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Niš, april 2017. 



Godišnji izveštaj za 2016. godinu, sastavljen je u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. 

glasnik RS”, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja 

godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br.14/2012). 

 

Godišnji izveštaj za 2016. godinu nije usvojen, niti je razmatrano njegovo usvajanje, jer još uvek 

nije održana redovna sednica Skupštine akcionara. 

 

U skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala, Društvo će u roku od sedam dana od dana 

održavanja sednice Skupštine, objaviti odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu, 

kao i odluku o pokriću gubitka. 

 

 

SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

I Finansijski izveštaji za 2016. godinu sa napomenama 

II Izveštaj o reviziji za 2016. godinu  

III Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva u 2016. godini 

IV Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja 

V Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2016. godinu* 

VI Odluka o pokriću gubitka* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Finansijski izveštaji za 2016.godinu 

 





















































































 

Београд, март 2017. године 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

Финансијски извештаји 

31. децембар 2016. године 
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ПРИЛОГ  

 

БИЛАНС СТАЊА 

БИЛАНС УСПЕХА 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  

ТАБАК А.Д. НИШ 
 

 

Извештај о финансијским извештајима 
 

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја 

Акционарског друштва за производњу и обраду дувана Табак, Ниш (у даљем тексту: 

Друштво) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2016. године и одговарајући 

биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и 

извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз 

финансијске извештаје. 
 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу сa Међународним стандардима финансијског 

извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у 

припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње и грешке.  
 

 

Одговорност ревизора 
 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу ревизије извршене у складу са Међународним стандардима ревизије. Због значаја 

питања изнетих у пасусу „Основе за уздржавајуће мишљење”, нисмо били у могућности да 

прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују основу за 

изражавање ревизорског мишљења. 
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Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

 

Основе за уздржавајуће мишљење 
 

У оквиру АОП-а 0012, Друштво је исказало грађевинске објекте који се издају у закуп, као 

и грађевинске објекте који се не користе, а намењени су давању у закуп. Друштво наведене 

грађевинске објекте није евидентирало у оквиру позиције инвестиционе некретнине 

сагласно захтевима МРС 40 – Инвестиционе некретнине. 
 

Део грађевинских објеката (зграда бр. 3, зграда бр. 4, зграда бр. 5 и зграда бр. 6) је био 

предмет процене вредности независног проценитеља – судског вештака са стањем на дан 

15. новембар 2012. године, а по налогу Основног суда у Нишу са циљем утврђивања 

почетне цене на првом надметању у предмету извршења бр. 1И 6536/12 у корист извршног 

повериоца Ђорђевић Љубише из Ниша. Процена је евидентирана у пословним књигама 

Друштва и то повећањем вредности грађевинских објеката који су били предмет процене и 

припадајућих ревалоризационих резерви у укупном износу од 70.678 хиљада динара. 

Процена вредности дела грађевинских објеката не садржи захтеве дефинисане стандардом  

МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, односно није утврђен нови корисни век 

трајања средстава и на основу њега нове стопе амортизације, њихова резидуална вредност, 

нити је проценом обухваћена целокупна група грађевинских објеката  како се то захтева 

Параграфом 36 поменутог стандарда. Сагласно наведеном, процена није ни могла бити 

евидентирана у пословним књигама Друштва. Надаље, Закључком Основног суда у Нишу 

од 13. децембра 2012. године део грађевинских објеката - зграда бр. 6 је додељена 

понудиоцу ДМВ Индустријски контролни системи д.о.о. Ниш у предмету извршења        

бр. 1И 6536/12. Увидом у релевантну документацију, утврдили смо да Друштво није на 

адекватан начин евидентирало насталу пословну промену. Због природе евиденције коју 

Друштво води, нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских 

извештаја по наведеном основу. 
 

Опрема Друштва је, на дан 31. децембар 2016. године, отписана 100%. Друштво није у 

складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема проценило нови корисни век трајања 

за опрему и доделило нове вредности. Нисмо били у могућности да утврдимо износ 

корекција финансијских извештаја по основу процене корисног века трајања опреме. 
 

У оквиру АОП-а 0044, на дан 31. децембар 2016. године, исказанe су залихе материјала и 

недовршене производње у износу од 2.353 хиљада динара. Тестирањем наведених залиха, 

утврдили смо да се исте налазе на стању дужи временски период. Друштво није извршило 

свођење набавне вредности материјала на нето продајну вредност, што је у супротности са 

МРС - 2 Залихе. Нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских 

извештаја по основу свођења вредности залиха на нето продајну вредност. 
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Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

 

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 
 

У оквиру АОП-а 0060, на дан 31. децембар 2016. године, Друштво је исказало износ од 

3.124 хиљада динара. Од укупно наведеног износа 2.592 хиљада динара се односи на 

потраживања за неуплаћена средства по Уговору о кредитирању бр. 3 закљученог             

01. септембра 2009. године са матичним правним лицем ТENDER S.A. Темишвар, 

Румунија. Наведено потраживање не испуњава услове за признавање сагласно захтевима 

МРС 39 – Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање. 

