
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07033125 Шифра делатности 1039 ПИБ 100266460

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOĆAR PROIZVODNJA, PRERADA, PROMET, EXPORT-IMPORT SVILAJNAC

Седиште Свилајнац , Кнеза Милоша 3

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 136096 93643 0

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 3.1. 135097 93068 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 3685 3685

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 32140 27119

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 67023 47904

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 30386

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 1863 14360

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 3.2. 984 560 0

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
52660
46600
193452
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235
166
11
284
998
13
9227
19478
0
9227
19491
3920
2344
13515
14094
42152
48641
0
55667
62735
0
69344
85734
275
1926
8865
4544
0
8865
4544
529
533
0
529
533
0
9394
5077
59003
27026
0
59003
27026
31977
366
0
31977
366
25775
10000
10000
8193
8193
4088
4088
5573
5573
129997
129997
0
139658
139658
114439
140580
52660
46600
0
193452
233317
30
1215
1650
1207
5149
0
0
0
0
93643
136096
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022 984 560

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 3.3. 15 15 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 15 15

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 97221 99809 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 3.4. 81551 82618 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 6910 2812

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 65856 71924

14360
1863
30386
47904
67023
27119
32140
3685
3685
0
93068
135097


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 7050 6084

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 1735 1798

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

0051 3.5. 8756 14540 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 5847 12751

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 2909 1789

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 85 229

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 3.6. 5149 1207

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 3.7. 1650 1215

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 30

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

0071 233317 193452 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 3.8. 46600 52660

15
15
0
15
15
560
984
0
560
984


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 140580 114439

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

0402 3.9. 139658 139658 0

300 1. Акцијски капитал 0403 129997 129997

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409 5573 5573

309 8. Остали основни капитал 0410 4088 4088

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 8193 8193

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 10000 10000

330

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

0414 25775

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 366 31977 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 366 31977

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 27026 59003 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 27026 59003

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 5077 9394 0

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 533 529 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 3.10. 533 529

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 3.11. 4544 8865 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 4544 8865

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 1926 275

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

0442 85734 69344 0

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

0443 3.12. 62735 55667 0

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 48641 42152

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
14540
8756
1798
1735
6084
7050
71924
65856
2812
6910
0
82618
81551
0
99809
97221
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07033125 Шифра делатности 1039 ПИБ 100266460

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOĆAR PROIZVODNJA, PRERADA, PROMET, EXPORT-IMPORT SVILAJNAC

Седиште Свилајнац , Кнеза Милоша 3

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 4.1. 136634 159061

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 43818 144115

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 42287 73814

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008 1531 70301

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 82248 7361

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

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 12224 7361

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 70024

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 2234 1937

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 8334 5648

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
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226
1651
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2017
7
8
31758
2009
392
188
27702
3538
1507
4571
976
1509
2363
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913
1697
1702
1
0
1
2360
2616
216
109
98
144
10
527
635
144
851
253
2893
46
5946
5609
144115
43818
159061
136634
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http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
4.2. 136588 156168

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 17190 50145

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 114

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

1021 48648

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

1022 6068

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 69785 111877

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 12062 11401

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 8922 7668

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6552 5839

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 10507 11792

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 7 148

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5609 5946

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 46 2893

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 4.3. 253 851

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

1033 144 635

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034 527

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035 10

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037 144 98

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

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

1039 109 216

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 4.4. 2616 2360

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 1 0

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

7361
82248
70301
1531
73814
42287


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 1

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 1702 1697

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

1047 913 663

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 2363 1509

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

1050 976 4571

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

1051 4.5. 1507

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 4.6. 3538 27702

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 4.7. 188 392

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

1054 2009 31758

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

1055

69-59

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

1056 8

59-69

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

1057 7

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 2017 31751

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 4.8 1651

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 226

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

48648
114
50145
17190
156168
136588
5648
8334
1937
2234
70024
7361
12224
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07033125 Шифра делатности 1039 ПИБ 100266460

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOĆAR PROIZVODNJA, PRERADA, PROMET, EXPORT-IMPORT SVILAJNAC

Седиште Свилајнац , Кнеза Милоша 3

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 366 31977

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 25775

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
0
0
31977
26141
25775
25775
31977
366
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07033125 Шифра делатности 1039 ПИБ 100266460

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOĆAR PROIZVODNJA, PRERADA, PROMET, EXPORT-IMPORT SVILAJNAC

Седиште Свилајнац , Кнеза Милоша 3

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 183221 248863

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 183221 248863

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 164233 240241

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 151822 227843

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 8992 8120

3. Плаћене камате 3008 1702 1697

4. Порез на добитак 3009 105

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 1717 2476

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 18988 8622

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 5390 26568

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 3156 3444

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 2234 23124

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 26761 17518

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 26761 17518

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 9050

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 21371

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
1207
5149
913
54
171
7879
1207
6726
4684
371270
370429
364544
375113
24398
7067
4226
103738
175115
4300
4320
1247
113511
179435
89113
186502
89113
186502
21371
9050
105
1697
1702
8120
8992
227843
151822
240241
164233
248863
183221
248863
183221
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07033125 Шифра делатности 1039 ПИБ 100266460

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOĆAR PROIZVODNJA, PRERADA, PROMET, EXPORT-IMPORT SVILAJNAC

Седиште Свилајнац , Кнеза Милоша 3

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 138910 4020 4038 10000

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 138910 4024 4042 10000

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 748 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 139658 4028 4046 10000

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 139658 4032 4050 10000

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
140580
26141
114439
114439
34463
82961
82961
25775
25775
10000
138910
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 139658 4036 4054 10000

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 61988 4073 6946 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 2985

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 61988 4077 6946 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 2985

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 1247 4097 2985

б) промет на потражној страни рачуна 4062 2985 4080 4098 31977

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 59003 4081 8193 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 31977

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 59003 4085 8193 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 31977

10000
139658
748
10000
138910


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 31977

б) промет на потражној страни рачуна 4070 31977 4088 4106 366

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 27026 4089 8193 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 366

 

10000
139658


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

10000
139658


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 25775 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 25775 4144 4162

 

2985
6946
61988


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

31977
8193
59003
31977
2985
2985
1247
2985
6946
61988


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 82961 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 82961 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

34463 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 114439 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 114439 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

366
8193
27026
366
31977
31977
31977
8193
59003
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„VOĆAR“ AD SVILAJNAC 

 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2016. 
 
 
 
 
1.  OPŠTE INFORMACIJE O PRIVREDNOM DRUŠTVU 
 
Pravno lice „VOĆAR“AD SVILAJNAC  (u daljem tekstu: „Društvo“) bavi se preradom svežeg voća i 
povrća i izvozom istih. Društvo je osnovano 30.04.1948. na bazi Rešenja Vlade NRS V.S. 271 kao 
državno preduzeće. Nakon privatizacije 2003    
.godine preduzeće sada posluje kao Akcionarsko društvo sa sedištem u Beogradu ul. Birčaninova 37/6. 
Privatizacija Društva izvršena je 27.11.2003. po osnovu kupoprodajnog ugovora sa konzorcijumom 
“Eurofuit” Promena evidentirana u Agenciji za privredne register rešenjem br. BD 81608/2005 OD 
07.07.2005. 
Kod Agencije za privredne registre izvršena je promena poslovnog imena, sedišta preduzeca po rešenju 
BD 128685/2012 od 09.10.2012.Kod Agencije za privredne registre izvršena je promena zakonskog 
zastupnika po rešenju BD97719/2016 od 09.12.2016. 
Preduzece obavlja delatnost  kapitalom svojih akcionara. U Centralnom registu depo i kliring hartija od 
vrednosti upisan je akcijski kapital sledeće strukture: 
„BK URBING“ d.o.o. Kraljevo               24,78% 

„D.T.P.- PROMET“ d.o.o. Kraljevo        18,72% 

„KDS-M“ d.o.o. Kraljevo                        14,25% 

Karapandžić Vladimir                             10,39% 

Vejinović Zoran                                       10,37%  

 „Venima“ d.o.o. Subotica                        6,92% 

„Voćar“  sopstvene akcije                         6,30% 

Ostali mali akcionari                                 8,27%       

Sedište Društva je u Svilajncu, ul. Kneza Miloša 3. 
Pretezna delatnost drustva> 10.39- ostala prerada voca  povrca.  
Drustvo ima Hladnjacu u Svilajncu i bavi se otkupom i preradom – zamrzavanjem voca i povrca. 
 
Akcije Društva se primarno kotiraju na Beogradskoj berzi. 
Organi upravljanja u Preduzeću: 
Nadzorni organ: 
1. Hinić Miroslav -  predsednik 
2. Vejinović Zoran- član 
3. Pejić Savo- član 
4. Davidović Kuzmanović Lidija- član 
5. Obradović Marko- član 
 
Na dan 31.12.2016. godine, Društvo ima 14 zaposlenih. Na dan 31.12.2015. godine u Društvi je bilo 12 
zaposlenih. 
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“ br. 46/2006) 
društvo je razvrstano u malo pravno lice. 
Finansijski izveštaji za 2016. Godinu odobreni su    pod   25.04.2017. od strane Nadzornog odbora. 
 
2.  PRIKAZ  PRIMENJENIH  RAČUNOVODSTVENIH  POLITIKA 
 
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim politikama navedenim u tekstu 
koji sledi. 
 
 
 



2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 
 

Pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i 
procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i 
obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u skladu sa Zakonom o računovodstvu (u daljem tekstu 
"Zakon", objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 62/2013), kao i u skladu sa ostalom primenljivom 
podzakonskom regulativom. Privredno društvo, kao srednje pravno lice, odabralo je da primenjuje 
Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MSFI“), koji u smislu navedenog zakona, obuhvataju: 
Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (“Okvir“), Međunarodni računovodstveni 
standardi (“MRS“), Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (“MSFI“) i sa njima povezana 
tumačenja, izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda (“IFRIC“), naknadne izmene tih 
standarda i sa njima povezana tumačenja, odobreni od Odbora za međunarodne računovodstvene 
standarde (“Odbor“), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.  
 
Rešenjem Ministarstva od 13. marta 2014. godine, koje je objavljeno u Službenom glasniku RS br. 35 od 
27. marta 2014, godine (u daljem tekstu “Rešenje o utvrđivanju prevoda”) utvrđeni su i objavljeni prevodi 
osnovnih tekstova MRS i MSFI, Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje (“Konceptualni 
okvir“), usvojenih od strane Odbora, kao i povezanih IFRIC tumačenja. Navedeni prevodi objavljeni u 
Rešenju o utvrđivanju prevoda ne uključuju osnove za zaključivanje, ilustrujuće primere, smernice, 
komentare, suprotna mišljenja, razrađene primere, kao i drugi dopunski objašnjavajući materijal koji može 
da se usvoji u vezi sa standardima, odnosno tumačenjima, osim ako se izričito ne navodi da je taj materijal 
sastavni deo standarda, odnosno tumačenja. Na osnovu Rešenja o utvrđivanju prevoda Konceptualni 
okvir, MRS, MSFI, IFRIC i sa njima povezana tumačenja koja su prevedena, u primeni su od finansijskih 
izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine. Izmenjeni ili izdati MSFI i tumačenja 
standarda, nakon ovog datuma, nisu prevedeni i objavljeni, pa stoga nisu ni primenjeni prilikom 
sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja. 

 
Međutim, do datuma sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja, nisu bile prevedene sve izmene 
MRS/MSFI i IFRIC tumačenja koja su bila na snazi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2014. 
godine. Pored navedenog pojedina zakonska i podzakonska regulativa propisuje računovodstvene 
postupke, vrednovanja i obelodanjivanja koja u pojedinim slučajevima odstupaju od zahteva MRS/MSFI i 
IFRIC Tumačenja. 
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalne efekte koje odstupanja računovodstvenih 
propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na realnost i objektivnost finansijskih izveštaja 
Društva, priloženi finansijski izveštaji se ne mogu smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim u 
saglasnosti sa MSFI i MRS. 

