaja, autorskih prava i 
drugo. Za ova sredstva postoji verovatnoћa da ћe u periodu duжem od jedne godine generisati 
ekonomske koristi u iznosu koji premaшuje troшkove. 
 
Nematerijalna ulagaњa se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koшtaњa. Nakon poчetnog 
priznavaњa, nematerijalna ulagaњa se iskazuju po nabavnoj vrednosti umaњenoj za ispravku 
vrednosti i gubitke usled obezvreђeњa. 
 
Naknadni troшkovi po osnovu ulagaњa u nematerijalna ulagaњa se mogu kapitalizovati samo u 
sluчaju kada se mogu oчekivati buduћe ekonomske koristi od sredstva na koje se oni odnose. Svi 
ostali troшkovi predstavљaju rashod perioda u kojem su nastali. 
 
Obraчun amortizacije nematerijalnih ulagaњa poчiњe od narednog meseca u odnosu na mesec u 
kojem je nematerijalno ulagaњe raspoloжivo za upotrebu. Osnovicu za obraчun amortizacije 
чini nabavna vrednost umaњena za preostalu, rezidualnu vrednost. Ako preostala vrednost nije 
materijalno znaчajna, ne uzima se u obzir prilikom obraчuna amortizacije, odnosno ne umaњuje 
osnovicu za amortizaciju. Nematerijalna ulagaњa amortizuju se putem proporcionalne metode u 
roku od pet godina, uz koriшћeњe amortizacione stope od 20%. 
 
Metod amortizacije, korisni vek i rezidualna vrednost se proceњuju na kraju svakog izveшtajnog 
perioda i kada je to potrebno vrшi se њihova korekcija. 
 

1.6.3.5.3.5.3.5.3.5.    Nekretnine, postrojeNekretnine, postrojeNekretnine, postrojeNekretnine, postrojeњa i oprema a i oprema a i oprema a i oprema     
 
Nekretnine, postrojeњa i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umaњenoj za akumuliranu 
ispravku vrednosti i gubitke usled obezvreђeњa. Poчetno mereњe nekretnina, postrojeњa i 
opreme vrшi se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koшtaњa. Nabavna vrednost ukљuчuje izdatke 
direktno pripisive nabavљenom sredstvu. 
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Izdaci za nekretnine, postrojeњa i opremu se priznaju kao sredstvo ako i samo ako je verovatno 
da ћe buduћe ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Druшtvo i ako se izdaci 
za to sredstvo mogu pouzdano meriti. Nabavke nekretnina, postrojeњa i opreme tokom godine 
evidentirane su po nabavnoj vrednosti koju чini faktura dobavљaчa uveћana za zavisne troшkove 
nabavke i troшkove dovoђeњa sredstva u staњe funkcionalne pripravnosti.  
 
Saglasno usvojenoj raчunovodstvenoj politici, na dan bilansa staњa, rukovodstvo Druшtva 
analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Druшtva. 
Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvreђeno, nadoknadiv iznos te imovine se 
proceњuje kako bi se utvrdio iznos obezvreђeњa. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva 
proceњen kao niжi od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeћa vrednost tog 
sredstva se umaњuje do visine nadoknadive vrednosti, koju predstavљa vrednost veћa od neto 
prodajne vrednosti i vrednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvreђeњa se priznaje u iznosu 
razlike, na teret rashoda. 
 
Dobici od prodaje nekretnina, postrojeњa i opreme se kњiжe direktno u korist ostalih 
prihoda. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovaњa nekretnina, postrojeњa i opreme terete 
ostale rashode. 
 
Amortizacija nekretnina, postrojeњa i opreme obraчunava se po proporcionalnom metodu 
primenom amortizacionih stopa koje su odreђene tako da se nabavna vrednost nekretnina, 
postrojeњa i opreme amortizuje u jednakim godiшњim iznosima u toku veka upotrebe. 
Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obraчunava kada se sredstva stave u 
upotrebu, odnosno poчev od narednog meseca od datuma nabavke na nabavnu vrednost. 
 
Primeњene stope amortizacije u tekuћem i prethodnom obraчunskom periodu su: 
 

Opis 
2016. 
%  

Proceњeni 
vek trajaњa u 
godinama 

2015. 
% 

Proceњeni 
vek trajaњa u 
godinama 

Pravo koriшћeњa 
graђevinskog zemљiшta     
Graђevinski objekti 2,5-4% 40-25 2,5-4% 40-25 
Kompjuterska oprema 4-11% 25-9 4-11% 25-9 
Motorna vozila 3,3-15% 30-6 3,3-15% 30-6 
Nameшtaj i ostala oprema 8,3-16,60% 12-6 8,3-16,60% 12-6 

 
Odreђivaњe korisnog veka trajaњa nekretnina, postrojeњa i opreme se zasniva na prethodnom 
iskustvu sa sliчnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehniчkom razvoju i promenama na koje 
utiчe veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. Adekvatnost odreђenog korisnog veka 
trajaњa se preispituje na godiшњem nivou ili kada god postoji indikacija da je doшlo do 
znaчajne promene faktora koji su predstavљali osnov za odreђivaњe korisnog veka trajaњa. 
    

1.6.3.6.3.6.3.6.3.6.    BioloBioloBioloBioloшka sredstva  ka sredstva  ka sredstva  ka sredstva      
 
Bioloшka sredstva se prikazuju po њihovoj fer vrednosti umaњenoj za troшkove prodaje, uz sve 
prateћe dobitke ili gubitke prikazane u bilansu uspeha. Troшkovi prodaje ukљuчuju sve 
troшkove oko prodaje sredstava, osim troшkova transporta sredstva do prodajnog mesta. 
 
Efekti promene fer vrednosti i prirasta osnovnog stada evidentiraju u okviru poveћaњa 
vrednosti zaliha, a efekti prodaje, prinudnog klaњa i sliчno u okviru troшkova nabavne 
vrednosti prodate robe. 
Bioloшka sredstva se najveћim delom odnose na sviњe i goveda. Plodonosna bioloшka sredstva 
su iskazana u okviru stalne imovine, dok su konzumna bioloшka sredstva iskazana u okviru 
obrtne imovine – zaliha. Bioloшka sredstva se u toku godine evidentiraju po fer vrednosti 
kao i na dan bilansa staњa. 
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1.6.3.7.3.7.3.7.3.7.    ZaliheZaliheZaliheZalihe    
 
Zalihe se iskazuju po ceni koшtaњa ili po neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti od toga koja je 
niжa. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima 
poslovaњa nakon umaњeњa cene za troшkove prodaje.  
Nabavnu vrednost sirovina i trgovaчke robe чini fakturna cena dobavљaчa uveћana za zavisne 
troшkove nabavke. Cenu koшtaњa nedovrшene proizvodњe i gotovih proizvoda чine direktni 
troшkovi materijala i zarada i pripadajuћi deo opшtih troшkova proizvodњe.  Obraчun izlaza 
zaliha vrшi se po metodi proseчne ponderisane cene. 
Tereћeњem ostalih rashoda vrшi se ispravka vrednosti zaliha robe u sluчajevima kada se oceni 
da je potrebno svesti vrednost zaliha na њihovu neto prodajnu vrednost. Oшteћene zalihe robe i 
zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju. Ispravka 
vrednosti - obezvreђeњe oшteћene zalihe se evidentira preko rashoda po osnovu obezvredjivaњa 
imovine gde se evidentiraju negativni efekti promene poшtene fer vrednosti. 
    