 

Такође, у оквиру истог АОП-а, Друштво је исказало потраживања од запослених у износу 

од 280 хиљада динара. Наведена потраживања у целости потичу из ранијег периода. 

Друштво није у складу са начелом опрезности формирало индиректну исправку наведених 

потраживања. На основу расположиве документације, нисмо били у могућности да се 

уверимо у наплативост ових потраживања нити да проценимо да ли и у ком износу треба 

извршити исправку вредности на терет резултата текуће године. 
 

У оквиру АОП-а 0065, на дан 31. децембар 2016. године, Друштво је исказало износ од 

7.069 хиљада динара који у целости потиче из ранијег периода. Друштво нам није 

презентовало документацију на основу које је наведени износ евидентиран. Услед 

недостатка релевантне документације, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност 

и објективност наведеног износа, као ни да утврдимо износ евентуалних корекција  

финансијских извештаја по наведеном основу. 
 

У оквиру АОП-а 0444, на дан 31. децембар 2016. године, Друштво је исказало износ од 

67.347 хиљада динара које се односе на обавезе по основу кредита и позајмица према 

матичном друштву ТENDER S.A. Темишвар, Румунија и које сагласно намерама Друштва 

представљају дугорочне обавезе. У складу са наведеним, Друштво није извршило 

адекватну презентацију финансијских извештаја у делу дугорочних и краткорочних 

обавеза у износу од 67.347 хиљада динара. 
 

У оквиру АОП-а 0451, на дан 31. децембар 2016. године, Друштво је исказало износ од 

2.743 хиљадe динара. Од укупно наведеног износа 2.156 хиљада динара односи се на 

обавезе који потичу из ранијих година и за које нам Друштво није презентовало 

одговарајућу документацију на основу које је наведени износ евидентиран. Услед 

недостатка релевантне документације, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност 

и објективност наведеног износа, као ни да утврдимо износ евентуалних корекција  

финансијских извештаја по наведеном основу. 
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Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

 

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 
 

 

У оквиру АОП-а 0459, на дан 31. децембар 2016. године, Друштво је исказало износ од 

30.331 хиљаду динара. Од укупно наведеног износа 2.235 хиљада динара односи се на 

обавезе који потичу из ранијих година и за које нам Друштво није презентовало 

одговарајућу документацију на основу које је наведени износ евидентиран. Услед 

недостатка релевантне документације, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност 

и објективност наведеног износа, као ни да утврдимо износ евентуалних корекција  

финансијских извештаја по наведеном основу. 
 

Друштво није обрачунало и евидентирало одложена пореска средства/обавезе у складу са 

МРС 12 - Порези из добитка. Због природе евиденције коју Друштво води, нисмо били у 

могућности да утврдимо ефекат корекција финансијских извештаја по основу обрачуна 

одложених пореских средстава/обавеза и са њима у вези одложеног пореског 

прихода/расхода. 
 

Друштво је исказало укупан губитак у Билансу стања, на дан 31. децембар 2016. године, у 

износу од 188.784 хиљаде динара. Такође, краткорочне обавезе су, на дан 31. децембар 

2016. године, веће од обртне имовине за 93.125 хиљада динара. Поред наведеног, на основу 

више правоснажних и извршних пресуда Основног суда у Нишу од 16. јуна 2016. године, 

спроведен је поступак извршења над грађевинским објектима Друштва. Наведене 

чињенице указују на постојање материјално значајних неизвесности Друштва да послује у 

складу са начелом сталности правног лица.  
 

 

Уздржавајуће мишљење 
 

Због значаја питања изнетих у пасусу „Основе за уздржавајуће мишљење”, нисмо били у 

могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују 

основу за ревизорско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским 

извештајима Друштва на дан 31. децембар 2016. године, односно за годину која се 

завршила на тај дан. 
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Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2016. годину. 

У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 

720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима. 

 

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 

 

 

Београд, 17. март 2017. године 

          

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 





















































































                  

         

      
          

1

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 
ZA 2016. GODINU
TABAK AD NIŠ



INFORMACIJE O DRUŠTVU

Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: Akcionarsko društvo za proizvodnju i obradu duvana TABAK NIŠ
Skraćeni naziv društva: Tabak AD NIŠ
Sedište društva: Niš,
Veličina društva: Malo pravno lice
Oblik organizovanja: Akcionarsko Društvo
Matični broj: 07185979
Šifra delatnosti: 1200
PIB: 100663468

 Istorijat društva

Privredno društvo AD TABAK Niš, osnovana delatnost je proizvodnja i obrada duvana. 
Društvo  je  osnovano 1885  godine,  kao magacin  za  smeštaj  duvana.  Nakon preseljenja  fabrike  duvana iz

Beograda u Niš 1914 godine, predizeće posluje kao »stovarište neprerađenih duvana« da bi 1950 godine, preraslo u
duvansku stanicu, koja je bila glavno stovarište duvana Fabrika duvana u Nišu.