 
Objavljeni standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično prevedeni i 
usvojeni obelodanjeni su u napomeni 2.2. Objavljeni standardi i tumačenja koji još uvek nisu u primeni, 
obelodanjeni su u napomeni 2.3. 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno 
u računovodstvenim politikama koje su date u daljem tekstu. 
 
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenjivalo računovodstvene politike obrazložene u 
napomeni 3.  
 
U skladu sa Zakonom o računovodstvu finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar 
predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.  

 



 
2. OSNOVE ZA SASTAVLjANjE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 I RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak) 
 
2.2. Objavljeni standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično 
prevedeni i usvojeni 
 
Na dan objavljivanja ovih finansijskih izveštaja, dole navedeni standardi i izmene standarda su bili izdati 
od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, a sledeća tumačenja bila su objavljena od 
strane Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja, ali nisu zvanično usvojena u 
Republici Srbiji: 

 
 Dopune MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prezentacija“ – Prebijanje finansijskih sredstava i 

finansijskih obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2014. godine); 
 

 Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji“, MSFI 12 „Obelodanjivanje o 
učešćima u drugim entitetima“ i MRS 27„Pojedinačni finansijski izveštaji“ – Izuzeće zavisnih 
lica iz konsolidacije prema MSFI 10 (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili 
nakon 1. januara 2014. godine).  
 

 Dopune MRS 36 – „Umanjenje vrednosti imovine“ Obelodanjivanje nadoknadivog iznosa za 
nefinansijsku imovinu (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2014. godine).  
 

 Dopune MRS 39 „Finansijski instrumenti“ – Obnavljanje derivata i nastavak računovodstva 
hedžinga (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine). 
 

 IFRIC 21 „Dažbine“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2014. godine). 
  

 Dopune MRS 19 „Naknade zaposlenima” – Definisani planovi naknade: Doprinosi za 
zaposlene (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 

 Godišnja poboljšanja za period od 2010. do 2012. godine, koja su rezultat su Projekta 
godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, 
MRS 24 i MRS 38) radi otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 

 Godišnja poboljšanja za period od 2011. do 2013. godine, koja su rezultat su Projekta 
godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) radi 
otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 

 Dopune MSFI 11 „Zajednički aranžmani” – Računovodstvo sticanja učešća u zejedničkim 
poslovanjima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. 
godine. 
 

 MSFI 14 „Računi regulatornih aktivnih vremenskih razgraničenja” - na snazi za godišnje 
periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine. 
 

 Dopune MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema” i MRS 38 „Nematerijalna imovina” - 
Tumačenje prihvatljivih metoda amortizacije (na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 

 Dopune MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema” i MRS 41 „Poljoprivreda” - 
Poljoprivreda – industrijske biljke (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2016. godine).



 
2. OSNOVE ZA SASTAVLjANjE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 I RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak) 

 
2.2. Objavljeni standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično 

prevedeni i usvojeni (nastavak) 
 

 Dopune MRS 27 „Pojedinačni finansijski izveštaji” – Metod udela u pojedinačnim 
finansijskim izveštajima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2016. godine). 
 

 Dopune i izmene različitih standarda „Poboljšanja MSFI (za period od 2012. do 2014. 
godine), koja su rezultat Projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 5, MSFI 
7, MRS 19 i MRS 34) radi otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 

2.3. Objavljeni standardi i tumačenja koji još uvek nisu stupili na snagu 
 

Na dan izdavanja ovih finansijskih izveštaja sledeći standardi, njihove dopune i tumačenja bili su 
objavljeni, ali nisu još uvek stupili na snagu (ali se podržava njihova ranija primena) za godinu koja se 
završava 31. decembra 2016: 

 MSFI 9 „Finansijski instrumenti” i kasnije dopune, koji zamenjuje zahteve MRS 39 
„Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje”, u vezi s klasifikacijom i odmeravanjem 
finansijske imovine. Standard eliminiše postojeće kategorije iz MRS 39 - sredstva koja se 
drže do dospeća, sredstva raspoloživa za prodaju i krediti i potraživanja. MSFI 9 je na snazi 
za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine, uz dozvoljenu 
raniju primenu; 

 
 U skladu sa MSFI 9, finansijska sredstva će se klasifikovati u jednu od dve navedene 

kategorije prilikom početnog priznavanja: finansijska sredstva vrednovana po amortizovanom 
trošku ili finansijska sredstva vrednovana po fer vrednosti. Finansijsko sredstvo će se 
priznavati po amortizovanom trošku ako sledeća dva kriterijuma budu zadovoljena: sredstva 
se odnose na poslovni model čiji je cilj da se naplaćuju ugovoreni novčani tokovi i ugovoreni 
uslovi pružaju osnov za naplatu na određene datume novčanih tokova koji su isključivo 
naplata glavnice i kamate na preostalu glavnicu. Sva ostala sredstva će se vrednovati po fer 
vrednosti. Dobici i gubici po osnovu vrednovanja finansijskih sredstava po fer vrednosti će se 
priznavati u bilansu uspeha, izuzev za ulaganja u instrumente kapitala sa kojima se ne trguje, 
gde MSFI 9 dopušta, pri inicijalnom priznavanju, kasnije nepromenljivi izbor da se sve 
promene fer vrednosti priznaju u okviru ostalih dobitaka i gubitaka u izveštaju o ukupnom 
rezultatu. Iznos koji tako bude priznat u okviru izveštaja o ukupnom rezultatu neće moći 
kasnije da se prizna u bilansu uspeha; 
 

 MSFI 15 „Prihodi iz ugovora sa kupcima”, koji definiše okvir za priznavanje prihoda.  MSFI 
15 zamenjuje MRS 18 „Prihodi”, MRS 11 „Ugovori o izgradnji”, IFRIC13 „Programi 
lojalnosti klijenata”, IFRIC15 „Sporazumi za izgradnju nekretnina” i IFRIC18 „Prenosi 
sredstava od kupaca”. MSFI 15 je na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2017. godine, uz dozvoljenu raniju primenu; 
 

 MSFI 16 „Lizing“, obezbeđuje sveobuhvatan model za identifikovanje lizing aranžmana i 
njihov tretman u finansijskim izveštajima kako davalaca tako i primalaca lizinga. Na dan 
stupanja na snagu, 1 januara 2019. godine, ovaj standard će zameniti sledeće lizing standarde 
i tumačenja: MRS 17 „Lizing“, IFRIC 4 „Određivanje da li neki aranžman sadrži lizing“, SIC 
15 „Operativni lizing – potsticaj“ i SIC 27 „Procena suštine transakcije uključujući pravni 
oblik zakupa“; 

 
 Izmene MSFI 2 „Plaćanje akcijama – klasifikacija i merenje transakcija“, na snazi za 

godišnji izveštajni period koji počinje na dan 1 januara 2018. godine ili kasnije, sa 
podržanom ranijom primenom; 

 



 

2. OSNOVE ZA SASTAVLjANjE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 I RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak) 

 
2.3. Objavljeni standardi i tumačenja koji još uvek nisu stupili na snagu (nastavak) 
 

 Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji” i MRS 28 „Investicije u pridružene 
entitete i zajedničke poduhvate” - Prodaja ili prenos sredstava između investitora i njegovih 
pridruženih entiteta ili zajedničkih poduhvata. Standard je trebalo da bude na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine, ali je u decembru 
2015 godine IASB odložio primenu do budućeg datuma, a ranija primena izmenjena 
standarda je dozvoljena; 
 

 Izmene MRS 7 – „Inicijativa za obelodanjivanja“ zahtevaju od entiteta takva 
obelodanjivanja koja omogućuju korisnicima finansijskih izveštaja da procene promene u 
obavezama nastale finansijskim aktivnostima, uključujući promene nastala i od novčanih i 
nenovčanih promena. Izmene MRS 7 su na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili 
nakon 1. januara 2017. godine, uz dozvoljenu raniju primenu; 

  
 Izmene MRS 12  „Porez na dobitak“ koja se odnosi na identifikovanje odloženih poreskih 

sredstava za nerealizovane gubitke, primenjuju se retrospektivno za godišnje periode koji 
počinju na dan 1. decembra 2017 ili kasnije, sa podržanom ranijom primenom. 
 

2.2.  Uporedni podaci 
 
Uporedni podaci, odnosno početna stanja, prikazana u finansijskim izveštajima predstavljaju podatke iz 
finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Izvršena je izmena akta o racunovodstvenim politikama 
u delu evidentiranja I priznavanja investicionih nekretnina.U izmenjenim računovodstvenim politikama 
izmenjen je metod priznavanja investicionih nekretnina.Preslo se sa nabavnog metoda na procenu po fer 
vrednosti . Revalorizacija je izvrsena zbog značajnog odstupanja tržišne 8FER9 vreddnosti od 
knjigovodstvene. 
 
2.3.  Preračunavanje stranih valuta 
 
Valuta za prikazivanje i funkcionalna valuta 
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva vrednuju se i prikazuju u dinarima (RSD), koji 
predstavljaju valutu za prikazivanje. 
Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara(RSD) osim ukoliko nije drukčije navedeno. 
Poslovne transakcije i stanje u stranoj valuti 
 
Poslovne transakcije nastale u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu (RSD) primenom 
deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja 
takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju 
godine, priznaju se u Bilansu uspeha, osim u slučaju kada su odložene u kapitalu kao instrumenti zaštite 
tokova gotovine i instrumenti zaštite neto ulaganja. 
Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija Bilansa stanja u dinare, bili su 
sledeći: 
  

 31.12.2015. 31.12.2016. 
EUR 123,6261 123,4723 

2.4.       Opšta računovodstvena načela 

Pozicije, koje se prikazuju u redovnim finansijskim izveštajima pravnih lica, treba da budu vrednovane u 
skladu sa opštim računovodstvenim načelima:  

-pretpostavke da privredno društvo posluje kontinuirano;  
-metode vrednovanja primenjuju se dosledno iz godine u godinu;  
-vrednovanje se vrši uz primenu principa opreznosti, a posebno:  
-u Bilansu stanja prikazuju se obaveze nastale u toku tekuće ili prethodnih poslovnih godina, čak i ukoliko            

takve obaveze postanu evidentne samo između datuma Bilansa stanja i datuma njegovog sastavljanja; 
                  -u obzir se uzimaju sva obezvređenja, bez obzira da li je rezultat poslovne godine dobitak ili 

gubitak;  



-u obzir se uzimaju svi prihodi i rashodi koji se odnose na poslovnu godinu bez obzira na datum njihove 
naplate odnosno isplate;  

-komponente imovine i obaveza vrednuju se posebno;  
                                   -bilans otvaranja za svaku poslovnu godinu mora da bude jednak bilansu zatvaranja 
                                     za prethodnu poslovnu godinu.  

 
 
2.5.  Nematerijalna imovina 

 
Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičke suštine koja se može indetifikovati. 
 
a) Računarski softver 
 
 Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju 
softvera u upotrebu. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe.  
 Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u 
periodu kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje 
kontroliše Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, 
priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio 
softver, kao i odgovarajući deo pripadajućih opštih troškova. 
 Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog 
procenjenog korisnog veka upotrebe 10godina. 
 Računarski softveri, bilo zasebno stečeni bilo inetrno stvoreni, se nakon početnog priznavanja 
iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti i eventualne akumulirane 
gubitke od umanjenja vrednosti. 
 
2.6.  Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje sredstva, 
vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Nabavna vrednost/cena koštanja priznaje se kao sredstvo 
ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: 
 

 verovatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i 
 nabavne vrednost/cena koštanja se može pouzdano utvrditi. 