1.6.3.8.3.8.3.8.3.8.    KapitalKapitalKapitalKapital    
 
Kapital Druшtva obuhvata osnovni kapital po osnovu udela osnivaчa, neuplaћeni upisani 
kapital, rezerve, revalorizacione rezerve i akumulirani rezultat. 
Kapital Druшtva obrazovan je iz uloжenih sredstava osnivaчa Druшtva u novчanom obliku. 
Osnivaч ne moжe povlaчiti sredstva uloжena u osnovni kapital Druшtva. 
 

1.6.3.9.3.9.3.9.3.9.    PrihodiPrihodiPrihodiPrihodi    
 
Prihodi od prodaje i pruжaњa usluga 
 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju u momentu kada se znaчajni rizici i koristi 
koji proizilaze iz vlasniшtva nad proizvodima i robom prenesu na kupca. Prihodi od prodaje 
proizvoda i robe su iskazani po fakturnoj vrednosti umaњenoj za odobrene popuste i porez na 
dodatu vrednost. 
Prihodi od pruжaњa usluga se priznaju u obraчunskom periodu u kome je usluga pruжena i 
iskazuju po fakturnoj vrednosti umaњenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost. 
 
Finansijski prihodi 
 
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, dividendi i ostali 
finansijski prihodi, ostvareni iz odnosa sa matiчnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim 
licima.  
Prihodi od kamata se, u skladu sa naчelom uzroчnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji 
se odnose. 
 
Ostali prihodi 
 
U okviru ostalih prihoda iskazani su dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojeњa i opreme 
(osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulagaњa, dobici od prodaje bioloшkih sredstava, dobici 
od prodaje materijala, naplaћena otpisana potraжivaњa, viшkovi, prihodi od smaњeњa obaveza, 
prihodi od usklaђivaњa vrednosti imovine, pozitivni efekti promene poшtene (fer) vrednosti 
nematerijalnih ulagaњa, nekretnina, postrojeњa, opreme, bioloшkih sredstava i zaliha do 
visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrednosnog usklaђivaњa i ukidaњa 
ispravki vrednosti po osnovu vrednosnog usklaђivaњa u skladu sa raчunovodstvenom politikom 
Druшtva. 

    
1.6.3.10.3.10.3.10.3.10.    RashodiRashodiRashodiRashodi    

 
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po naчelu uzroчnosti prihoda i rashoda odnosno na 
obraчunskoj osnovi i utvrђuju se za period kada su nastali.  
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Poslovni rashodi 
 
Poslovni rashodi obuhvataju troшkove uslovљene stvaraњem prihoda od prodaje i ukљuчuju 
nabavnu vrednost prodate robe, troшkove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troшkove 
amortizacije i usluge pruжene od strane treћih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opшte 
troшkove kao шto su troшkovi zakupa, marketinga, osiguraњa, platnog prometa, poreza i ostali 
troшkovi nastali u tekuћem obraчunskom periodu. 
 
Finansijski rashodi 
 
Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale 
finansijske rashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatu obraчunatu na primљene kredite, koja se 
evidentira u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa naчelom uzroчnosti. 
 
Ostali rashodi 
 
U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici od prodaje materijala, maњkovi, rashodi po osnovu 
efekata ugovorene zaшtite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraжivaњa, rashodi 
po osnovu obezvreђeњa imovine, negativni efekti vrednosnih usklaђivaњa nematerijalnih 
ulagaњa, nekretnina, postrojeњa, opreme i bioloшkih sredstava, dugoroчnih i kratkoroчnih 
finansijskih plasmana, zaliha i potraжivaњa u skladu sa raчunovodstvenom politikom 
Druшtva. 
 

1.6.3.11.3.11.3.11.3.11.    Porez na dobitakPorez na dobitakPorez na dobitakPorez na dobitak    
 
Tekuћi porez  
 
Porez na dobitak predstavљa iznos koji se obraчunava i plaћa u skladu sa odredbama Zakona o 
porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije. Tekuћi porez na dobitak predstavљa iznos 
obraчunat primenom propisane poreske stope od 15% na osnovicu koju predstavљa oporezivi 
dobitak. Oporezivi dobitak se utvrђuje u poreskom bilansu kao dobit pre oporezivaњa iskazana 
u bilansu uspeha, nakon usklaђivaњa prihoda i rashoda na naчin propisan poreskim 
zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrђenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi 
se umaњuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.  
Poresko zakonodavstvo Republike Srbije ne predviђa da se poreski gubici iz tekuћeg perioda 
mogu koristiti kao osnova za povraћaj poreza plaћenog u prethodnim periodima. Meђutim, 
gubici iz tekuћeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze 
kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umaњeњe dobiti utvrђene u poreskom bilansu 
buduћih obraчunskih perioda, ali ne duжe od pet godina. 
 
Odloжeni porez  
 
Odloжeni poreski efekti obraчunavaju se za sve privremene razlike izmeђu poreske osnove 
sredstava i obaveza i њihove kњigovodstvene vrednosti utvrђene u skladu sa propisima o 
raчunovodstvu Republike Srbije. Vaжeћe poreske stope na dan bilansa staњa ili poreske stope 
koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrђivaњe odloжenog poreza. Skupшtina 
Republike Srbije je dana 15. decembra 2012. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona 
o porezu na dobit pravnih lica koji, izmeђu ostalog, predviђa poveћaњe poreske stope sa 10% na 
15% poчev od 1. januara 2013. godine. Odloжene poreske obaveze priznaju se u celini za sve 
oporezive privremene razlike. Odloжena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne 
privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti 
u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da ћe postojati oporeziva dobit po 
osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti. 
Tekuћi i odloжeni porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i ukљuчeni su u neto dobitak 
perioda, izuzev iznosa odloжenih poreza koji je nastao po osnovu revalorizacije nekretnina, 
postrojeњa i opreme, kao ulagaњa u akcije pravnih lica i banaka, a koji se evidentira preko 
revalorizacionih rezervi. 
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1.6.3.12.3.12.3.12.3.12.    Zarada po akcijiZarada po akcijiZarada po akcijiZarada po akciji    
 
Druшtvo izraчunava i obelodaњuje osnovnu zaradu po akciji. Osnovna zarada po akciji 
obraчunava se deљeњem neto dobitka koji pripada akcionarima, imaocima obiчnih akcija 
Druшtva, ponderisanim proseчnim brojem izdatih obiчnih akcija u toku perioda.  
 