Od 1949 godine, do 1963 godine, posluje pod nazivom »Preduzeće za obradu duvana« a od 1963 godine, do
1989 godine, u sastavu Duvanske industrije Niš kao »Pogon za obradu duvana« a zatim kao OOUR »Nišava« u sastavu
RO Duvanske industrije »Ništabak«, odnosno »Tabak« bila je u sastavu SOUR » Jugoduvan ».

Od 23 marta 1989 godine, pa do 16 jula 2007 godine posluje pod nazivom Društveno preduzeće za proizvodnju
i obradu duvana »Tabak« Niš, a od17 jula 2007 godine, metodom aukcijske prodaje prodato je većinskom vlasniku
Tender S.A. iz  Rumunije i od tada posluje kao Tabak AD Niš. 

Tabak AD Niš,  ja na dan 31. decembar 2016.  godine imalo 5 zaposlenih radnika,  koliko je imao i na dan
31.12.2015. godine.

Delatnost
Pretežna delatnost je fermentacija duvana. 

Organi društva

Prema Statutu, organi Tabak AD NIŠ su:
– Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
– Odbor direktora, kao organ upravljanja;
– Direktor, kao organ poslovođenja;
.Broj zaposlenih u društvu

Tabak  AD Niš,   je  na dan 31.  decembra 2016.  godine imalo 5 zaposlenih.  Kvalifikaciona
struktura zaposlenih je sledeća:

– visoka stručna sprema (VIII)
– visoka stručna sprema (VII-2)
– visoka stručna sprema (VII-1) 2
– viša stručna sprema (VI)
– visokokvalifikovani radnici (V)
– srednja stručna sprema (IV) 3
– kvalifikovani radnici (III)
– polukvalifikovani radnici (II)
– niža stručna sprema (I)
– nekvalifikovani radnici
   Ukupno: 5

OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski  izveštaji  privrednog  društva  su  sastavljeni  u  skladu  sa  međunarodnim
računovodstvenim  standardima  (MRS)  i  međunarodnim  standardima  finansijskog  izveštavanja
(MSFI)  koje  je  izdao Međunarodni  komitet  za računovodstvene standarde (IASC),  Zakonom o
računovodstvu i  reviziji  ("Službeni glasnik  RS",  br.  46/2006 i  111/2009),  drugim podzakonskim
propisima  donetim  na  osnovu  tog  zakona,  kao  i  u  skladu  sa  izabranim  i  usvojenim
računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti
koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadr-
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žini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i predu-
zetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010).

Na dan 31. decembra srednji kurs NBS je iznosio 123,4723 RSD za 1 EUR. Finansijski
izveštaj  za  2016.  godinu  odobren  od  strane  skupštine  društva  na  sednici  održanoj  .02.2017.
godine.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Poslovni prihodi

Poslovni  prihodi  obuhvataju  prihode  od  prodaje  robe,  proizvoda  i  usluga,  prihode  od
aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po
osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i članarina, kao i druge prihode koji
su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate. 

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja,
amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto
zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

Preračunavanje  stranih  sredstava  plaćanja  i  računovodstveni  tretman
kursnih razlika

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju
se u odgovorajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stra-
noj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku
godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.

Nematerijalna ulaganja

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju
se u odgovorajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stra-
noj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku
godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.

Osnovna sredstva

Osnovna  sredstva  se  priznaju  po  nabavnoj  vrednosti.  Nabavna  vrednost  predstavlja
fakturnu  vrednost  dobavljača,  zajedno  sa  svim  ostalim  troškovima  nastalim  do  aktiviranja
osnovnog sredstva.

Nakon početnog priznavanja,  nekretnine,  postrojenja i  oprema se iskazuju po nabavnoj
vrednost  ili  po  ceni  koštanj,  umanjenoj  za  ukupan  iznos  obračunate  amortizacije  i  ukupan
iznosgubitka zbog obezvređenja.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U
skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom
o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.

Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. 
Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije. 
PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

U skladu sa MRS 1, u ukupne prihode društva, pored poslovnih prihoda, ulaze finansijski
prihodi i ostali prihodi. 