 
Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnina, postrojenja i opreme sadrži sledeće: fakturnu cenu (u koju 

su uključene uvozne takse i porezi koji se ne mogu refundirati umanjena za sve vrste popusta i rabata), sve 
troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i stanje koje je neophodno da bi 
ono funkcionisalo na način kako to očekuje rukovodstvo, kao i sve inicijalno procenjene troškove 
demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područija na kome je sredstvo smešteno, što predstvalja obavezu 
koja je nametnuta Društvu prilikom njegovog sticanja ili u toku njegove upotrebe. 

Naknadni izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu priznaju se kao sredstvo samo kada se tim 
izdacima poboljšava stanje sredstava iznad njegovog prvobitnog standardnog učinka (produženje korisnog 
veka trajanja, povećanje kapaciteta, unapređenje kvaliteta proizvoda po osnovu izvršene nadogradnje 
mašinskih delova, uvođenje novih proizvodnih procesa kojima se smanjuju troškovi poslovanja i dr.). 
Troškovi servisiranja, tehničkog održavanja, manje popravke ne povećavaju vrednost sredstva, već 
predstavljaju rashod perioda. 

U nekretnine, postrojenja i opremu razvrstavaju se i alat i inventar čija se pojedinačna nabavna cena u 
vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom 
podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike I vek trajanja du\i od jedne godine 

Nekretnine, postrojenja i oprema se nakon početnog priznavanja vrednuju po modelu nabavne 
vrednosti. Ovaj model podrazumeva njihovo vrednovanje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za 
akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti. 
 

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u 
zavisnosti od toga šta je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati 
ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena 
vrednost zamenjenog sredstva se isknjižava. Troškovi tekućeg održavanja sredstava terete Bilans uspeha 
perioda u kome su nastali. 
 Troškovi pozajmljivanja nastali pri izgradnji svakog sredstva koje zadovoljava kriterijume 
priznavanja, kapitalizovani su tokom vremenskog perioda koji je potreban da sredstvo bude završeno i 
spremno za upotrebu. Ostali troškovi pozajmljivanja se iskazuju kao rashodi.  

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava primenom proporcionalane metode 
na njihovu nabavnu vrednost, umanjenoj za rezidualnu vrednost tokom procenjenog korisnog veka 
trajanja. Zemljište se ne amortizuje. Procenjeni korisni vek trajanja, odnosno stope amortizacije, po 



grupama sredstava su: 

 
Korisni vek trajanja 

(u godinama) Stope amortizacije
Građevinski objekat 40 1-3 
Mašine i oprema 7-15 7-14,3 
Motorna vozila I viljuškari  6 16,50 
Nameštaj i uređaji 8-10 10-12,5 
Kancelarijska oprema 8 12,5 
Racunari                                                                          4                             20,00  
Korisni vek upotrebe sredstava i rezidualna vrednost se proveravaju i po potrebi koriguju na datum 
svakog bilansa.  
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje od prvog narednog meseca kada se 
sredstva stave u upotrebu. 

Dobitak ili gubitak nastao zbog prestanka priznavanja sredstava utvrđuju se kao razlika između 
neto dobitaka od otuđenja, ukoliko ih ima, i knjigovodstvene vrednosti sredstva i priznaju se u okviru 
ostalih prihoda/rashoda. 
 
 
2.7.  Umanjenje vrednosti osnovnih sredstava 
 
Za sredstva sa neograničenim procenjenim korisnim vekom trajanja ne sprovodi se obračun amortizacije. Ova 
sredstva testiraju se na umanjenje vrednosti najmanje jednom godišnje. Za sredstva koja podležu obračunu 
amortizacije testiranje na umanjenje njihove vrednosti vrši se kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu 
da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti se priznaje 
u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti. 
Nadoknadiva vrednost je vrednost veća od fer vrednosti sredstva umanjena za troškove prodaje i 
upotrebne vrednosti. Za svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na 
kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu).  
 
2.8.  Investicione nekretnine 
 
Investicione nekretnine predstavljaju nekretnine (zemljište ili zgrada - ili deo zgrade, ili oba) koje vlasnik 
drži radi ostvarivanja prihoda od izdavanja u zakup ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i 
drugog u skladu sa MRS 40 - Investicione nekretnine. Pod investicionim nekretninama ne podrazumevaju 
se nekretnine koje se drže radi korišćenja u proizvodnji ili nabavci dobara ili usluga ili u administrativne 
svrhe, kao i nekretnine koje se drže radi prodaje u redovnom procesu poslovanja. 
Početno merenje investicione nekretnine prilikom sticanja (nabavke) vrši se po nabavnoj vrednosti 
odnosno ceni koštanja. 
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznatu investicionu nekretninu pripisuje se iskazanom iznosu 
investicione nekretnine ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo tj. Ako vek trajanja duži od 
godinu dana I ako je vrednost naknadnog izdatka viša od prosečne bruto zarade po zaposlenom u 
Republici,prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 

Naknadni izdatak koji ne zadovoljava uslove iz stava 3 ovog člana iskazuje se kao trošak 
poslovanja u periodu kad je nastao. 

Nakon početnog priznavanja naknadno merenje investicione nekretnine vrši se po modelu 
poštene vrednosti. 

Poštena vrednost je njena tržišna vrednost. Poštena vrednost meri se kao najverovatnija 
cena koja realno može da se dobije na tržištu na dan procene u skladu sa definicijom poštene 
vrednosti. Procenu poštene vrednosti investicione nekretnine vrši ovlašćeni procenjivač 
grdjevinske struke. 

Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene fer vrednosti investicione nekretnine 
uključuje se u neto dobitak ili neto gubitak perioda u kom je nastao. 

Investicione nekretnine ne podležu obračunu amortizacije. 
Izmena I dopuna Pravilnika primenjuje se od dana donošenja I biće obelodanjena u 

izveštajima za 2016.godine. 
 
 
2.9.  Dugoročni finansijski plasmani   
 
Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, povezanih 
pravnih lica i drugih pravnih lica, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, dugoročni krediti kao i 
finansijska sredstva koja se drže do dospeća. 
a) Učešća u kapitalu zavisnih, povezanih i drugih pravnih lica 
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica se prilikom početnog priznavanja vrednuju po njihovoj nabavnoj 



vrednosti, koja predstavlja fer vrednost nadoknade koja je za njih data. 
b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju nederivatna sredstva koja su svrstana u ovu 
kategoriju ili nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim 
ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od godinu dana od datuma bilansa. 
Ova sredstva priznaju se na datum trgovanja, odnosno na datum  kada se Društvo obavezalo da će kupiti 
sredstvo. Njihovo početno priznavanje vrši se po fer vrednosti uvećanoj za transakcione troškove.  
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od 
finansijskog sredstva ili ako je to pravo preneto, odnosno preneti su svi rizici i koristi od vlasništva nad 
njima.  
c) Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim 
rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i mogućnost da drži do 
dospeća. U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do 
dospeća, cela kategorija će biti reklasifikovana kao raspoloživa za prodaju. Finansijska sredstva koja se 
drže do dospeća klasifikuju se kao dugoročna sredstva, osim ako su rokovi dospeća kraći od 12 meseci od 
datuma bilansa kada se klasifikuju kao kratkoročna sredstva. 
 
2.10.  Umanjenje vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana   
 
Na svaki datum bilansa Društvo vrši procenu da li postoje objektivni indikatori da je došlo do umanjena 
vrednost dugoročnih finansijskih plasmana. Indikatori koje rukovodstvo koristi prilikom procene da li je 
došlo do umanjenja vrednosti su: 
 

 postojanje značajnih finansijskih teškoća dužnika ili emitenta; 
 zastoj u otplati obaveza dužnika koji nije privremenog karaktera i ne postoje nagoveštaji skorog 

otklanjanja ovih zastoja od strane dužnika; 
 finansijske teškoća dužnika dovode do toga da Društvo odobrava povlastice dužniku za otplatu 

duga koje prevazilaze uobičajne poslovne odnose ovog tipa i 
 postojanje mogućnosti stečaja dužnika. 

 
U slučaju finansijskih sredstava klasifikovanih kao raspoloživa za prodaju, značajan ili prolongiran pad 
fer vrednosti ispod njihove nabavne vrednosti smatra se indikatorom da je došlo do umanjenja njihove 
vrednosti. Ukoliko postoji bilo koji od tih dokaza, trajan gubitak – utvrđen kao razlika između troškova 
sticanja i tekuće fer vrednosti, umanjene za bilo kakav gubitak zbog umanjenja vrednosti finansijskog 
sredstva koji je prethodno priznat u Bilansu uspeha – prenosi se sa kapitala i priznaje u Bilansu uspeha. 
Gubici zbog umanjenja vrednosti koji su priznati u Bilansu uspeha ne mogu se naknadno ukinuti kroz 
Bilans uspeha, odnosno ne mogu se priznati kao dobici u nekom kasnijem periodu.  
 
2.11.  Zalihe   
a) Zalihe materijala i robe 
 
Zalihe materijala i robe koje se nabavljaju od dobavljača se prilikom početnog priznavanja vrednuju po 
nabavnoj vrednosti. Zalihe materijala nastale kao sopstveni učinak Društva vrednuju se po ceni koštanja. 
Nabavnu vrednost zaliha, pored fakturne vrednosti dobavljača, čine i direktni zavisni troškovi nabavke, 
umanjeni za popuste i rabate. Direktnim zavisnim troškovima nabavke smatraju se: 
 

 carine i druge uvozne dažbine; 
 troškovi prevoza do sopstvenog skladišta, uključujući prevoz sopstvenim sredstvima po ceni 

koštanja koja ne može biti veća od tržišne vrednosti; 
 špediterske i posredničke usluge i  
 drugi troškovi koji nastaju kako bi se zalihe dovele u stanje i na lokaciju koje je rukovodstvo 

predvidelo. 
 
Troškovi pozajmljivanja ne uključuju se u nabavnu vrednost/cenu koštanja zaliha. 
 
Obračun izlaza, odnosno utroška zaliha vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se 
izračunava prilikom svake nabavke zaliha. 

Na datum bilansa, zalihe materijala i robe se vrednuju po nižoj od sledećih vrednosti: nabavne 
vrednosti/cene koštanja ili neto prodajne vrednosti.  
b) Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se prilikom početnog priznavanja vrednuju po 
planskoj ceni utvrdjenoj na pocetku perioda.Na kraju obracunskog perioda radi se obracun cene kostanja I 
odstupanja od planske cene.  



Cena koštanja zaliha obuhvata direktne troškove radne snage, direktne troškove materijala i indirektne 
troškove koji se mogu pripisati proizvodnom procesu (troškovi indirektnog materijala i indirektne radne 
snage, amortizacija sredstava angažovanih na stvaranju zaliha, troškovi održavanje fabričkih zgrada i 
opreme, troškovi rukovođenja i upravljanja proizvodnim procesom). Uključivanje indirektnih troškova u 
cenu koštanja vrši se po izabranom ključu koji predstavlja direktne troškove materijala  
Troškovi koji su isključeni iz cene koštanja i prema tome priznati kao rashodi perioda u kojem su nastali 

su: 
 neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili slično; 
 troškovi skladištenja (osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze 

proizvodnje); 
 režijski troškovi administracije, koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje 

stanje;  
 troškovi prodaje i 
 troškovi pozajmljivanja. 