U Finansijskom izveшtaju нa 30.06.2016.godinе Druшtvo je iskazalo добит од 405.019 хиљада РСД. 
    
    

1.6.4. 4. 4. 4.     UPRAVUPRAVUPRAVUPRAVЉAAAAЊE FINANSIJSKIM RIZICIMAE FINANSIJSKIM RIZICIMAE FINANSIJSKIM RIZICIMAE FINANSIJSKIM RIZICIMA    
 
Druшtvo je u svom redovnom poslovaњu u razliчitom obimu izloжeno odreђenim finansijskim 
rizicima i to:  
 
• Trжiшnim rizicima,  
• Riziku likvidnosti, 
• Kreditnom riziku. 
 
Upravљaњe rizicima u Druшtvu je usmereno na minimiziraњe potencijalnih negativnih uticaja 
na finansijsko staњe i poslovaњe Druшtva u situaciji nepredvidivosti finansijskih trжiшta.  
.  

1.6.4.1.4.1.4.1.4.1.    TrTrTrTrжiiiiшni rizikni rizikni rizikni rizik    
 
(a)(a)(a)(a)    Rizik od promene kursa stranih valutaRizik od promene kursa stranih valutaRizik od promene kursa stranih valutaRizik od promene kursa stranih valuta    

Druшtvo je izloжeno riziku od promene kursa stranih valuta prilikom poslovaњa u zemљi i 
inostranstvu, a koji proistiчe iz poslovaњa sa razliчitim valutama, prvenstveno EUR. Devizni 
rizik nastaje u sluчajevima neusklaђenosti finansijskih sredstava i obaveza izraжenih u 
stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom. U meri u kojoj je to moguћe, Druшtvo minimizira 
devizni rizik kroz minimiziraњe otvorene devizne pozicije. 
    

(b)(b)(b)(b)    Rizik od promene kamatnih stopaRizik od promene kamatnih stopaRizik od promene kamatnih stopaRizik od promene kamatnih stopa    

Druшtvo je izloжeno raznim rizicima koji kroz efekte promena visine trжiшnih kamatnih 
stopa deluju na њegov finansijski poloжaj i tokove gotovine. Poslovaњe Druшtva je izloжeno 
riziku promene kamatnih stopa u meri u kojoj kamatonosna sredstva (ukљuчujuћi investicije) i 
kamatonosne obaveze dospevaju za naplatu u razliчito vreme ili u razliчitim iznosima. 
 
Sа obzirom da Druшtvo nema znaчajnu kamatonosnu imovinu, prihod Druшtva i tokovi gotovine u 
velikoj meri su nezavisni od promena trжiшnih kamatnih stopa. Rizik Druшtva od promena fer 
vrednosti kamatnih stopa proistiчe prvenstveno iz obaveza po osnovu primљenih kratkoroчnih 
i dugoroчnih kredita od banaka. Krediti su primљeni po promenљivim kamatnim stopama i 
izlaжu Druшtvo kamatnom riziku tokova gotovine. Tokom 2014. godine, obaveza po kreditu je 
bila sa varijabilnom kamatnom stopom, koja je vezana za Euribor. Obaveza po kreditu sa 
promenљivim kamatnim stopama bila je izraжena u stranoj valuti ili se radi o kreditu sa 
valutnom klauzulom (EUR). 
 
Druшtvo vrшi analizu izloжenosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamiчkoj osnovi 
uzimajuћi u obzir alternativne izvore finansiraњa i refinansiraњe, pre svega za dugoroчne 
obaveze buduћi da one predstavљaju najznaчajniju kamatonosnu poziciju. Aktivnosti upravљaњa 
rizicima imaju za ciљ da optimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su trжiшne kamatne 
stope na nivou koji je u skladu sa poslovnom strategijom Druшtva. 
 

1.6.4.2.4.2.4.2.4.2.    Rizik likvidnostiRizik likvidnostiRizik likvidnostiRizik likvidnosti    
 
Rizik likvidnosti je rizik da Druшtvo neћe biti u moguћnosti da finansira sredstva 
odgovarajuћim izvorima finansiraњa sa stanoviшta rokova i stopa i rizik nemoguћnosti da se 
sredstvo realizuje po razumnoj ceni u odgovarajuћem vremenskom okviru.  
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Druшtvo upravљa likvidnoшћu sa ciљem da osigura da izvori finansiraњa budu raspoloжivi za 
izmireњe obaveza u trenutku њihovog dospeћa. Druшtvo neprekidno proceњuje rizik 
likvidnosti identifikovaњem i praћeњem promena u izvorima finansiraњa potrebnim za 
ispuњeњe poslovnih ciљeva Druшtva, a u skladu sa poslovnom strategijom Druшtva.  
Druшtvo ima pristup raznolikim izvorima finansiraњa. Sredstva se prikupљaju putem: 
 

• Kratkoroчnih i dugoroчnih kredita, 

• Depozita i 

• Akcijskog kapitala. 
 

1.6.4.3.4.3.4.3.4.3.    Kreditni rizikKreditni rizikKreditni rizikKreditni rizik    
 
Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Druшtva kao rezultat kaшњeњa 
klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivaњu ugovornih obaveza. Kreditni rizik se 
prvenstveno vezuje za izloжenost Druшtva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, 
depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiraњa u hartije od vrednosti, 
potraжivaњa od pravnih i fiziчkih lica i preuzetih obaveza. 
Druшtvo je izloжeno kreditnom riziku i obezbeђeњe od kreditnog rizika uspostavљeno je 
preduzimaњem odreђenih mera i aktivnosti na nivou Druшtva. U sluчaju neblagovremenog 
izmirivaњa obaveza kupaca prema Druшtvu, istima se prekida isporuka proizvoda. Meђutim 
pored toga, Druшtvo ima znaчajnu koncentraciju kreditnog rizika u vezi sa potraжivaњima, jer 
ima mali broj meђusobno nepovezanih kupaca sa pojedinaчno velikim iznosima dugovaњa. Pored 
prekida isporuka proizvoda, koriste se sledeћi mehanizmi naplate: reprogramiraњe duga, 
kompenzacije sa pravnim licima, utuжeњa, vansudska poravnaњa i ostalo. 
 