Uporedni pregled ostvarenih prihoda klijenta dat je u narednoj tabeli.
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(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Podbilansi prihoda 
iz bilansa uspeha

Ostvareni
prihodi u

2016.

Ostvareni
prihodi u

2015.

Indeksi
(3 : 4) x

100 
1 2 3 4 5

1. Poslovni prihodi 1663 1961 84,80
2. Finansijski prihodi 38 14 271,42
3. Ostali prihodi 21243 13 163407
4. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

dobitak poslovanja koje se obustavlja
poslovanja koje se obustavlja
UKUPNI PRIHODI 22944 1988 1154,12

  ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA
Poslovni prihodi

Prema  Zakonu  o  računovodstvu  i  reviziji,  MSFI  i  podzakonskim  propisima,  poslovne
prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od
subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr. 

(u hiljadama dinara)
2016. 2015.

Prihodi od zakupnina 1663 1961
Finasijski prihodi 38 14

Ostali poslovni prihodi 21243 13
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI 22944 1988

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem tržištu, 
U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su manji za 84,80 %. 
Ostali poslovni prihodi su prihodi od prodaje nekretnina i prihod od dobijenog sudskog 

spora sa Niskom bankom.
  Finansijski prihodi

Prema MRS  i  MSFI,  finansijske  prihode čine finansijski  prihodi  od matičnih,  zavisnih i
ostalih  povezanih lica,  prihodi od kamata,  pozitivnih kursnih razlika i  pozitivnih efekata valutne
klauzule i ostalih finansijskih prihoda.

 (u hiljadama dinara)

2016. 2015.
Finansijski  prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike 38 14
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Prihodi  od  učešća  u  dobitku  zavisnih  pravnih  lica  i  zajedničkih
ulaganja
Ostali finansijski prihodi
UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI 38 14

Ostali prihodi

Prema MRS  i MSFI, ostale prihode čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme
i bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrednosti i materijala, viškovi, osim
viškova učinka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika,
prihodi  od  smanjenja  obaveza  i  prihodi  od  ukidanja  dugoročnih  rezervisanja.  Ostali  prihodi
obuhvataju i prihode od usklađivanja vrednosti imovine koje čine prihodi od usklađivanja vrednosti
bioloških  sredstava,  nematerijalnih  ulaganja,  nekretnina,  postrojenja,  opreme,  dugoročnih
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finansijskih plasmana, hartija od vrednosti, zaliha ( osim zaliha učinka), kratkoročnih potraživanja i
kratkoročnih finansijskih plasmana i prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine.

Prihod od 10291 hiljada dinara ostvaren je od prodaje nekretnina, prihod od 10931 hiljada dinara
ostvaren je po sudskom resenju od dobijenog spora sa Niskom bankom iz ranijeg perioda .

(u hiljadama dinara)
2016. 2015.

Dobici  od  prodaje  nematerijalnih  ulaganja  nekretnina,  postrojenja  i
opreme 10291
Dobici od prodaje bioloških sredstava
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti  
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja 22 13
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Prihodi od smanjenja obaveza 10931
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi ukudanja dugorocnih rezervisanja
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava
Prihodi od usklađivanja vrednoosti nematerijalnih ulaganja
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
Prihodi  od  usklađivanja  vrednosti  dugoročnih  finansijskih  plasmana  i
hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine
UKUPNI OSTALI PRIHODI 21244 13

 PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA

U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi.
Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Podbilansi rashoda
iz bilansa uspeha

Ostvareni
rashodi u

2016.

Ostvareni
rashodi u

2015.

Indeksi 
(3 : 4) x 100

1 2 3 4 5

1. Poslovni rashodi 10762 9208 116,87
2. Finansijski rashodi 5064 3722 136,05
3. Ostali rashodi 441 100
4. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

UKUPNI RASHODI 16267 12930 125,
 ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

 Poslovni rashodi 

Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi  direktnog materijala i  robe i
drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

(u hiljadama dinara)
2016. 2015.

Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
Ukupno grupa 50:
Troškovi materijala za izradu 6
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 15 14
Troškovi goriva i energije 412 614
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2016. 2015.