 
Obračun izlaza zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda utvrđuje se metodom prosečne 
ponderisane cene.  
Na datum bilansa, zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se vrednuju po nižoj od sledećih 
vrednosti: cene koštanja ili neto prodajne vrednosti.  
2.12.  Kratkoročna potraživanja i finansijski plasmani    
 
Kratkoročnim potraživanjima smatraju se: potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih 
poslova i druga potraživanja. Kratkoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: kratkoročni krediti, 
hartije od vrednosti koje se drže do dospeća (deo koji dospeva do godinu dana) i finansijska sredstva koja 
se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha.  
a) Kratkoročna potraživanja (zajmovi) 
Potraživanja za koja se očekuje da budu naplaćena u periodu do godinu dana klasifikuju se kao 
kratkoročna sredstva. Ova potraživanja se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju 
po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za iznos obezvređenja 
po osnovu umanjenja vrednosti.  
Obezvređenje po osnovu umanjenja vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da 
Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitno ugovorenih uslova. 
Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski 
reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja više od 60 dana od datuma dospeća se smatraju 
indikatorima da je vrednost potraživanja umanjena . Iznos obezvređenja predstavlja razliku između 
knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova 
diskontovanih prvobitnom efektivnom kamatnom stopom. Knjigovodstvena vrednost potraživanja 
umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos umanjenja se priznaje u Bilansu uspeha u okviru pozicije 
ostalih rashoda. 
 
2.13.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti    
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, novčana sredstva na tekućim računima 
kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili 
kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po 
kreditima u okviru tekućih obaveza. 
2.14.  Vanbilnsana aktiva i pasiva    
 
Vanbilansnim sredstvima i obavezama smatraju se: imovina uzeta u zakup, osim sredstava uzetih u 
finansijski lizing, roba u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u 
vlasništvu Društva, kao i potraživanja i obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su 
garancije i drugi oblici jemstva. 
 
2.15.  Kapital    
 
a) Osnovni kapital 
Obične  akcije se klasifikuju kao kapital.  
 
Ukoliko Društvo otkupi sopstvene akcije, plaćena naknada, uključujući sve direktno pripisive dodatne 
troškove, odbija se od kapitala koji se pripisuje vlasnicima kapitala sve dok se akcije ne ponište ili ne 
reemituju. Ako se takve akcije kasnije reemituju, sve primljene naknade, bez direktno pripisivih dodatnih 
troškova transakcije i efekata poreza na dobit, uključuju se u kapital koji se pripisuje vlasnicima kapitala. 
 
 
 



 
 
 
 
2.16.  Rezervisanja    
 
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne zahteve se priznaju:  
 

 kada Društvo ima sadašnju zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja; 
 kada je u većoj meri verovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv 

sredstava; i 
 kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.  

 
Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.  
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza dovesti do odliva 
sredstava utvrđuje se na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta 
verovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala. 
Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom 
diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom. 
Povećanje rezervisanja zbog isteka vremena se iskazuje kao trošak kamate. 
 
2.17.  Obaveze po kreditima    
 
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. 
U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po nominalnoj  vrednosti. Osim kredita 
ugovorenih u valuti  koji se kuriraju na dan bilansa i razlike se prikazuju u Bilansu uspeha kroz pozitivne 
ili negativne kursne razlike. 
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko dospevaju na naplatu u periodu 
dužem od godinu dana od datuma bilansa. U tom slučaju obaveze se klasifikuju kao dugoročne. 
 
2.18.  Obaveze iz poslovanja    
 
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti. 
 
2.19.  Tekući i odloženi porez    
 
Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa na osnovu važeće zakonske poreske regulative 
Republike Srbije.  
Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene 
razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u 
finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi 
do datuma bilansa i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska 
sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.  
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje 
biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.  
 
2.20.  Prihodi     
 
Prihodi se iskazuju po fer vrednosti primljenog iznosa sredstava ili potraživanja po osnovu prodaje roba, 
proizvoda ili usluga u toku uobičajnog poslovnog ciklusa Društva. Prihod se iskazuje umanjen za PDV, 
date popuste, rabate i vrednost vraćenih proizvoda i roba.  

Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba ili proizvod isporuči kupcu, odnosno kada su svi rizici 
i koristi po osnovu isporučenih dobara preneti na kupca, i kada se njegov iznos može pouzdano utvrditi.  

Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, 
prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla. 

Prihodi po osnovu kamata iskazuju se uz primenu efektivne kamatne stope na vremenski 
proporcionalnoj osnovi. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela 
plaćanja, obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.  
 
2.21.  Raspodela dividendi 
 
Nakon donošenja odluke o raspodeli dobiti od strane skupštine Društva vrši se priznavanje obaveza po 
ovom osnovu. 
 
 



 

2.22. Materijalno značajna greška 

Greške iz prethodnih perioda su u potpunosti I pogrešna iskazivanja u finansijskim izveštajima za jedan ili 
više prethodnih perioda koji nastaju usled nekorišćenja ili pogrešnog korišćenja, pouzadnih informacija 
koj: 

a) su bile dostupne kada su finansijski izveštaji z ate periode bili odobreni za objavljivanje o 
b) B) bi bilo razumno očekivati das u mogle biti pribavljene I uzete u obzir u sastavljanju I 

prezentaciji tih finansijskih izveštaja. 
c) Kada greška iz ranijeg perioda nije materijalno značajna,korekcija se vrši  preko odgovarajućih 

računa prihoda I rashoda tekućeg perioda, u zavisnosti od toga dali su efekti greške pozitivni ili 
negativni. 
U slučaju utvrdjivanja materijalno značajnih grešaka korekcija se vrši retroaktivno,korekcijom 
uporednih informacija za prethodne periode za najraniji datum za koji je to izvodljivo kao da 
greške nije bilo. 
Prag materijalnosti greške iz ranijih perioda definisan je na nivou od 3% poslovnih prihoda 
obračunskog perioda (poslovne godine) na koju se greška odnosi. 
U slučaju da je utvrdjeno postojanje više grešaka iz nekog ranijeg perioda utvrdjivanje iznosa 
materijalnosti vrši se uzimajući u obzir kumulativni iznos tj, zbir svih grešaka. Definisan prag 
materijalnosti grešaka iz ranijeg perioda primenjuje se I za potrebe utvrdjivanja značajnosti 
efekata promene računovodstvenih politika. 

2.23. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i 
efekata po osnovu valutne klauzule 

Transakcije obavljene u stranoj valuti preračunavaju se na dan poslovne promene u RSD po srednjem 
kursu utvrđenom na međubankarskom deviznom tržištu. Sredstva i obaveze iskazani u devizama na dan 
Bilansa stanja preračunavaju se i iskazuju u RSD po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom 
deviznom tržištu, a koji važi na dan sačinjavanja finansijskih izveštaja. 

Realizovane pozitivne ili negativne kursne razlike koje su rezultat preračunavanja poslovnih transakcija u 
stranoj valuti bilansirane su u korist ili na teret Bilansa uspeha kao prihodi i rashodi po osnovu kursnih 
razlika. 

2.24.Porezi i doprinosi 

Tekući porez  

Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit 
važećim u Republici Srbiji. Porez na dobitak u visini od 15% se plaća na poresku osnovicu utvrđenu 
poreskim bilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u 
zvaničnom bilansu uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije. Poreski propisi 
Republike Srbije ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao 
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu 
se preneti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina. 

Odloženi porez 

Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i 
obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan bilansa su korišćene 
za obračun iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene 
razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i 
neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati 
budući oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. Knjigovodstvena 
vrednost odloženih poreskih sredstava preispituje se na dan svakog bilansa stanja i umanjuje do mere do 
koje više nije izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se ukupna vrednost 
ili deo vrednosti odloženih poreskih sredstava može iskoristiti. Odložena poreska sredstva koja nisu 
priznata procenjuju se na dan svakog bilansa stanja i priznaju do mere do koje je postalo izvesno da je 
nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.  

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobit perioda. 

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 



Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i doprinose u 
skladu sa republičkim i opštinskim propisima. 

Obaveze po osnovu otpremnina 

Zakonom o radu Preduzeće je u obavezi da plati naknadu zaposlenima, prilikom odlaska u penziju, u 
visini tri prosečne mesečne zarade ostvarene u  Preduzeću ili u visini proseka Republike Srbije (opcija 
koja je povoljnija za zaposlenog) u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. 

2.25.Ključne računovodstvene procene 

Preduzeće pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene 
procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima. Rukovodstvo koristi sledeće procene 
prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja.  

Rezervisanja po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 

Troškovi utvrđenih naknada zaposlenima nakon odlaska u penziju nakon ispunjenih zakonskih uslova i 
jubilarnih nagrada utvrđuju se primenom aktuarske procene. Aktuarska procena uključuje procenu 
diskontne stope, budućih kretanja zarada, stope mortaliteta i budućih povećanja naknade po odlasku u 
penziju. Zbog dugoročne prirode ovih planova, značajne neizvesnosti utiču na ishod procene.  

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova 

Preduzeće je uključeno u veći broj sudskih sporova koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja i 
odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rešavaju ili 
razmatraju u toku regularnog poslovanja. Pravni sektor Preduzeća procenjuje verovatnoću negativnih 
ishoda ovih pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena gubitaka. Pitanja koja su ili potencijalne 
obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva 
resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  

Odložena poreska sredstva 

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do koje je izvesno da 
je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni poreski krediti mogu 
iskoristiti. Značajna procena od strane rukovodstva Preduzeća je neophodna da bi se utvrdio iznos 
odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda nastanka i visine budućih 
oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike. 
 

3. BILANS STANJA 
3.1. Nekretnine, postrojenja, oprema                                              
  

 
 

Zemljiš
te 

Nekret
nine 

Postrojenja 
i oprema 

Ost.ale 
nekr.et

nine 
postroj
enja i 

oprema 

 u 
pripre

mi  Avansi Ukupno 
Nabavna vrednost          
Stanje 01.01.2016.  3685      137266           217938 14360  373249
Nabavke u toku 
godine 

      

Prenos sa 
nekretnina, 
postrojenja i 
opreme u pripremi 

   
13053 

                        
 
 

 

  
13053 

Ostala povećanja           26206 30386  56592 
Otpis, prodaja i 
prenos  

                    

 Ostala smanjenja  22194      26788 12497  61479 
Promene po osnovu 
revalorizacije 

       

Stanje 31.12.2016.   3685  128125 217356 30386 1863  381415
    



 
Značajnije promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2016. godini odnose se na sledeće: 
Izvršeno je aktiviranje nabavljene opreme I adaptiranih komora po Dobijenoj dozvoli za rekonstrukciju I 
adaptaciju objekta Hladnjača Svilajnac broj:351-332/2015-IV/03 od 02.09.2015.    
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme u 2016. godini u iznosu 10.507 hiljada dinara priznata je 
kao rashod perioda i uključena u troškove poslovanja u Bilansu uspeha. 
 
Izvršen je prenos saKto:022 - Gradjevinskih objekata  na 024- Investicionu nekretninu Poslovnog prostora 
u Beogradu ul. Birčaninova 37/6. Izvršena je procena investicione nekretnine od strane dipl. Ing 
gradjevine Nebojše Gajića- sudskog veštaka za oblast gradjevinsrstva u iznosu od 30.386.056,02dinara na 
dan 26.4.2016.godine 
 
3.2. BIOLOSKA SREDSTVA 
Stanje i promene bioloskih sredstava mogu se predstaviti sledećom tabelom: 
 2016.      2015 
   
Stanje 01.01.2016. 
    
Nabavke u toku godine 
Smanjenje u toku godine 

           560 
           424 
             

0 
 
       560 

Stanje  31.12.2016. 
 

  984        560 

 
Nabavka u toku godine odnosi se na kupovinu kolja za  zasad kupine na parceli 130/3 KO Dublje. 
Prijavljeno je I obnovljeno poljoprivredno gazdinstvo. 
 