Na dan 30. јуна 2016. godine Druшtvo raspolaжe gotovinom i gotovinskim ekvivalentima u 
ukupnom iznosu od RSD 16.863 hiqada.  
 
Potraжivaњa od kupaca 
 
Maksimalna izloжenost Druшtva po osnovu kreditnog rizika za potraжivaњa od kupaca 
po geografskim regionima data je u sledeћoj tabeli: 
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 

Kupci u zemљi 3.234.361 3.326.114 

Kupci u inostranstvu   

- Evro zona 187.055 126.993 

- Ostali - - 

      

UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    3.421.4163.421.4163.421.4163.421.416    3.453.107 

 
 
Maksimalna izloжenost Druшtva po osnovu kreditnog rizika za potraжivaњa od kupaca 
po tipu ugovorne strane data je u sledeћoj tabeli: 
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 
Trgovine na veliko 3.421.416 3.453.107 

Trgovine na malo - - 

Fiziчka lica - - 

Ostali - - 

      

UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    3.421.4163.421.4163.421.4163.421.416    3.453.107 
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1.6.4.4.4.4.4.4.4.4.    UpravUpravUpravUpravљaaaaњe rizikom kapitalae rizikom kapitalae rizikom kapitalae rizikom kapitala    
 
Druшtvo se opredelilo za finansijski koncept kapitala i њegovo oчuvaњe prema kome je 
kapital definisan na osnovu nominalnih novчanih jedinica.  
 
Ciљ upravљaњa kapitalom je da Druшtvo zadrжi sposobnost da nastavi sa svojim poslovaњem u 
neograniчenom periodu u predvidљivoj buduћnosti, kako bi oчuvalo optimalnu strukturu 
kapitala sa ciљem da smaњi troшkove kapitala, a akcionarima obezbedilo dividende. Da bi 
oчuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Druшtvo moжe da razmotri sledeћe opcije: 
korekcija isplata dividendi akcionarima, vraћaњe kapitala akcionarima, izdavaњe novih 
akcija ili prodaja sredstava kako bi se smaњila dugovaњa. 
 
Druшtvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduжenosti, koji se izraчunava kao odnos neto 
dugovaњa Druшtva i њegovog ukupnog kapitala. 
 
 
Na dan 30. јуна 2016. i 31. decembra 2015. godine, koeficijent zaduжenosti Druшtva bio je kao 
шto sledi: 
 
    30.06.2016. 31.12.2015. 
   
Ukupne obaveze (bez kapitala) 3.602.720 3.940.255 
Minus: Gotovinski ekvivalenti i gotovina  16.873 18.996 

Neto dugovaњe 3.585.847 3.921.259 
         
Ukupan kapital 1.667.875 1.262.856 
         
Koeficijent zaduKoeficijent zaduKoeficijent zaduKoeficijent zaduжenostienostienostienosti 2,152,152,152,15    3,113,113,113,11    
*Neto dugovaњe se dobija kada se ukupne obaveze bez kapitala umaњe za gotovinske ekvivalente i gotovinu. 
** Ukupan kapital predstavљa kapital iskazan u bilansu staњa. 
*** Koeficijent zaduжenosti se raчuna kao odnos neto dugovaњa i ukupnog kapitala. 

    
    

1.6.4.54.54.54.5    PraviPraviPraviPraviчna (fer) vrednostna (fer) vrednostna (fer) vrednostna (fer) vrednost 
 
Poslovna politika Druшtva je da obelodani informacije o praviчnoj vrednosti aktive i pasive 
za koju postoje zvaniчne trжiшne informacije i kada se praviчna vrednost znaчajno razlikuje od 
kњigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoљno trжiшnog iskustva, kao ni 
stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraжivaњa i ostale finansijske aktive i 
pasive, poшto zvaniчne trжiшne informacije nisu u svakom trenutku raspoloжive. Stoga, 
praviчnu vrednost nije moguћe pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog trжiшta. Rukovodstvo 
Druшtva vrшi procenu rizika i u sluчajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi 
u poslovnim kњigama neћe biti realizovana vrшi ispravku vrednosti.  
 
Fer vrednost finansijskih sredstava koja su iskazana po amortizovanoj vrednosti proceњuje se 
diskontovaњem novчanih tokova koriшћeњem kamatne stope po kojoj bi Druшtvo moglo da 
pribavi dugoroчne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi. Druшtvo smatra da 
iskazana kњigovodstvena vrednost potraжivaњa, nakon umaњeњa za ispravku vrednosti po osnovu 
obezvreђeњa, kao i nominalna vrednost obaveza iz poslovaњa, pribliжno odraжava њihovu 
trжiшnu vrednost. Fer vrednost obaveza po kreditima proceњuje se diskontovaњem buduћih 
ugovorenih novчanih tokova prema trenutnoj trжiшnoj kamatnoj stopi koja je Druшtvu na 
raspolagaњu za potrebe sliчnih finansijskih instrumenata. Ovako utvrђena fer vrednost ne 
odstupa znaчajnije od vrednosti po kojoj su iskazane obaveze po kreditima u poslovnim kњigama 
Druшtva. Rukovodstvo Druшtva smatra da iznosi u priloжenim finansijskim izveшtajima 
odraжavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe 
izveшtavaњa. 
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1.6.5.5.5.5.    PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGAPRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGAPRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGAPRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
Prihodi od prodaje matiчno pravno lice - - 

Prihodi od prodaje ostala povezana lica 6.906 33.002 

Prihodi od prodaje ostalim kupcima u zemљi 839.345 1.458.582 

Prihodi od prodaje ostalim kupcima u inostranstvu 488.494 - 
   
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    1.334.7451.334.7451.334.7451.334.745    1.491.5841.491.5841.491.5841.491.584    

    
    
1.6.6.6.6.6.    DRUGI POSLOVNI PRIHODIDRUGI POSLOVNI PRIHODIDRUGI POSLOVNI PRIHODIDRUGI POSLOVNI PRIHODI    

 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
Ostali poslovni prihodi 2.726 18.317 
   
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    2.7262.7262.7262.726    18.31718.31718.31718.317    
 
 