Ukupno grupa 51: 433 628
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 4960 3755
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 884 656
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
Troškovi naknade po ugovoru o privremenim ili povremenim 
poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po ostalim ugovorima
Troškovi naknada članovima upravnog  i nadzornog odbora 353 66
Ostali lični rashodi i naknade
Ukupno grupa 52: 6197 4477
Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi transportnih usluga 50
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja
Troškovi razvoja
Troškovi ostalih usluga 216 175
Ukupno grupa 53: 266 175
Troškovi amortizacije 1660 2810
Troškovi rezervisanja za garantni rok
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanje za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
Ukupno grupa 54: 1660 2810
Troškovi neproizvodnih usluga 551 494
Troškovi reprezentacije 99
Troškovi premije osiguranja 59
Troškovi platnog prometa 30 59
Troškovi članarina
Troškovi poreza 482 486
Troškovi doprinosa

Ostali nematerijalni troškovi 985 79
Ukupno grupa 55: 2206 1118
UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55) 10762 9208

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala (duvan u listovima), troškova 
goriva, električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i 
inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa 100%.
Za 2016. godinu zarade su obračunate  i ukalkulisane za svih dvanaest meseci i  plaćeni su doprinosi za obavezno 
socijalno osiguranje na najnižu propisanu osnovicu bez isplate zarade.Takođe, su u 2016. godini isplaćene zarade sa 
pripadajućim doprinosima i porezom po sudskom nalogu zaključno sa 31.12.2015. godine.

Finansijski rashodi

Prema MRS  i  msfi,   finansijske  rashode čine  finansijski  rashodi  po  osnovu kamata i  negativnioh  kursnih
razlika, rashodi po osnovu efekta valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

 (u hiljadama dinara)

2016. 2015.
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
Rashodi kamata 4019 3343
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Negativne kursne razlike 1045 379
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, 
koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela
Ostali finansijski rashodi 441
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI 5505 3722

 Ostali rashodi

Prema MRS i MSFI, ostale rashode čine:  gubici po osnovu rashodovanja i  prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, oopreme, bioloških sredstava; gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrednosti i
materijala; manjkovi, osim manjkova učinka; rashodi po osnovu efekta ugovorene zaštite od rizika; rashodi po osnovu
direktnog otpisa  potraživanja.  Ostali  rashodi  obuhvataju  i  rashode po  osnovu obezvređenja  imovine  (obezvređenje
bioloških  sredstava,  nematerijalnih  ulaganja,  nekretnina,  postrojenja  i  opreme,  dugoročnih  plasmana  i  hartija  od
vrednosti, zaliha materijala i robe, potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana).

(u hiljadama dinara)
2016. 2015.

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, 
nekretnina, postrojenja i opreme
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
Gubici po osnovu prodaje materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvređenje bioloških sredstava
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
Obezvređenje građevinskih objekata
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od 
vrednosti raspoloživih za prodaju
Obezvređenje zaliha materijala i robe
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Obezvređenje ostale imovine
UKUPNI OSTALI RASHODI

 FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Podbilansi finansijskog
rezultata

Ostvareno 
u 2016.

Ostvareno
 u 2015.

Indeks

1 Poslovni dobitak
2 Poslovni gubitak 9099 7247
3 Dobitak  finansiranja 
4 Gubitak finansiranja 5026 3708
5 Dobitak na ostalim prihodima 21243 13
6 Gubitak na ostalim rashodima 441
7 Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
8 Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
9 Poreski rashod perioda 1002

10 Odloženi poreski rashodi perioda 163 98
11 Odloženi poreski prihodi perioda

NETO DOBITAK 5512
NETO GUBITAK 11040

Prema  poreskom bilansu društvo je utvrdilo osnovicu za obračun poreza na dobit.
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U iznosu od 1002 hiljada dinara.

 UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI
U MSR 16 i  MRS 41  je  propisano  da  se pod  osnovnim sredstvima smatraju  prirodna

bogatstva (zemljišta i šume), građevinski objekti, oprema, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom,
višegodišnji  zasadi,  osnovno  stado  i  ostala  osnovna  sredstva,  kao  i  ulaganje  u  pribavljanje
osnovnih sredstava.

 (u hiljadama dinara)

R.b. Kategorije osnovnih sredstava
Stanje na dan

31.12.2016. (po na-
bavnoj vrednosti)

Stanje na dan
31.12.2015. (po na-
bavnoj vrednosti)

Indeksi 
(3 : 4) x 100

1 2 3 4 5

1. Zemljište 40604 44.114 92,05
2. Građevinski objekti 101976 107.059 95,,26
3. Postrojenja i oprema 28365 28.365 100,00
4. Investicione nekretnine 5986 8.713 68,71
5. Osnovno stado
6. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
7. Nekretnine, postrojenja, oprema i 

biološka sredstva u pripremi
8. Avansi za nekretnine, postrojenja, 

opremu i biološka sredstva
9. Ulaganja na tuđim nekretninama, 

postrojenjima i opremi
UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA 176931 188.251 93,99

 PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Privredno društvo je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije
iz Pravilnika o računovodstvenim politikama.