3.3.  Dugoročni finansijski plasmani 

 
 2016. 2015 
   
   
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti 
raspoložive za prodaju                                                                              

15            15 

   
Ukupno: 15 15 
 
 
a) Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 
 

Naziv pravnog lica 2016. 
Učešće u 

procentima 
   
   

Ispravka 
vrednosti 

  
 

     

Stanje 01.01.2016.   110147 170034  280181
Obračunata 
amortizacija  

  
3421 

 
7086 

  
10507 

Ostala povećanja 
(obezvređivanje i 
dr.) 

                               

Kumulirana 
ispravka sadržana u 
otuđenim 
sredstvima 

              
 

             
            

               

Ostala smanjenja 
(usklađivanje i dr.) 

        
17583      

    26787         26787 
17583 

Promene po osnovu 
revalorizacije 

        

Stanje 31.12.2016.  95985       150333  
 

           
246318 

Neotpisana 
vrednost 

31.12.2016. 
3685 32140 67024 30386 1863   135097 



Poslovna zajednica za voće               15 21% 
   
Ukupno   
 
Podaci za učešća u kapitalu nisu sasvim pouzdano utvrdjena u dinarskim iznosima.  
 
3.4.  Zalihe 
 
     2016. 2015.  
Materijal          6910 2812  
Nedovršena proizvodnja  
Gotovi proizvodi 65857     71924  
Roba  7050        6084  
Stalna sredstva namenjena prodaji    
Dati avansi  1735       1798  
Ukupno: 81552     82618  
 
a) Materijal 
 2016. 2015.  
Sirovine 2611 1425  
Rezervni delovi           433  408  
Alat i inventor         13479  979  
Ispravka vrednosti zaliha materijala        ( 9613)   
Ukupno: 6910 2812  
 
b) Gotovi proizvodi 
 
Zalihe gotovih proizvoda iznose 65.857 hiljada dinara i u odnosu na prethodni datum bilansa, kada su 
iznosile 71.924 hiljada dinara, došlo je smanjenja  zaliha u iznosu od 6.068 hiljada dinara. Smanjenje 
vrednosti zaliha gotovih proizvoda priznato je u Bilansu uspeha kao smanjenje prihoda poslovanja.U toku 
2016.godine vršen je otkup I prerada voća I povrća (prvenstveno višnje, šljive, kupine,paprika, karfiola, 
brokolija) Deo  je realizovano u toku 2016.godine a zalihe na dan 31.12.2016. po ceni koštanja koja je 
niža od neto prodajne iznosi: 65.857 hiljada dinara. 
 
 
c) Roba 
 
 2016. 2015.  
Roba u magacinu    
Roba u prometu na veliko 7050 6084  
Ispravka vrednosti robe    
Ukupno: 7050 6084  
 
 
Uvećanje zaliha se odnosi na nabavku zamrznutog voća za potrebe ugovorenih prodaja koje će se 
realizovati u toku 2016-te i 2017 .godine. 
 
 2016. 2015.  
 d)Dati avansi za zalihe i usluge 1735 1798  

Ukupno: 
 1735        1798  

 
Na datum bilansa procena rukovodstva je da će za date avanse u iznosu od 1735 hiljada dinara biti 
izvršena kontra usluga od strane dobavljača u vidu isporuke dobara i usluga.  
Potraživanja po osnovu datih avansa odnose se na sledeća pravna lica: 
 

Naziv pravnog lica1 2016. 
Učešće u 

procentima 
Mega plus 180 10,37% 
Vodoinzinjering 262 15,26% 
Bijelovic company   38 2,23% 

                                                 
 



Termoplast 
Andja beograd 
Steel sistem 

    7 
  28 
500 

0,42% 
1,61% 
28,83% 

Vb – m elektroinstalaterska 
Ostali 

681 
  39 

39,26% 
1,88% 

Ukupno         1735  
 
Starosna struktura datih avansa je sledeća: 
 
 2016. 2015  
Do 3 meseca 1193 1265  
Od 3 do 6 meseci  85  
Od 6 do 12 meseci          100   
Preko godinu dana         442    448  
Ukupno 1735 1798  

 
3.5.  Potraživanja 
 
 2016. 2015.  
Potraživanja po osnovu prodaje na domaćem tržištu 7075 15203  
Potraživanja po osnovu prodaje u inostranstvu 2909   1789  
Potraživanja po osnovu prodaje fizičkih lica                                  61     61  
Ostala potraživanja od zaposlenih    
Ispravka vrednosti (1289)  (2513)  
Ukupno: 8756 14540  
 
Potraživanja se odnose na sledeća pravna lica: 

Naziv pravnog lica 2016. 
Učešće u 

procentima 
Konti 3 Svilajnac 1701 16,93 
Metalac kompani 1359 13,53 
Oreovica AD 1342 13,36 
HoSaNa 2476 24.65 
DELTA AGRAR 
Ostali kupci 

935 
2232 

9,31 
22,22 

Ukupno 10045  
 
 
Na datum bilansa procena rukovodstva Društva je da su potraživanja u iznosu od 8.756 hiljada dinara 
naplativa. Ukupan iznos potrazivanja koja su starija od godinu dana je iskazan u iznosu od 2.232 hiljade 
dinara. Od ukupnog iznosa potraživanja od prodaje na domaćem tržištu 41 hiljade se odnosi na ostala 
povezana lica, što iznosi  0,58% od ukupnih potraživanja. 
 
 2016. 2015.  
Stanje na početku perioda 2513 8208  
Nova obezvređenje u toku perioda po osnovu procene 
nenaplativosti 

0 1507  

Naplaćenih potraživanja koja su prethodno obezvređena 1224        7202  
Stanje na kraju perioda 1289         2513  
 
Usaglašavanje potraživanja sa dužnicima vrši se jednom godišnje sa stanjem na dan 31.10.2016. 
dostavljanjem u pisanom obliku podataka o stanju potraživanja na taj dan. Pod datumom 31.10.2016. 
izvršeno je usaglašavanje potraživanja  oko 78% od ukupno iskazanih. 
3.5.A  Potraživanje od ino kupaca na datum bilansa iznosi 2.909hiljada dinara. Rukovodstvo Društva je 

Naziv pravnog lica 2016. 
Učešće u 

procentima 
KONTI 3 
Metalac company                                                                                      

1701 
1359 

 

24,04% 
19,21% 

Oreovica klanica 1342       18,98%
Clas comerc cepure  446    6,31% 
DELTA AGRAR 
Ostali kupci 

 935 
         1292 

  13,22% 
18,23% 

Ukupno 7075  



izvršilo proveru I utvrdjeno je da se potrazivanja odnose na isporuke iz decembra 2016. Prema firmi 
Hosana Holz Import/export De . Izvršeno je kursiranje na dan bilansa. 
 
 
3.6.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
 2016. 2015. 
Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti    
Tekući (poslovni) računi 1506 198 
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi    76  
Blagajna 
Devizni racun 

 
3567 

 
984 

Ukupno: 5149 1207 
 
Devizni racun je otvoren kod Vojvodjanske Banke AD Novi Sad Filijala Kraljevo stanje u EUR na dan 
31.12.2016. je 28.885,75 preracunato po srednjem kursu na 31.12.2016. 
 
3.7.  Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 

 
 2016. 2015. 
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost 
Prethodni porez na dodatu vrednost 

 

 
 
                            

 
 

 
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza            30  
Ostala aktivna vremenska razgraničenja   
Prethodni porez na dodatu vrednost 1650 1215 
Ukupno: 1680 1215 

3.8. Vanbilansna evidencija 
Vanbilansna evidencija se odnosi na tudju robu na lageru u Hladnjaci 
Radi se o uslužnom lagerovanju. Drustva koja imaju lager: 
Oreovica Klanica,Venima doo Novi Sad,Twinoxide-RS Beograd, KDS-M Kraljevo 
      Vrednost robe                   46600         52660 
3.9.  Kapital 

 
 2016. 2015.  
Osnovni kapital 129997 129997  
Neuplaćeni upisani capital    
Rezerve        10000 10000  
Nerealizovani gubitci HOV  -  
Neraspoređena dobit     366        31977  
Gubitak 27026  59003  
Otkupljene sopstvene akcije 
Emisiona premija 
Revalorizacione rezerve 

  8193 
  5573 
25775 

  8193 
  5573 

 

Ukupno:        
 
a) Osnovni kapital 
Osnovni kapital Društva sastoji se od akcijskog kapitala u iznosu od 129997 hiljada dinara. Ukupan 
odobreni broj običnih akcija iznosi 129997 akcija po nominalnoj vrednosti od 1.000,00dinara po akciji.  
Kod Agencije za privredne registre, uplaćeni upisani kapital iznosi 129.997 EUR. 
Ostali kapital preduzeća  4.088 hiljada dinara 
b) Rezerve 
Promene na rezervama odnose se na sledeće: 
 
 Emisiona 

premija 
Zakonske 
rezerve 

Statut.rez.  
           

Reval. 
Rezerve 

Stanje 01.01.2016. 5573 8600 1.400 0 
Prenos iz dobiti     
Iz procene investicione nekretnine    25775 
Stanje 31.12.2016. 5573 8600 1400 25775

 
 
 



c) Neraspoređena dobit 
 
Promene na neraspoređenoj dobiti odnose se na sledeće: 
 
 2016. 2015.  
Stanje na početku perioda 31977       2985  
Dobit za tekuću godinu            366 31977  
Pokriće gubitka        31977 2985  
Prenos u rezerve    
Stanje na kraju perioda 366 31977  
 
3.10.  Rezervisanja za naknade i druge benificije zaposlenih 
 
Naknade i benificije zaposlenih odnose se rezervisanja za otpremnine radnika za odlazak u penziju na: 
 
 2016. 2015.  
Na početku perioda 
Otpremnine za penziju 

529 
4 

380 
149 

 

Smanjenje rezervisanja    
Ostale naknade     
Ukupno 533 529  
 
 
3.11  Dugorocna rezervisanja i obaveze 
 
a) Dugorocni krediti u zemlji                2016                  2015 
Kredit uzet od Fonda za razvoj    ______ ______________________ 
 
          8999                  13167 
Deo dugoročnog kredita koji dospeva u period do godinu 
dana 

(4455) (4302) 

Ukupno  4544    8865 
                                               
Radi se o dugoročnom  kreditu koji je uzet od Fonda za razvoj na period od 5 godina 
Sa grejs periodom do 31.12.2013.godine i otplatom u tromesecnim ratama 
Počev od 31.3.2014. – 31.12.2018. sa kamatnom stopom 2% na godišnjem nivou 
Indeksiran deviznom klauzulom u EUR-ima. Stanje na dan bilansa u EUR-ima iznosi 36803,47 i 
usaglašeno sa Fondom za razvoj. 
Kao garancija za vraćanje kredita data je hipoteka na poslovni prostor u Birčaninovoj 37/6 Beograd po 
Založnoj izjavi broj  OV I 42534/2013 od 13.3.2013.  
 
Dospeće dugoročnih kredita je sledeće: 
 
 2016. 2015. 
Do 1 godine 4455 4302 
Od 1 do 5 godina 4544 8865 
Ukupno 8999 13167 
 
 
 
3.12.  Kratkoročne finansijske obaveze 

 
 2016. 2015. 
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica   
Kratkoročni krediti 48641 42152 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 14094 13515 
Ukupno:        62735 55667 
 
Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza vrši se jednom 
godišnje sa stanjem na datum bilansa, dostavljanjem u pismenom obliku podataka o stanju obaveza na taj 
dan. Pod datumom bilansa izvršeno je usaglašavanje kratkoročnih finansijskih obaveza u iznosu od 62735  
hiljada dinara, što predstavlja 100% od ukupno iskazanog iznosa. 
Preduzeće je zaključilo Ugovor o revolving kratkoročnom kreditu sa Vojvodjanskom Bankom AD Novi 



Sad na iznos od 300.000,00eur i rokom otplate 12 meseci. Kamatna stopa  je varijabilna (4,5%+1m 
EURIBOR) Na dan 31.12.2016. obaveza po ovom kreditu iznosi: 44185 hiljada dinara indeksirano u 
EUR-e iznosi 265.000,00 

Kratkoročna pozajmica dobijena od “KDS-M ”Kraljevo po osnovu Ugovora  od 01.01.2016. 
odobren je na period od godinu dana od bez kamate. Pozajmica odobrena u iznosu od 50.000.hiljada 
dinara bez obračuna kamate . Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi  14094  hiljada 
dinara.  