1.6.7.7.7.7.    TROTROTROTROШKOVI MATERIJALA I ENERGIJEKOVI MATERIJALA I ENERGIJEKOVI MATERIJALA I ENERGIJEKOVI MATERIJALA I ENERGIJE    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
Troшkovi materijala 560.334 1.137.743 
Troшkovi goriva i energije 110.222 66.251 
   
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    670.556670.556670.556670.556    1.203.9941.203.9941.203.9941.203.994    
 
 

    1.6.8.8.8.8.    TROTROTROTROШKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIЧNI RASHODINI RASHODINI RASHODINI RASHODI    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
Troшkovi bruto zarada i naknada zarada 92.210 79.162 
Troшkovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 16.482 14.134 
Troшkovi naknada po ugovoru o delu 3.378 3.181 
Troшkovi naknada po ugovoru o privremenim i 
povremenim poslovima 46 - 
Ostali liчni rashodi 3.819 3.333 
   
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    115.935115.935115.935115.935    99.81199.81199.81199.811    
    
    

1.6.9.9.9.9.    TROTROTROTROШKOVI PROIZVODNIH USLUGAKOVI PROIZVODNIH USLUGAKOVI PROIZVODNIH USLUGAKOVI PROIZVODNIH USLUGA    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
Transportne usluge 17.305 24.125 
Usluge odrжavaњa 3.614 3.186 
Zakupnine  2.250 2.302 
Reklama i propaganda 41.073 15.432 
Ostalo  17.373 15.086 
   
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    81.61581.61581.61581.615    60.13160.13160.13160.131    
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1.6.10.10.10.10.    TROTROTROTROШKOVI AMORTIZACIJE KOVI AMORTIZACIJE KOVI AMORTIZACIJE KOVI AMORTIZACIJE     
 

U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
            
Troшkovi amortizacije:   

- nematerijalna ulagaњa - - 
- nekretnine, postrojeњa i oprema  49.907 48.685 

 - - 
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    49.90749.90749.90749.907    48.68548.68548.68548.685    

 
    

1.6.11. 11. 11. 11.     NEMATERIJALNI TRONEMATERIJALNI TRONEMATERIJALNI TRONEMATERIJALNI TROШKOVIKOVIKOVIKOVI    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
Nematerijalne usluge 8.059 9.700 
Reprezentacije  301 48 
Premije osiguraњa 45 1.697 
Platni promet 1.629 491 
Чlanarine 627 538 
Porezi 18.563 24.693 
Ostalo 1.279 724 
   
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    30.50330.50330.50330.503    37.89137.89137.89137.891    
 
 

1.6.12.12.12.12.    FINANSIJSKI PRIHODI FINANSIJSKI PRIHODI FINANSIJSKI PRIHODI FINANSIJSKI PRIHODI     
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
      
Prihodi od kamata 14 13 
Pozitivne kursne razlike:   

- kursne razlike 333 3.721 
- efekti valutne klauzule - - 

   
UUUUkupnokupnokupnokupno    347347347347    3.7343.7343.7343.734    

            
    

1.6.13.13.13.13.    FINANSIJSKI RASHODIFINANSIJSKI RASHODIFINANSIJSKI RASHODIFINANSIJSKI RASHODI    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
      
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim licima: - 835 

- matiчna i zavisna pravna lica - - 
- ostala povezana lica - 834 

Rashodi kamata 47.163 58.552 
Negativne kursne razlike:  126 901 

- kursne razlike 126 901 
- efekti valutne klauzule - - 

Ostali finansijski rashodi 582 682 
   
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    47.87147.87147.87147.871    60.97060.97060.97060.970    
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1.6.15. 15. 15. 15.     OSTALI PRIHODIOSTALI PRIHODIOSTALI PRIHODIOSTALI PRIHODI    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
Dobici od prodaje nematerijalnih ulagaњa, nekretnina, 
postrojeњa i opreme 0 0 
Dobici od prodaje materijala 314 99 
Viшkovi 0 0 
Naplaћena otpisana potraжivaњa 0 56 
Prihodi od smaњeњa obaveza 4 0 
Ostali nepomenuti prihodi 18.467 32 
            
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    18.78518.78518.78518.785    187187187187    

    
    

1.6.16. 16. 16. 16.     OSTALI RASHODIOSTALI RASHODIOSTALI RASHODIOSTALI RASHODI    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
Gubici od prodaje materijala 1.993 54 
Maњkovi 0 0 
Оstali nepomenuti rashodi 4.964 3.098 
Obezvreђeњe nematerijalnih.ulagaњa 0 0 
Obezvreђeњe zaliha  0 0 
   
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    6.957 3.152 

                                                            
                                                                                                                                

1.6.17. 17. 17. 17.     NENENENETO DOBITAK/GUBITAK POSLOVATO DOBITAK/GUBITAK POSLOVATO DOBITAK/GUBITAK POSLOVATO DOBITAK/GUBITAK POSLOVAЊA KOJE SE OBUSTAVA KOJE SE OBUSTAVA KOJE SE OBUSTAVA KOJE SE OBUSTAVЉAAAA    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 30.06.2015. 
Ispravka greшaka iz prethodnih godina 13 625 
   
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    13131313    625625625625    

    
    
1.6.18.18.18.18.    POREZ NA DOBITAKPOREZ NA DOBITAKPOREZ NA DOBITAKPOREZ NA DOBITAK    

 
Odloжene poreske obaveze u iznosu od RSD 54.720 hiљada nastale su kao posledica 
razlike izmeђu poreske osnovice pojedinih sredstava i obaveza i iznosa tih sredstava i 
obaveza iskazanih u bilansu staњa, kao i po osnovu poreskog kredita po osnovu ulagaњa 
u osnovna sredstva. 
 