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:
R.b. Opis Procenat  amortizacije

1 2 3

1. Građevinski objekti 1.50%
2. Oprema 7-15%
3. Nameštaj
4. Kompjuteri 20%
5. Osnovno stado
6. Alat i inventar

 STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA

Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću pojedinih
kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:

(u hiljadama dinara)

R.b. Kategorije osnovnih sredstava Iznos Učešće u %

1. Zemljište 40604 22,95
2. Građevinski objekti 101976 57,64
3. Postrojenja i oprema 28365 16,04
4. Investicione nekretnine 5986 3,37
5. Osnovno stado
6. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
7. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 

u pripremi
8. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka 

sredstva
9. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i 

8



R.b. Kategorije osnovnih sredstava Iznos Učešće u %

opremi
UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA 176931 100

Privredno  društvo  se  u  računovodstvenim  politikama  opredelilo  za  model  nabavne
vrednosti,  tako da se nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po
nabavnoj  vrednosti,  umanjenoj  za ukupnu ispravku vrednosti  po osnovu amortizacije  i  gubitka
zbog obezvređivanja. 

Obračunata  amortizacija  građevinskih  objekata  primenom  proporcionalnog  metoda
obračuna iznosi 1557 hiljada dinara, investicionih objekata u iznosu od  103 hiljada dinata što čini
ukupno 1.660 hiljada dinara.

 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Dugoročni finansijski plasmani se sastoje od sledećih pozicija:
 (u hiljadama dinara)

R.b. Opis Iznos

1. Ostali dugoročni finansijski plasmani – stambeni kredit za 3 radniak 345

UKUPNO DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 345

  UPOREDNI PREGLED ZALIHA

Zalihe materijala,  rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe,  ambalaže i
goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne
troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova i sitnog inventara se vrši po
ponderisanoj prosečnoj nabavnoj ceni. 

 (u hiljadama dinara)

2016. 2015.
Materijal 2203 2.203
Nedovršena proizvodnja 150 150
Gotovi proizvodi
Roba
Nekretnine pribavljene radi prodaje
Dati avansi
UKUPNO ZALIHE 2353 2.353

Na kraju godine je  bilo zaliha nedovršene proizvodnje  u iznosu od  150 hiljada dinara.
Stanje popisanih zaliha materijala, je usklađeno sa knjigovodstvenim stanjem. Izveštaj o popisu je
usvojen na sednici Skupštine Društva 26.01.2017 godine. 

 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

(u hiljadama dinara)
Kupci – matična i zavisna pravna lica -
Kupci – ostala povezana pravna lica
Kupci u zemlji 349
Kupci u inostranstvu
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 441
Potraživanja od izvoznika
Ostala potraživanja - koperanti 7069
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
Ostala potraživanja Tender Temisvar 2645
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Potraživanja za više plaćen porez na dobit 252
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 33
PDV i aktivna vremenska razgraničenja
Ukupno potraživanja 10789

 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

Ukupna potraživanja  od kupaca na dan 31.12.2016.  godine sa saldom iznosila  su  789
hiljada dinara.Popisna komisija je dala predlog da se sprovede knjiženje ispravke za 3 (tri) kupca
u ukupnom iznosu od 441 hiljade dinara od čijeg je roka za naplatu prošlo više od jedne godine .
Na osnovu raspoloživih podataka izvršena je provera naplativosti potraživanja od kupaca do dana
obelodavanja   i  tom  prilikom  je  utvrđeno  da  je  od  iznosa  349  hiljada  dinara   navedenog
potraživanja naplaćeno 213 hiljada dinara, što čini 64 % od posmatranog uzorka. Na osnovu toga
se može zaključiti da je naplativost zadovoljavajuća.

 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

(u hiljadama dinara)
R.b. Opis konta Stanje 31.12.2016.
1. Potraživanje od radnika za  manjkove
2. Ostala potraživanja od zaposlenih 280
3. Potraživanje od radnika za potrošene telefonske impulse

  UKUPNO 280
 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK

Potraživanja  za  više  plaćen  porez  na  dobitak obuhvataju  preplaćeni  porez  na dobitak.
Privredno društvo potražuje na dan 31.12.2016. godine za akontaciono plaćen porez na dobitak
iznos od 252 hiljada dinara. 

OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala potraživanja u iznosu od 2645 hiljada dinara odnose se na kratkoročnu pozajmicu
od Tendera S.A. Temišvar iz Rumunije. 

 KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Struktura kratkoročnih finansijskih plasmana obuhvata:
 (u hiljadama dinara)

R.b. Opis konta Stanje 31.12.2016.
1. Potraživanja od koperana iz ranijih godina za repromaterijal 7069
2. Pozajmica 2645
3. Pozajmica 

 UKUPNO 9714

 KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU

Prema MRS i zakonskim i podzakonskim propisima, kapital čini osnovni kapital ( akcijski
kapital,  udeli  društva sa  ograničenom  odgovornošću  ,  ulozi,  državni  kapital,  društveni  kapital,
zadružni  udeli  i  ostali  kapital),  neuplaćeni  upisani  kapital,  emisiona premija,  kapitalne rezerve,
revalorizacione rezerve, rezerve iz dobiti (zakonske, statutarne i ostale), dobitak iz ranijih godina i
dobitak tekuće godine, umanjeno za nerealizovane gubitke po osnovu hartija od vrednosti, gubitak
i otkupljene sopstvene akcije. 

 OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

2016. 2015.

Akcijski kapital 140344 140.344
Udeli d.o.o.
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Ulozi
Državni kapital
Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital
UKUPNO 140344 140.344

Akcionari društva su:

Vrsta akcija % učešća 2016. 2015.

Akcionar Tender S.A. obične 71,996 101043 101043
Radnici obične 8,051 11.298 9.343
Akcionar-Akcijski fond RS obične 1,505 2.111 2.963
Manjinski interes obične 18,449 25.892 26,995
UKUPNO 140.344 140.344

Većinski vlasnik sa 74,10791% akcija je privredno društvo  Tender S.A Temišvar.

 OBAVEZE

Prema MRS i zakonskim propisima, obavezama se smatraju dugoročne obaveze ( obaveze
prema  povezanim  pravnim  licima  i  pravnim  licima  sa  uzajamnim  učešćem,  dugoročni  krediti,
obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze).

Pored toga,  obavezama se smatraju i  kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema
povezanim  pravnim  licima  i  licima  sa  uzajamnim  učešćem,  kratkoročnih  kredita  i  ostale
kratkoročne finansijske obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze
iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze. 

Kratkoročnim obavezama se smatraju obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana od
dana činidbe odnosno od dana godišnjeg bilansa.

(u hiljadama dinara)
 dugoročna rezervisanja...............................................................................................369
 dugoročne obaveze......................................................................................................... -
 kratkoročne obaveze.........................................................................................................
 odložene poreske obaveze...............................................................................................
 UKUPNO.....................................................................................................................369
 DUGOROČNA REZERVISANJA

Privredno društvo je izvršilo rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u iznosu
od 369 hiljada dinara, A koje se odnose na rezervisanja za otpremnine za radnike za odlazak u
penziju po  MRS 19.

 KRATKOROČNE OBAVEZE

(u hiljadama dinara)
2016. 2015.

Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica
Kratkoročni krediti u zemlji
Kratkoročni krediti u inostranstvu 67347 79408
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog 
poslovanja namenjenih prodaji
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 1843
Ukupno grupa 42: 69190 79408
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica 
Dobavljači u zemlji 587 1225
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2016. 2015.

Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja 2156 2156
Ukupno grupa 43: 2743 3381
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
Ukupno grupa 44: 
Obaveze za  neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada 
koje se refundiraju 2495 8109
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 273 911
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret 
zaposlenog 413 1469
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 378 1313
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
Obaveze  za  poreze  i  doprinose  na  naknade  zarada  na  teret
zaposlenog koje se refundiraju 
Obaveze  za  poreze  i  doprinose  na  naknade  zarada  na  teret
poslodavca koje se refundiraju 
Ukupno grupa 45: 3559 11802
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 24270 20965
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima 267 267
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora 23
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji  akontaciju podižu u toku
godine
Ostale obaveze 2235 2.235
Ukupno grupa 46: 26772 23490
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim 
primljenih avansa) od 20% 95 97
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim 
primljenih avansa) od 8%
Obaveze za PDV po primljenim avansima po opštoj stopi od 20%
Obaveze za PDV po primljenim avansima po posebnoj stopi od 8%
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi od
18%
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi
od 8%
Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog
poreza
Ukupno grupa 47: 95 97
Obaveze za porez na promet i akcize 52 52
Obaveze za poreze iz rezultata 207 207
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili  na teret
troškova 2486 2343
Obaveze za doprinose koji terete troškove
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 22
Ukupno grupa 48: 2745 2624
Unapred obračunati troškovi
Obračunati prihodi budućeg perioda
Naplaćeni PDV
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
Odloženi prihodi i primljene donacije
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2016. 2015.

Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
Razgraničeni PDV
Ostala pasivna vremenska razgraničenja 580 488
Ukupno grupa 49: 580 488
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE

105473 121290

 KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Obaveze po ugovorima o kratkoročnim pozajmicama i ugovorima o kamati u iznosu od 91.617 hiljada dinara
odnose se na pozajmice od TENDER S.A. TEMIŠVAR iz Rumunije.

 OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2016. imaju sledeću strukturu:
 

(u hiljadama dinara)
Podgrupa

računa
Opis Saldo 31.12.2016.