Kratkoročni kredit koji predstavlja deo dugoročnog kradita Fonda za razvoj a odnosi se na 
obavezu za 2017 u iznosu  4455hiljada dinara indeksiran u EUR-e iznosi 36081,74 

Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno vrati 
pozajmicu,kredite kratkoročne. 
 
 
 
 
3.13.  Obaveze iz poslovanja 
 
 2016. 2015.  
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 2344 3920  
Ukupno:        2344 3920  
 
Obaveze za primljene avanse odnosi se na naplaćenu a neisporučenu robu. 
Struktura najznačajnih obaveza odnosi se na sledeća pravna lica: 
 

Naziv pravnog lica2 2016. 
Učešće u 

procentima 
Interfood 60 Cacak 755 32,21% 
Poults             21   0,90% 
Degusta 
Knjaz Miloš 
Ostali 

 94 
        1434 
             40  

  4,02% 
61,19% 
  1,68% 

Ukupno          2344 
 

        100% 

 
3.14.  Obaveze iz poslovanja 
 
 2016. 2015.  
    
Dobavljači u zemlji 19478 9245  
Dobavljači u inostranstvu    

Ostale obaveze iz poslovanja    13   

Obaveze iz specifičnih poslova    
Ukupno:        19491     9245  
 

Naziv pravnog lica3 2016. 
Učešće u 

procentima 
Agros Opovo 2403 12,34%
KDS-M Kraljevo          4868   24,99% 
Twinoxide RS Beograd          3547   18,21% 
ZP DREN Kraljevo 
Venima Novi Sad 
Ostali 

         1687 
         1643 
         5330 

   8,66% 
   8,43% 
  27,37% 

Ukupno        19478 
 

    100% 

 
Usaglašavanje obaveza prema dobavljacima vrši se jednom godišnje sa stanjem na dan 31.10.2016. 
dostavljanjem u pisanom obliku podataka o stanju dugovanja na taj dan. Pod datumom 31.10.2016. 
izvršeno je usaglašavanje potraživanja  oko 65% od ukupno iskazanih. 
Od ukupnih obaveza iz poslovanja 6511 hiljada se odnosi na ostala povezana lica što iznosi 33,42% u 
odnosu na ukupne obaveze. 
 

                                                 
 
 



3.15.  Ostale kratkoročne obaveze  
 
 2016. 2015.  
Obaveze po osnovu zarada 718   
Obaveze prema zaposlenima 280 284  
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora    

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima    

Ostale obaveze    
Ukupno:          998   284  
 
Obaveze po osnovu zarada u iznosu od 718 hiljada dinara odnose se na obračunate zarade za decembar 
2016  koje su isplaćene u januaru 2017.a iznos od 280 hiljade za prevoz radnika iz 2007.godine. 
 
3.16.  Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 
razgraničenja  
 
 2016. 2015.  
Obaveze za porez na dodatu vrednost             11  
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine        166 235  
Ukupno:        166 246  
 
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu utvrdjenih popisa. Obaveza po ovom osnovu je izmirena 
u decembru 2016. 
 
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine u iznosu od 166 hiljada dinara odnose se na naknadu 
za korišćenje voda 41hiljada, komunalnu taksu, poreze i doprinose na privremene i povremene poslove za 
decembar 2016. 
 
3.17.   Odložena poreska sredstva i obaveze 
 
Odložena poreska sredstva utvrđena su na sledeći način: 
 
 2016. 2015. 
Odloženi porez po osnovu oporezive privremene razlike između 
knjigovodstvene vrednosti stalnih sredstava i njihove poreske 
osnovice   
Sadašnja knjigovodstvena vrednost stalnih sredstava 99163 75231
Neotpisana poreska vrednost stalnih sredstava 86321 73398 
Privremene poreske razlike  12843 1833 
Poreska stopa  15 15 
1. Odložena poreska obaveze  1926 275 
 
4.  BILANS USPEHA 
 
4.1.  Poslovni prihodi 
 
 2016.     2015.  
Prihodi od prodaje robe 
Prihod od prodaje proizvoda 

43818 
78150 

   144115  

Prihodi od vršenja usluga   4098         7361  
Prihodi od subvencija   2234       1937  
Ostali poslovni prihodi   8334       5648  
Ukupno: 136634   159061  
a) Prihodi od prodaje 
Prihodi od prodaje odnose se na: 
    2016.   2015.  
Prihode od prodaje robe I proizvoda  na domaćem tržištu     50413   75559  
Prihode od prodaje robe I  proizvoda na inostranom tržištu 
Prihod od vršenja usluga na domaćem tržištu 

  71555   
   4098     

  70301 
      7631 

 

Ukupno:   126066   153491  
 
4.2.  Poslovni rashodi 
 



 2016.       2015.  
Nabavna vrednost prodate robe 17076      50145  
Troškovi materijala za izradu 
Troškovi goriva I energije 

  69785 
12062

   111877 
     11401 

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja  8922        7668  
Troškovi amortizacije i rezervisanja 
Troškovi proizvodnih usluga 

 10507 
6552  

    11792 
       5839 

 

Ostali nematerijalni troškovi 
Troškovi dugoročnih rezervisanja 
Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda 
Smanjenje zaliha gotvog proizvoda 

5609   
7 
 

6068  

      5946 
         148 
     48648 
                 

 

Ukupno: 136588   156168  
 
 
 2016. 2015.  

a) Nabavna vrednost prodate robe 17190     50145 
b) Prihod od aktiviranja učinaka I robe                                               114  

Ukupno:       17076     50145 
 
a) Troškovi materijala za izradu 
 2016.      2015.  
Troškovi materijala za izradu 61227   106611  
Troškovi ostalog materijala (režijskog)  8558        5266  
Troškovi goriva i energije 12062      11401  
Ukupno: 81847   123278  
 
b) Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja 
 
 2016.    2015.  
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 6564   5163  
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 1175     927  
Troškovi naknada po ugovoru o delu  277     270  
Ostali lične rashodi i naknade  906  1308  
Ukupno:    8922 7668  
c) Troškovi amortizacije i rezervisanja 
 
 2016. 2015.  
Troškovi amortizacije 10507 11792  
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih    
Ostala dugoročna rezervisanja      7    148  
Ukupno: 10514 11940  
 
d) Ostali poslovni rashodi 
         

2016. 
        

2015. 
 

Troškovi proizvodnih usluga 6552 5839 
Nematerijalni troškovi 5609 5946 
Ukupno: 12161      11785  
 
 
Troškovi proizvodnih usluga odnose se na: 
 
 2016. 2015.  
Troškove transportnih usluga 1850 908 
Troškove usluga održavanja     4264 4058 
Troškove reklame i propagande 8    14 
Troškove ostalih usluga       430  859 
Ukupno:      6552     5839 
 
Nematerijalni troškovi odnose se na: 
 
 2016. 2015.  



Troškove neproizvodnih usluga 2830 2974  

Troškove reprezentacije   687   405  

Troškove premija osiguranja  341  459  

Troškove platnog prometa  329  460  
Troškove poreza 674  709  
Troškove doprinosa    
Ostale nematerijalne troškove        748  939  
Ukupno: 5609 5946  
 
 
4.3.  Finansijski prihodi 
 
 2016. 2015.  
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica    
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica  537  
Prihodi od kamata           
Pozitivne kursne razlike 109 216  
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule    
Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja    
Ostali finansijski prihodi 144  98  
Ukupno: 253      851  
 
 
 
4.4.  Finansijski rashodi 
 
 2016. 2015.  
Rashodi kamata     1702  1697  
Negativne kursne razlike  913    664  
Ostali finansijski rashodi     1   
Ukupno:     2616 2361  
  
4.5.  Rashodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine                                                                       
 2016. 2015.  
Obezvredjenje plasmana            
Obezvredjivanje potraživanja 0 1507  
Ukupno:         0 1507  
     
4.6.  Ostali prihodi 
           

2016. 
           

2015. 
 

Ostali prihodi 3404    27702 
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine       134 
Ukupno: 3538 27702 
 
 
Ostali prihodi odnose se na: 
 
 2016.       2015.  
Dobitke od prodaje nema. ulaganja, nakretnina, postrojenja i opreme 3156     1911  
Viškove      1               4  
Naplaćena otpisana potraživanja   25214  
Prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika    
Prihode od smanjenja obaveza   247      517  
Prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja        
Ostale nepomenute prihode            56  
Ukupno: 3404   27702  
 
 
4.7.  Ostali rashodi 
 2016. 2015.  
Ostali rashodi 188   341  



Rashodi po osnovu obezvređenja imovine             51 
Ukupno: 188  392  
 
Ostali rashodi odnose se na: 
  

2016. 
           

2015. 
 

Manjkovi 111     37 
Rashode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika  
Ostale nepomenute rashode  77    304 
Ukupno: 188     341 
 
 
4.8.  Porez na dobitak 
 
 2016. 2015 .  
Poreski rashod perioda 0 0  
Porez na dobit za godinu    
Korekcije prethodnih godina 0 0  
Ukupno poreski rashod perioda 0 0  
    
Odloženi porez    
Odloženi poreski /rashodi 
Odloženi poreski prihodi                                                                            

1652   226  

Ukupno odloženi prihod/rashod          1652 226  
 
 
4.9.  Zarade po akciji 
 
Osnovna zarada po akciji izračunava se tako što se dobit koji pripada akcionarima podeli ponderisanim 
prosečnim brojem običnih akcija u opticaju za period.  
 