1.6.19. DUGORODUGORODUGORODUGOROЧNI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANI    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 

Uчeшћa u kapitalu:          
- ostala pravna lica 1.537 1.537 

Dugoroчni finansijski plasmani:   
- povezana pravna lica - - 
- ostala pravna lica 296 296 

Ostali dugoroчni finansijski plasmani 1.8331.8331.8331.833    1.8331.8331.8331.833    
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Minus: Ispravka vrednosti   
- uчeшћa u kapitalu - - 
- dugoroчni finansijski plasmani - - 
- ostali dugoroчni finansijski plasmani - - 

   
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansaaaa    1.8331.8331.8331.833    1.8331.8331.8331.833    

    
 Druшtvo je u skladu sa raчunovodstvenom politikom na dan 31.decembar 2015. godine 

uчeшћa u kapitalu banaka i privrednih druшtava vrednovalo po trжiшnoj vrednosti 
kao hartije od vrednosti raspoloжive za prodaju 

    
1.6.20. ZALIHEZALIHEZALIHEZALIHE    

 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 

Materijal 212.614 120.785 
Rezervni delovi 27.590 27.563 
Alat i inventar 7.170 7.173 
Minus: Ispravka vrednosti (48.764) (49.764) 
   
Nedovrшena proizvodњa 36.484 9.206 
Gotovi proizvodi 96.893 72.631 
Roba 128 128 
Dati avansi za zalihe i usluge 40.832 9.220 
Minus: Ispravka vrednosti    
         
Stalna sredstva nameњena prodaji 434434434434    434434434434    
            
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansaaaa    373.381373.381373.381373.381    197.376197.376197.376197.376    

    
1.6.22221111....    POTRAPOTRAPOTRAPOTRAЖIVAIVAIVAIVAЊAAAA    

 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 

PotraPotraPotraPotraжivaivaivaivaњa po osnovu prodajea po osnovu prodajea po osnovu prodajea po osnovu prodaje            
Kupci u zemљi   

- matiчno i zavisna pravna lica 2.953.767 2.965.917 
- ostala povezana pravna lica 181.724 193.549 
- kupci (3. lica) 325.858 409.252 

Kupci u inostranstvu   
- matiчno i zavisna pravna lica - - 
- ostala povezana pravna lica - - 
- kupci (3. lica) 210.776 150.731 

Minus: Ispravka vrednosti (266.343) (266.343) 
            
Druga potraDruga potraDruga potraDruga potraжivaivaivaivaњaaaa            
Potraжivaњa za kamatu i dividende 289.768 289.768 
Potraжivaњa od zaposlenih 230 122 
Ostala tekuћa potraжivaњa 13.293 13.401 
Minus: Ispravka vrednosti (295.724) (295.724) 
   
Saldo na dan Saldo na dan Saldo na dan Saldo na dan bilansbilansbilansbilansaaaa 3.413.3493.413.3493.413.3493.413.349    3.460.6733.460.6733.460.6733.460.673    
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1.6.22222222....    KRATKOROKRATKOROKRATKOROKRATKOROЧNI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANINI FINANSIJSKI PLASMANI    

 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 
   
Krediti i plasmani:   

- matiчno i zavisna pravna lica 271 271 
- ostala povezana pravna lica 373.605 475.305 

Minus: Ispravka vrednosti (202.105) (202.105) 
   
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansaaaa    171717171111....771771771771    273.471273.471273.471273.471    
 
    

1.6.22223333....    GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINAGOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINAGOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINAGOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 

         
Tekuћi raчun 11.588 18.860 
Devizni raчun 4.979 49 
Ostala novчana sredstva  306 87 
   
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansaaaa    16.87316.87316.87316.873    18.99618.99618.99618.996    
 
 

1.6.22224444....    OSNOVNI KAPITAL OSNOVNI KAPITAL OSNOVNI KAPITAL OSNOVNI KAPITAL     
 
Osnovni kapital Druшtva se u celini odnosi na obiчne akcije. Na dan 30. juna 2016. 
godine, akcijski kapital se sastoji od 763.937 obiчnih akcija, pojedinaчne nominalne 
vrednosti od RSD 1.000. Sve emitovane akcije su u potpunosti uplaћene. 
 
Veћinski vlasnik Druшtva je INVEJ A.D. sa 68,54 % akcija i prava glasa. 
 
Struktura akcijskog kapitala na dan 30. јуна 2016. godine bila  je sledeћa: 
 

Akcionar 
Broj 

akcija 
U hiљadama 

RSD 
Pravo 

glasa u % 

INVEJ AD 523.635 523.635 68,54426 
PARALELA DOO 30.753 30.753 4,02559 
STANKOVIЋ DEJAN 22.055 22.055 2,88702 
БУСИНЕСС СУППОРТ ДОО 19.525 19.525 2,55584 

БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД 12.663 12.663 1,65760 
ЕНИГМА ИНТЕРНАТИОНАЛ 10.616 10.616 1,38964 
JOVANOVIЋ VELIMIR 5.001 5.001 0,65464 
ИНЕК ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД 3.733 3.733 0,48865 
СКУЛИЋ МИРОСЛАВ 3.199 3.199 0,41875 
ДМ ГРАИН-ЦОРН ДОО 3.100 3.100 0,40579 

OSTALI 129.657 129.657 16,97222 

    
UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    763.937763.937763.937763.937    763.937763.937763.937763.937    100.00100.00100.00100.00    
 
Druшtvo krajњe kontroliшe privredno druшtvo INVEJ A.D. 
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1.6.22225555....    DUGORODUGORODUGORODUGOROЧNE OBAVEZENE OBAVEZENE OBAVEZENE OBAVEZE    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 
Dugoroчni krediti i zajmovi u zemљi 1.659.554 1.687.727 
Dugoroчni krediti i zajmovi u inostranstvu 1.010.736 1.010.736 
            
Minus: Tekuћa dospeћa dugoroчnih obaveza   
            -  dugoroчni krediti i zajmovi (63.444) (91.617) 
         
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansa a a a     2.606.8452.606.8452.606.8452.606.845    2.606.8452.606.8452.606.8452.606.845    
 

1.6.22226666....    KRATKOROKRATKOROKRATKOROKRATKOROЧNE FINANSIJSKE OBAVEZENE FINANSIJSKE OBAVEZENE FINANSIJSKE OBAVEZENE FINANSIJSKE OBAVEZE    
 
U hiљadama RSD    30.06.2016. 31.12.2015. 

Tekuћa dospeћa:   
- dugoroчni krediti i zajmovi 63.444 91.617 

Kratkoroчni krediti i zajmovi od povezanih pravnih lica:   
- ostala povezana pravna lica 47.152 19.087 

Kratkoroчni krediti i zajmovi u zemљi 0 0 
   
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansaaaa 110.596110.596110.596110.596    110.704110.704110.704110.704 

    
1.6.22227777....    OBAVEZE IZ POSLOVAOBAVEZE IZ POSLOVAOBAVEZE IZ POSLOVAOBAVEZE IZ POSLOVAЊAAAA    

 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 

Primљeni avansi 4.545 6.840 
Dobavљaчi -  povezana pravna lica:     

- matiчno i zavisna pravna lica u zemљi 1.531 9.467 
- ostala povezana pravna lica u zemљi 241.560 241.964 

Dobavљaчi u zemљi 249.629 583.675 
Dobavљaчi u inostranstvu 62.082 80.739 
     
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansaaaa    559.347559.347559.347559.347    922.685922.685922.685922.685    
 
 