430 Primljeni avansi
431 Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
433 Dobavljači – ostala povezana pravna lica – koperanti 2156
435 Obaveze prema dobavljačima u zemlji 587

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
439 Ostale obaveze iz poslovanja
440 Obaveze prema uvozniku
441 Obaveze po osnovu izvoza na tuđ račun
442 Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
449 Ostale obaveze iz specifičnih poslova

UKUPNO: 2743

Obaveze prema  koperanatima odnose se na prethodni period,   od ukupnog iznosa od 587 hiljada dinara
obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2016. godine do dana obelodanjivanja podataka izmireno je  116
hiljada dinara, što  čini 19,97% iz navedebih podataka se može zaključiti da neblagovremeno izmiruje obaveze prema
dobavljačima.

 OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

 (u hiljadama dinara)
2016. 2015.

Obaveze za neto zarade i naknade zarada 2495 8109
Obaveze za poreze na zarade i
naknade zarada na teret zaposlenog 273 911
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposl 413 1469
Obaveza za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret poslodavca 378 1313
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret 
zaposlenog koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknadu zarade na teret 
poslodavca koje se refundiraju
Obaveze po osnovu kamate i troškova finansiranja 24270 20965
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima 267
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora 22
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podižu u toku 
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2016. 2015.
godine
Ostale obaveze 2235 2593
UKUPNO 30331 35292

 
 OBRAČUN PDV

Društvo vodi  dvostruku evidenciju  obračuna i  plaćanja  PDV,  i  to  preko knjige  ulaznih i
izlaznih računa i knjigovodstvene evidencije na grupama računa 27 i 47. 

U toku revizije PDV, revizorski tim je zaključio da je PDV korektno obračunat i plaćen, što
znači da po tom osnovu nema ozbijnijeg rizika koji bi mogao materijalno da utiče na finansijski
rezultat privrednog društva. 

U nastavku je dat tabelarni pregled obračuna PDV.

Prihodi za 2016. godinu i plaćeni PDV
(u hiljadama dinara)

Opis Prihod 20% PDV 20% Prihod 8% PDV 8%
Obračunati

PDV
Maloprodaja
Usluge 1663 333 333
Veleprodaja
Ukupno
Manjkovi
Prihod od izvoza robe – 
oslobođeno plaćanja PDV
UKUPNO 1663 333 333

 Obaveze po osnovu PDV – a  za 2016. godinu u iznosu od  95 hiljada dinara koje su isplaćene u januaru 

 2017 godine.

     Društvo se nalazi u značajnim finansijskim teškoćama. Nepokriveni gubitak do kraja 2015. iznosi
188.784 hiljada dinara. Na kraju  2016. godine po zakonskim propisima knjiženo je pokriće gubitka iz
ranijih godina ukidanjem revalorizacionih rezervi. Za 2016 godinu ostvarena je dobit u iznosu od 5512
hiljada dinara tako da na kraju 2016 godine ukupan gubitak  iznosi 114.715 hiljada dinara. 

Društvo  je  u  2016.godini  ostvarilo  dobiit  po  osnovu  prodaje  nekretnina  radi  namirenja  sudskih
sporova i po osnovu jednog dobijenog sudskog spora sa Niškom bankom. Poseban rizik po Društvo
predstavlja  višegodišnja poslovna neaktivnost  u osnovnoj delatnosti poslovanja, koja uz brojne tužbe
protiv društva po različitim osnovama: obaveze prema koperantima i zaposlenima iz ranijeg perioda  kao i
neisplaćene zarade radnicima za  2015.  godinu  preti  da u  potpunosti  parališe poslovnu i  finansijsku
sposobnost društva i  postojanje samog drustva.

U Nišu, _______2017.                                                                                            TABAK AD NIŠ
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Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br.31/2011), dajemo sledeću 

 

I Z J A V U 

Po našem najboljem saznanju: 

1. Finansijski izvještaji TABAK a.d. za period 01.01. do 31.12.2016. godine, sastavljeni su uz 

primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daju istinite i 

objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i 

gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu 

 

2. Godišnji Izvještaj o poslovanju sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i finansijski 

položaj društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo 

 

                                                                                      Direktor 

                                                                                         Novica Vukašinović 

                                                    

 

 

 

 



5.  ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ   

ИЗВЕШТАЈА 

*Напомена: 

Годишњи финансијски  извештаји друштва у моменту објављивања овог извештаја 

још увек нису усвојени од стане надлежног органа друштва (Скупштине акционара). 

Друштво ће у целости накнaдо објавити одлуку Скупштине акционара. 

 

6. ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

*Напомена: 

Одлука о покрићу губитка до дана подношења извештаја није   донета. Наведена 

одлука биће усвојена на предстојећој седници Скупштине акциoнара.  

 

         Друштво одговара за тачност и истинитост података у Годишњем извештају. 

 

                                                                       

                                                                                        

 

 