 2016. 2015.  
Dobitak koji pripada akcionarima 366   31977  
Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opicaju 129997 129997  
Osnovna zarada po akciji 2,82 245.84  
 
5.  DIVIDENDE 
U toku 2016. godine nisu isplaćivane dividende. 
 
 
 
6.  POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 
 
a) Potencijalna sredstva 
 
Društvo je do datuma bilansa iniciralo sudske sporove radi naplate svojih potraživanja.  
Jelcic Ante  i dr. Ploce- spor naknada stete 
Delta agrar Beograd  - parnica u toku kod Privrednog suda u Beogradu 
Shoders co fruit Prokuplje:  rešenje o izvršenju pravosnažno- izvršenje u toku 
Vodoinžinjering Čačak – tužba za dug, parnica u toku 
Vasiljević Radmila iz Loznice- presuda u korist Voćara izvršenje u toku 
Društvo ne može sa velikom izvesnošću da proceni da će se ova potencijalna sredstva stvarno i naplatiti.   
 
b) Potencijalne obaveze 

Pavlović Vladan –parnica u toku 
     Potencijala  buduća obaveza kod Vojvodjanske Banke –izdata bankarska garancija za carinsko skladište 
u iznosu od 1.000.000,00dinara 
7.Aktuelna ekonomska situacija I njen uticaj na poslovanje društva 
Poslovanje društva je pod uticajem globalne finansijke krize I pogorsanih privrednih uslova. Zbog 
sadašnje kriize na globalnom tržištu I njegovih uticaja na naše tržište Društvo posluje u otežanim 
uslovima I neizvesnim privrednim okolnostima.Uticaj krize na poslovanje društva nije trenutno moguće u 
potpunosti predvideti te je zbog toga prisutan element opšte nesigurnosti. 
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače I često menjaju . Usled toga neke transakcije  



 
mogu biti različito tumačene od strane rukovodstva I od strane poreskih vlasti te može biti odredjen 
dodatni iznos kazni,kamata iznosa poreza koji može biti od materijalnog značaja za Društvo. 
8. Načelo stalnosti poslovanja 
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom 
vremenskom periodu I da će da nastavi sa poslovanjem I u doglednoj budućnosti 
 
9.  TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA 
 
Društvo je u  vlasništvu 193 akcionara od kojih sledeći akcionari imaju značajniji udeo: 
- BK URBING d.o.o. Kraljevo  24,78% 
- D.T.P.-PROMET Kraljevo 18,72% 
- KDS-M Kraljevo –krajnji vlasnik Karapandžić Vladimir  24,64% 
- VENIMA d.o.o. Subotica- krajnji vlasnik Vejinović Zoran   17,29% 
 
Transakcije sa povezanim licima odnose se na sledeće: 
 
a) Prodaja robe i usluga 
 
 2016. 2015.
Prodaja robe:  
- ostala povezana pravna lica 5521 8701 
Prodaja usluga:  
- ostala povezana pravna lica 665 2534 
Ukupno 6186 11235 
 Roba  I usluge  se prodaje povezanim licima po istim uslovima kao da se radi o nepovezanim licima. 
 
b) Nabavka robe i usluga 
 
 2016. 2015. 
Nabavka robe:  
- ostala povezana pravna lica 22602 29423 
Nabavke usluga:  
Ukupno 22602 29423 
 
 
Roba se nabavlja od povezanih lica po istim uslovima kao da se radi o nepovezanim licima 
 
 
c) Potraživanja i obaveze proistekle iz prodaje i nabavke od povezanih lica 
 
 2016. 2015. 
Potraživanja od povezanih lica (Napomena 3.5)  
- ostala povezana pravna lica 41 94 
Ukupno 41 94 
  
Obaveze prema povezanim licima (Napomena 3.14)  
- ostala povezana pravna lica 6512 1528 
Ukupno 6512 1528 
 
d) Pozajmica  od povezanih lica 
 
 2016. 2015. 
Pozajmica  od povezanih pravnih lica  
Na početku perioda  13515 38795 
Pozajmica  odobrena  u toku godine 43715 10310 
Otplate u toku godine 43136 35590 
Na kraju perioda 14094 13515 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
10. Upravljanje finansijskim rizicima 
 
Preduzeće je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo je odredjenim finansijskim 
rizicima I to: tržišnom riziku (rizik od promene kursa stranih valuta,rizik promene kamatnih stopa i rizik 
od promene cene) riziku likvidnosti i kreditnom riziku. 
Preduzece ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje, 
iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih 
instrumenata. 
Kategorija finansijskih instumenata prikazane su u sledećoj tabeli: 
                                                    
Finansijska sredstva                2016              2015 
Potraživanja 8841 14769 
Gotovina 5149 1207 
Ukupno finansijska sredstva 13990 15976 
 
Finansijske obaveze   
Dugoročni obaveze 4544 8865 
Kratkoročni obaveze 62735 55667 
Obaveze iz poslovanja 19491 9227 
Ostale  finansijke obavezeiz poslovanja 998 284 
Ukupno finansijke obaveze 87768 74043 
 
 
 
TRŽIŠNI RIZIK 
U svom poslovanju Preduzeće je izloženo tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od 
promene kamatnih stopa. 
 
DEVIZNI RIZIK 
 
Preduzeće je izloženo deviznom  riziku od promena kursa stranih valuta uglavnom preko gotovinskih 
ekvivalenata i gotovine, obaveza po kratkoročnim i dugoročnim kreditima i poslovanju sa inostranstvom. 
Devizni rizik nastaje u slučajevima neuskladjenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženoj u stranoj 
valuti ili sa valutnom klauzulom 
 
Izloženost promeni kursa stranih valuta predstavljena je narednom tabelom: 
 
         
 Imovina  Obaveze 
 2016. 2015.  2016. 2015. 
  
EUR     6548 2790 53185 52847
  
 6548 2790 53185 52847 
 
 
Uticaj osetljivosti promene kursa dinara u odnosu na EUR prikazan je u sledećoj tabeli kod promene za 
10% na dobitak Preduzeća 
 
 2016.  2015. 
 +10% -10%  +10% -10% 
  
    4664 (4664) 5005 (5005)
  
 4664 (4664) 5005 (5005)
 
 
 
 



 
 
 
 
RIZIK OD PROMENE KAMATNIH STOPA  
 
Preduzeće je izloženo raznim rizicima koji  kroz efekte promena visine kamatnih stopa deluju na njegov 
finansijki položaj i tokove gotovine ukoliko su kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijkog 
tržišta te Preduzeće nema na raspolaganju instrumente kojim bi ublažio njihov uticaj. 
Knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i obaveza na kraju posmatranog perioda data je u 
sledećem pregledu. 
 
 
 
 
 
 
 
 2016.         2015. 
Finansijska sredstva  
Nekаmаtonosnа   13990          15976 
Kаmаtonosnа (fiksnа kаmаtnа stopа)  /        /
Kаmаtonosnа (vаrijаbilnа kаmаtnа stopа) /        /
Ukupno 13990           15976 
  
Finansijske obaveze  
Nekаmаtonosnа  34584 23026 
Kаmаtonosnа (fiksnа kаmаtnа stopа)           8999 17001 
Kаmаtonosnа (vаrijаbilnа kаmаtnа stopа)  44185 34016 
Ukupno 87768 74046
 
 
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu godinu na realno moguće 
promene u kamatnim stopama  za 1% (2015. godine -1%), počev od 1. januara. Povećanje odnosno 
smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih stopa, imajući u vidu postojeće tržišne 
uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske instrumente Društva koji su postojali na dan bilansa 
stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable nepromenjene. 
 
Izloženost promeni kursa stranih valuta predstavljena je narednom tabelom: 
         
 2016  2015 
 +1% -1%  +1% -1% 
  
Finansijske obaveze    442 (442) 340 (340) 
  
 442 (442) 340 (340) 
 
RIZIK LIKVIDNOSTI 
 
Rizik likvidnosti je rizik da Preduzeće  neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim 
izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po 
razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru. Preduzeće upravlja rizikom likvidnosti održavajući 
odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka kao i 
održavanjem adekvatnog odnosa dospeća finansijkih sredstava i obaveza. 
Ročnost dospećа finаnsijskih obаvezа Društvа dаtа je u sledećoj tаbeli: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Do  1 

godine 
Od 1 do 2 

godine 
Od 2 do 5 

godina 
Preko 5 
godina Ukupno 

2016. godinа  
Dugoročne obaveze 4455 4544 / / 8999
Kratlkoročne obaveze 58280 / / / 58280
Obаveze iz poslovаnjа 19491 / / / 19491
Ostаle krаtkoročne obаveze   998 / / / 998
Ukupno 83224 4544 / / 87768
   
2015. godinа  
Dugoročne obaveze 4302 8865 / / 13167
Kratkoročne obaveze 51365 / / / 51365
Obаveze iz poslovаnjа 9227 / / / 9227
Ostаle krаtkoročne obаveze 284 / / / 284
Ukupno 65178 8865 / / 74043
 
 
KREDITNI RIZIK 
 
Preduzeće je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema Preduzeću izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijki gubitak 
Preduzeća. Kreditni rizik se vezuje za gotovinu i gotovinske ekvivalente, depozite u bankama i dugoročne 
i kratkoročne finansijke plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. Preduzeće koristi 
javno dostupne finansijke informacije na sajtovima APR i NBS i interne istorijske podatke o saradnji sa 
odredjenim poslovnim partnerom u cilju odredjivanje njegovog boniteta. U skladu s tim u Preduzeću se  
preduzimaju  mere obezbedjenja tipa kompenzacije, avansne prodaje,sporazumi o izmirenju duga i dr. 
 
Preduzeće nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potraživanja i plasmani odnose na 
veliki broj medjusobno nepovezanih lica sa pojedinačno malim iznosima dugovanja iz redovnog toka 
poslovanja. 
 
UPRAVLJANJE  RIZIKOM  KAPITALA 
 
Cilj upravljanja kapitalom je da Preduzeće zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u 
nadrednom periodu.Lica koja kontrolišu finansije na nivou Preduzeća vrše pregled strukture kapitala na 
godišnjem nivou tako što se prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti koji se izračunava kao odnos 
neto dugovanja Preduzeća i njegovog ukupnog kapitala kao i odnosa neto zaduženosti u odnosu na 
ukupan kapital 
Na dan bilansa stanja stepen zaduženosti Preduzeća prikazan je u tabeli: 
 2016. 2015.
  
1.Ukupnа zаduženost  67279 64532 
2.Gotovinа i gotovinski ekvivаlenti (5149)   (1207) 
  
3,Neto zаduženost  62130 63325 
4.Kаpitаl  140581      114439
  
5.Ukupаn kаpitаl  78451 51114
  
6.Pokаzаtelj zаduženosti  79,20% 123.89%
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
 
 

Skupštini akcionara i Nadzornom odboru  
Akcionarskog društva „Voćar“, proizvodnja, prerada, promet, export-import, Svilajnac 
 

Izveštaj o finansijskim izveštajima  
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva „Voćar“, proizvodnja, prerada, promet, 
export-import, Svilajnac (u daljem tekstu: „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2016. 
godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o 
promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i 
napomena uz finansijske izveštaje. 
 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 
računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao 
neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled 
kriminalne radnje ili greške. 
 

Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju 
smo izvršili u skladu sa propisima Republike Srbije koji regulišu oblast revizije. Ovi propisi nalažu da se 
pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, 
uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u 
finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika 
postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 
greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i istinito 
prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe 
uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procena 
izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg 
mišljenja.  
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) 
 
 

Skupštini akcionara i Nadzornom odboru  
Akcionarskog društva „Voćar“, proizvodnja, prerada, promet, export-import, Svilajnac 

 

Mišljenje 
 
Po našem mišljenju finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, 
finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 
 

Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima  
 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o 
računovodstvu Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala 
Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 31/2011 i 112/2015). 
 
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim 
izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim 
standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima, koji sadrže 
finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti Godišnjeg izveštaja o 
poslovanju sa finansijskim izveštajima.  
 
Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet 
revizije. 
 