1.6.22228888....    OSTALE KRATKOROOSTALE KRATKOROOSTALE KRATKOROOSTALE KRATKOROЧNE OBAVEZE NE OBAVEZE NE OBAVEZE NE OBAVEZE     
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 

Obaveze iz specifiObaveze iz specifiObaveze iz specifiObaveze iz specifiчnih poslovanih poslovanih poslovanih poslova   
Ostale obaveze iz specifiчnih poslova 33.042 9.662 
   
Obaveze po osnovu zarada i naknada zaradaObaveze po osnovu zarada i naknada zaradaObaveze po osnovu zarada i naknada zaradaObaveze po osnovu zarada i naknada zarada   
Obaveze za neto zarade i naknade zarada 11.206 11.347 
Obaveze za poreze i doprinos na zarada i naknade 
zarada 7.077 7.167 
   
Druge obavezeDruge obavezeDruge obavezeDruge obaveze   
Obaveze po osnovu kamata 135.301 135.274 
Ostale obaveze 105 107 
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansaaaa    186.731186.731186.731186.731    163.556163.556163.556163.556    
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1.6.29292929....    OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAOBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAOBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAOBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAЖBINEBINEBINEBINE    
 
U hiљadama RSD 30.06.2016. 31.12.2015. 

   
Obaveze za PDV 26.967 0 
Ostale obaveze 58.439 49.397 
   
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansaaaa    85.40685.40685.40685.406    49.39749.39749.39749.397    

    
    
 

1.6.33330000....    VANBILANSNA EVIDENCIJAVANBILANSNA EVIDENCIJAVANBILANSNA EVIDENCIJAVANBILANSNA EVIDENCIJA    
 
U hiљadama RSD    30.06.2016. 31.12.2015. 

   
Tuђa roba na zalihama 5.238 5.238 
Ostalo 1.566.601 1.566.601 
   
StaStaStaStaњe na dan e na dan e na dan e na dan bilansbilansbilansbilansaaaa    1.571.8391.571.8391.571.8391.571.839    1.571.8391.571.8391.571.8391.571.839    
 
 
 

1.6.33331111....    OBELODAOBELODAOBELODAOBELODAЊIVAIVAIVAIVAЊE ODNOSAE ODNOSAE ODNOSAE ODNOSA SA POVEZANIM LICIMA SA POVEZANIM LICIMA SA POVEZANIM LICIMA SA POVEZANIM LICIMA    
 
U svom redovnom poslovaњu Druшtvo ostvaruje poslovne transakcije sa povezanim 
licima. Druшtvo pruжa usluge povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik 
њihovih usluga. Odnosi izmeђu Druшtva i њegovih povezanih pravnih lica regulisani 
su na ugovornoj osnovi i po trжiшnim uslovima. 
 
 

1.6.33332222....    DOGADOGADOGADOGAЂAJI NAKON DATUMA BILANSA STAAJI NAKON DATUMA BILANSA STAAJI NAKON DATUMA BILANSA STAAJI NAKON DATUMA BILANSA STAЊAAAA    
 
Nakon datuma Bilansa nije bilo promena koje bi zahtevali korekciju finansijskog 
izvestaja. 
 
    
    
    

II        ИЗВЕШТАЈ    РЕВИЗОРА    
    
Друштво    није    у    обавези    да    врши    ревизију    полугодишњих    извештаја....    
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III        ПОЛУГОДИШЊИ    ИЗВЕШТАЈ    О    ПОСЛОВАЊУ    

    
    

1.1.1.1.     ОПШТИ    ПОДАЦИ::::    
    

ПОСЛОВНО ИМЕ: ВИТАЛ А.Д. 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА: Врбас, Кулски Пут ББ 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08065721 

ПИБ: 100636842 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 1041 - ПРОИЗВОДЊА ЈЕСТИВОГ УЉА И БИЉНИХ 
МАСТИ 

ИНТЕРНЕТ: http://www.vital.rs/ 

ПРОСЕЧАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2016 ГОДИНИ :  286 

 

ДЕСЕТ НАЈВЕЋИХ АКЦИОНАРА НА ДАН 23.08.2016. ГОДИНЕ: 
 

AkcionarAkcionarAkcionarAkcionar        Broj akcijaBroj akcijaBroj akcijaBroj akcija    U U U U хиљ.... RSD RSD RSD RSD     
Pravo Pravo Pravo Pravo 
glasaglasaglasaglasa    

INVEJ AD 523.635 523.635  68,54426 
PARALELA DOO 30.753 30.753  4,02559 
STANKOVIЋ DEJAN 22.055 22.055  2,88702 
БУСИНЕСС СУППОРТ ДОО 19.525 19.525  2,55584 

БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД 12.663 12.663  1,65760 
ЕНИГМА ИНТЕРНАТИОНАЛ 10.616 10.616  1,38964 
JOVANOVIЋ VELIMIR 5.001 5.001  0,65464 
ИНЕК ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД 3.733 3.733  0,48865 
СКУЛИЋ МИРОСЛАВ 3.199 3.199  0,41875 
ДМ ГРАИН-ЦОРН ДОО 3.100 3.100  0,40579 

OSTALI 129.657 129.657  16,97222 
     

UkupnoUkupnoUkupnoUkupno    763.937763.937763.937763.937    763.937763.937763.937763.937     100.0%100.0%100.0%100.0%    
    
    
    

2.2.2.2. ПОДАЦИ    О    УПРАВИ    ДРУШТВА::::    
    

----    Чланови    Одбора    Директора::::    

Председник Одбора Директора: Зорица Рудаковић 

Члан Одбора Директора: Марко Абрамовић 

Члан Одбора Директора: Часлав Науновић 
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3.3.3.3. KKKKРАТАК    ПРЕГЛЕД    ПОСЛОВАЊА    

    30.06.16. 30.06.15. 

ПОСЛОВНИ    ПРИХОДИ    1.337.471 1.509.900 

ПОСЛОВНИ    РАСХОДИ    896.743 1.520.817 

ПОСЛОВНИ    ДОБИТАК    440.728 0 

ПОСЛОВНИ    ГУБИТАК    0 10.917 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 347 3.734 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 47.871 60.970 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 18.785 187 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 6.957 3.152 

ДОБИТАК    ИЗ    РЕДОВНОГ    ПОСЛОВАЊА    ПРЕ    ОПОРЕЗИВАЊА    405.032 0 

ГУБИТАК    ИЗ    РЕДОВНОГ    ПОСЛОВАЊА    ПРЕ    ОПОРЕЗИВАЊА    0 71.118 

НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА  0 0 

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА  13 625 

ДОБИТАК    ПРЕ    ОПОРЕЗИВАЊА    405.019 0 

ГУБИТАК    ПРЕ    ОПОРЕЗИВАЊА    0 71.743 

Порески расход периода 0 0 

Одложени порески расходи периода 0 0 

Одложени порески приходи периода 0 0 

НЕТО    ДОБИТАК    405.019 0 

НЕТО    ГУБИТАК    0 71.743 

    
    

4.4.4.4.     ВЕРОДОСТОЈАН    ПРИКАЗ    РАЗВОЈА    И    РЕЗУЛТАТА    ПОСЛОВАЊА    
ДРУШТВА::::    

    

    Резултати    пословања    друштва    за    пословну 201 201 201 2015. . . . годину    су    објављени    у    
Финансијским    извештајима    за    пословну 201 201 201 2015. . . . годину, , , , и    детаљнoooo    објашњени    у    
напоменама    привредног    друштва, , , , у    којима    смо    такође    обелоданили    односе    са    
повезаним    правним    лицима    као    и    са    матичним    правним лицем....    Пословање    у    
првих    шест    месеци 201 201 201 2016. . . . године    је    представљено    у    овом    извештају....    
    
    

5.5.5.5. ОПИС    ОЧЕКИВАНОГ    РАЗВОЈА    ДРУШТВА::::    
    
    Витал    у    пословној 201 201 201 2016. . . . години    очекује    раст    прихода    од    продаје    као    и    
повећање    пословне    добити    у    односу    на 201 201 201 2015. . . . годину....    
    Откуп    основне    сировине    у 201 201 201 2016666    години    je пројектован на минимално 5.000 

вагона сунцокретовог семена и до 3.500 вагона соје.  .  .  .      
    
    

6.6.6.6. СВИ    ЗНАЧАЈНИЈИ    ПОСЛОВИ    СА    ПОВЕЗАНИМ    ЛИЦИМА    
    

    Важно    је    напоменути    да    акционарско    друштво    Витал    А....Д. . . . Врбас    има    
повезаност    у    пословању    са    матичним    предузећем    ИНВЕЈ    А....Д. . . . из    Земуна....    
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7.7.7.7. СВИ    ВАЖНИЈИ    ПОСЛОВНИ    ДОГАЂАЈИ    КОЈИ    СУ    НАСТУПИЛИ    
НАКОН    ПРОТЕКА    ПОСЛОВНЕ    ГОДИНЕ        

    
    Од    краја    пословне    године    па    до    тренутка    израде    полугодишњег    извештаја, , , , 
осим    уобичајених    пословних    активности    за    прва    два    квартала    пословне    године, , , , 
Друштво    није    имало    неких    додатних, , , , важнијих    пословних    догађаја    који    би    се    
могли    навести. . . .     
    
    

8.8.8.8. АКТИВНОСТИ    ДРУШТВА    НА    ПОЉУ    ИСТРАЖИВАЊА    И    РАЗВОЈА    
    

    Осим    редовног    унапређења    квалитета    производа    и    повећања    ефикасности    
производње, , , , није    било    значајнијих    промена....    
    
    

9.9.9.9. ИНФОРМАЦИЈЕ    О    УЛАГАЊИМА    У    ЦИЉУ    ЗАШТИТЕ    ЖИВОТНЕ    
СРЕДИНЕ    

    
 Друштво је извршило реконструкцију ложионих места, чиме се омогућило 

неометано ложење биомасе без повећане емисије чврстих остатака сагоревања у 

ваздух. У плану је и израда заштитног појаса, пошумљавањем око фабрике – како 

би се смањила бука, као и припреме за повезивање на градски сабирни колектор 

отпадних вода.    
    

10.10.10.10. ПОДАЦИ    О    СТЕЧЕНИМ    СОПСТВЕНИМ    АКЦИЈА    
    
    Друштво    није    стицало    сопствене    акције    током 201 201 201 2016    године....    
    
    

11.11.11.11. ИНФОРМАЦИЈА    О    ОРГАНЦИМА    ДРУШТВА    
    
Друштво    нема    своје    огранке. . . .     

    
    

12.12.12.12. ИЗЈАВА        О    ПРИМЕНИ    КОДЕКСА    КОРПОРАТИВНОГ    УПРАВЉАЊА    
    
    Кодекс    корпоративног    управљања    је    усвојен 2012  2012  2012  2012 године, , , , од    стране    одбора    
директора. . . . Увид    у    Кодекс    је    могућ    на    званичној    презентацији    Друштва    и////или    у    
просторијама    Друштва    у    Врбасу....    
    DruDruDruDruшtvo se u svemu pridrtvo se u svemu pridrtvo se u svemu pridrtvo se u svemu pridrжava kodeksa korpava kodeksa korpava kodeksa korpava kodeksa korpоративног uprav uprav uprav upravљaaaaњa, a naroa, a naroa, a naroa, a naroчito ito ito ito 
popopopoшtovatovatovatovaњa prava akcionara, javna prava akcionara, javna prava akcionara, javna prava akcionara, javnosti i transparentnosti svog poslovaosti i transparentnosti svog poslovaosti i transparentnosti svog poslovaosti i transparentnosti svog poslovaњa.a.a.a.    
    Колико    је    нама    познато, , , , током  2012012012016 (периода на који се односи овај 

извештај)    године    није    било    одступања    од    кодекса    корпоративног    управљања....    
    



ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ, ВИТАЛ А.Д. 2016 

 

 

    
11113333....    ИЗЈАВА        ЛИЦА    ОДГОВОРНИХ    ЗА    САСТАВЉАЊЕ    ИЗВЕШТАЈА    
    
    Према    нашем    најбољем    сазнању, , , , полугодишњи    финансијски    извештај    
састављен    је    уз    примену    одговарајућих    мађународних    стандарда    финансијског    
извештавања    и    даје    истините    и    објективне    податке    о    имовини, , , , обавезама, , , , 
финансијском    положају    и    пословању, , , , токовима    готовине    и    променама    на    
капиталу....    

Друштво    одговара    за    тачност    и    истинитост    података    наведених    у    
Полугодишњем    извештају....    
    
    
    
    
    
 

 

Лице одговорно за састављање 

годишњег извештаја: 

 

Финансијски директор 

Јадранка Јовановић 

 

 

 

 

Законски заступник: 

 

Генерални директор 

Марко Абрамовић 

 

 

 

 

 

А.Д. ВИТАЛ 
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Законски заступник: 

 

Генерални директор 

Марко Абрамовић 

 

 

 

 

 

А.Д. ВИТАЛ 

 

 

 