 
Beograd, 28. april 2017. godine 

 
 

 

                            
Aleksandar Milosavljević 

        Licencirani ovlašćeni revizor 
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 136096 93643 0

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 3.1. 135097 93068 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 3685 3685

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 32140 27119

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 67023 47904

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 30386

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 1863 14360

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 3.2. 984 560 0

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
52660
46600
193452
233317
235
166
11
284
998
13
9227
19478
0
9227
19491
3920
2344
13515
14094
42152
48641
0
55667
62735
0
69344
85734
275
1926
8865
4544
0
8865
4544
529
533
0
529
533
0
9394
5077
59003
27026
0
59003
27026
31977
366
0
31977
366
25775
10000
10000
8193
8193
4088
4088
5573
5573
129997
129997
0
139658
139658
114439
140580
52660
46600
0
193452
233317
30
1215
1650
1207
5149
0
0
0
0
93643
136096
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&Naziv=Bilans%20stanja&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022 984 560

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 3.3. 15 15 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 15 15

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 97221 99809 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 3.4. 81551 82618 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 6910 2812

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 65856 71924

14360
1863
30386
47904
67023
27119
32140
3685
3685
0
93068
135097


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 7050 6084

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 1735 1798

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

0051 3.5. 8756 14540 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 5847 12751

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 2909 1789

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 85 229

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 3.6. 5149 1207

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 3.7. 1650 1215

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 30

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

0071 233317 193452 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 3.8. 46600 52660

15
15
0
15
15
560
984
0
560
984


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 140580 114439

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

0402 3.9. 139658 139658 0

300 1. Акцијски капитал 0403 129997 129997

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409 5573 5573

309 8. Остали основни капитал 0410 4088 4088

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 8193 8193

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 10000 10000

330

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

0414 25775

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 366 31977 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 366 31977

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 27026 59003 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 27026 59003

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 5077 9394 0

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 533 529 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 3.10. 533 529

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 3.11. 4544 8865 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 4544 8865

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 1926 275

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

0442 85734 69344 0

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

0443 3.12. 62735 55667 0

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 48641 42152

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
14540
8756
1798
1735
6084
7050
71924
65856
2812
6910
0
82618
81551
0
99809
97221
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07033125 Шифра делатности 1039 ПИБ 100266460

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOĆAR PROIZVODNJA, PRERADA, PROMET, EXPORT-IMPORT SVILAJNAC

Седиште Свилајнац , Кнеза Милоша 3

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 4.1. 136634 159061

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 43818 144115

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 42287 73814

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008 1531 70301

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 82248 7361

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

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 12224 7361

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 70024

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 2234 1937

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 8334 5648

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
31977
366
226
1651
31751
2017
7
8
31758
2009
392
188
27702
3538
1507
4571
976
1509
2363
663
913
1697
1702
1
0
1
2360
2616
216
109
98
144
10
527
635
144
851
253
2893
46
5946
5609
144115
43818
159061
136634
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
4.2. 136588 156168

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 17190 50145

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 114

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

1021 48648

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

1022 6068

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 69785 111877

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 12062 11401

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 8922 7668

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6552 5839

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 10507 11792

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 7 148

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5609 5946

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 46 2893

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

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 4.3. 253 851

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

1033 144 635

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034 527

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035 10

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037 144 98

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

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

1039 109 216

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 4.4. 2616 2360

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 1 0

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

7361
82248
70301
1531
73814
42287


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 1

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 1702 1697

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

1047 913 663

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 2363 1509

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

1050 976 4571

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

1051 4.5. 1507

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 4.6. 3538 27702

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 4.7. 188 392

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

1054 2009 31758

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

1055

69-59

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

1056 8

59-69

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

1057 7

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 2017 31751

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 4.8 1651

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 226

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

48648
114
50145
17190
156168
136588
5648
8334
1937
2234
70024
7361
12224


I

{qn,@FlleE*d'$ 
s s@t



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07033125 Шифра делатности 1039 ПИБ 100266460

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOĆAR PROIZVODNJA, PRERADA, PROMET, EXPORT-IMPORT SVILAJNAC

Седиште Свилајнац , Кнеза Милоша 3

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 366 31977

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 25775

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
0
0
31977
26141
25775
25775
31977
366
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07033125 Шифра делатности 1039 ПИБ 100266460

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOĆAR PROIZVODNJA, PRERADA, PROMET, EXPORT-IMPORT SVILAJNAC

Седиште Свилајнац , Кнеза Милоша 3

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 138910 4020 4038 10000

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 138910 4024 4042 10000

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 748 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 139658 4028 4046 10000

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 139658 4032 4050 10000

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
140580
26141
114439
114439
34463
82961
82961
25775
25775
10000
138910
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 139658 4036 4054 10000

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 61988 4073 6946 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 2985

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 61988 4077 6946 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 2985

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 1247 4097 2985

б) промет на потражној страни рачуна 4062 2985 4080 4098 31977

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 59003 4081 8193 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 31977

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 59003 4085 8193 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 31977

10000
139658
748
10000
138910


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 31977

б) промет на потражној страни рачуна 4070 31977 4088 4106 366

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 27026 4089 8193 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 366

 

10000
139658


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

10000
139658


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 25775 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 25775 4144 4162

 

2985
6946
61988


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

31977
8193
59003
31977
2985
2985
1247
2985
6946
61988


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 82961 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 82961 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

34463 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 114439 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 114439 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

366
8193
27026
366
31977
31977
31977
8193
59003


* "'?i"r --

""Jf 
dq. .rl)-*

{o@"*Fr4q}ulfrd.4;li



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07033125 Шифра делатности 1039 ПИБ 100266460

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO VOĆAR PROIZVODNJA, PRERADA, PROMET, EXPORT-IMPORT SVILAJNAC

Седиште Свилајнац , Кнеза Милоша 3

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 183221 248863

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 183221 248863

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 164233 240241

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 151822 227843

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 8992 8120

3. Плаћене камате 3008 1702 1697

4. Порез на добитак 3009 105

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 1717 2476

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 18988 8622

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 5390 26568

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 3156 3444

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 2234 23124

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 26761 17518

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 26761 17518

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 9050

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 21371

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1
1207
5149
913
54
171
7879
1207
6726
4684
371270
370429
364544
375113
24398
7067
4226
103738
175115
4300
4320
1247
113511
179435
89113
186502
89113
186502
21371
9050
105
1697
1702
8120
8992
227843
151822
240241
164233
248863
183221
248863
183221
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=45394647-9b35-43e6-9b39-4a75ae417f6d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=5D24C458D4498A77500AB87EC9064E4847079FA1#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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„VOĆAR“ AD SVILAJNAC 

 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2016. 
 
 
 
 
1.  OPŠTE INFORMACIJE O PRIVREDNOM DRUŠTVU 
 
Pravno lice „VOĆAR“AD SVILAJNAC  (u daljem tekstu: „Društvo“) bavi se preradom svežeg voća i 
povrća i izvozom istih. Društvo je osnovano 30.04.1948. na bazi Rešenja Vlade NRS V.S. 271 kao 
državno preduzeće. Nakon privatizacije 2003    
.godine preduzeće sada posluje kao Akcionarsko društvo sa sedištem u Beogradu ul. Birčaninova 37/6. 
Privatizacija Društva izvršena je 27.11.2003. po osnovu kupoprodajnog ugovora sa konzorcijumom 
“Eurofuit” Promena evidentirana u Agenciji za privredne register rešenjem br. BD 81608/2005 OD 
07.07.2005. 
Kod Agencije za privredne registre izvršena je promena poslovnog imena, sedišta preduzeca po rešenju 
BD 128685/2012 od 09.10.2012.Kod Agencije za privredne registre izvršena je promena zakonskog 
zastupnika po rešenju BD97719/2016 od 09.12.2016. 
Preduzece obavlja delatnost  kapitalom svojih akcionara. U Centralnom registu depo i kliring hartija od 
vrednosti upisan je akcijski kapital sledeće strukture: 
„BK URBING“ d.o.o. Kraljevo               24,78% 

„D.T.P.- PROMET“ d.o.o. Kraljevo        18,72% 

„KDS-M“ d.o.o. Kraljevo                        14,25% 

Karapandžić Vladimir                             10,39% 

Vejinović Zoran                                       10,37%  

 „Venima“ d.o.o. Subotica                        6,92% 

„Voćar“  sopstvene akcije                         6,30% 

Ostali mali akcionari                                 8,27%       

Sedište Društva je u Svilajncu, ul. Kneza Miloša 3. 
Pretezna delatnost drustva> 10.39- ostala prerada voca  povrca.  
Drustvo ima Hladnjacu u Svilajncu i bavi se otkupom i preradom – zamrzavanjem voca i povrca. 
 
Akcije Društva se primarno kotiraju na Beogradskoj berzi. 
Organi upravljanja u Preduzeću: 
Nadzorni organ: 
1. Hinić Miroslav -  predsednik 
2. Vejinović Zoran- član 
3. Pejić Savo- član 
4. Davidović Kuzmanović Lidija- član 
5. Obradović Marko- član 
 
Na dan 31.12.2016. godine, Društvo ima 14 zaposlenih. Na dan 31.12.2015. godine u Društvi je bilo 12 
zaposlenih. 
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“ br. 46/2006) 
društvo je razvrstano u malo pravno lice. 
Finansijski izveštaji za 2016. Godinu odobreni su    pod   25.04.2017. od strane Nadzornog odbora. 
 
2.  PRIKAZ  PRIMENJENIH  RAČUNOVODSTVENIH  POLITIKA 
 
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim politikama navedenim u tekstu 
koji sledi. 
 
 
 



2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 
 

Pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i 
procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i 
obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u skladu sa Zakonom o računovodstvu (u daljem tekstu 
"Zakon", objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 62/2013), kao i u skladu sa ostalom primenljivom 
podzakonskom regulativom. Privredno društvo, kao srednje pravno lice, odabralo je da primenjuje 
Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MSFI“), koji u smislu navedenog zakona, obuhvataju: 
Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (“Okvir“), Međunarodni računovodstveni 
standardi (“MRS“), Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (“MSFI“) i sa njima povezana 
tumačenja, izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda (“IFRIC“), naknadne izmene tih 
standarda i sa njima povezana tumačenja, odobreni od Odbora za međunarodne računovodstvene 
standarde (“Odbor“), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.  
 
Rešenjem Ministarstva od 13. marta 2014. godine, koje je objavljeno u Službenom glasniku RS br. 35 od 
27. marta 2014, godine (u daljem tekstu “Rešenje o utvrđivanju prevoda”) utvrđeni su i objavljeni prevodi 
osnovnih tekstova MRS i MSFI, Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje (“Konceptualni 
okvir“), usvojenih od strane Odbora, kao i povezanih IFRIC tumačenja. Navedeni prevodi objavljeni u 
Rešenju o utvrđivanju prevoda ne uključuju osnove za zaključivanje, ilustrujuće primere, smernice, 
komentare, suprotna mišljenja, razrađene primere, kao i drugi dopunski objašnjavajući materijal koji može 
da se usvoji u vezi sa standardima, odnosno tumačenjima, osim ako se izričito ne navodi da je taj materijal 
sastavni deo standarda, odnosno tumačenja. Na osnovu Rešenja o utvrđivanju prevoda Konceptualni 
okvir, MRS, MSFI, IFRIC i sa njima povezana tumačenja koja su prevedena, u primeni su od finansijskih 
izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine. Izmenjeni ili izdati MSFI i tumačenja 
standarda, nakon ovog datuma, nisu prevedeni i objavljeni, pa stoga nisu ni primenjeni prilikom 
sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja. 

 
Međutim, do datuma sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja, nisu bile prevedene sve izmene 
MRS/MSFI i IFRIC tumačenja koja su bila na snazi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2014. 
godine. Pored navedenog pojedina zakonska i podzakonska regulativa propisuje računovodstvene 
postupke, vrednovanja i obelodanjivanja koja u pojedinim slučajevima odstupaju od zahteva MRS/MSFI i 
IFRIC Tumačenja. 
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalne efekte koje odstupanja računovodstvenih 
propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na realnost i objektivnost finansijskih izveštaja 
Društva, priloženi finansijski izveštaji se ne mogu smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim u 
saglasnosti sa MSFI i MRS. 

 
Objavljeni standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično prevedeni i 
usvojeni obelodanjeni su u napomeni 2.2. Objavljeni standardi i tumačenja koji još uvek nisu u primeni, 
obelodanjeni su u napomeni 2.3. 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno 
u računovodstvenim politikama koje su date u daljem tekstu. 
 
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenjivalo računovodstvene politike obrazložene u 
napomeni 3.  
 
U skladu sa Zakonom o računovodstvu finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar 
predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.  

 



 
2. OSNOVE ZA SASTAVLjANjE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 I RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak) 
 
2.2. Objavljeni standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično 
prevedeni i usvojeni 
 
Na dan objavljivanja ovih finansijskih izveštaja, dole navedeni standardi i izmene standarda su bili izdati 
od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, a sledeća tumačenja bila su objavljena od 
strane Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja, ali nisu zvanično usvojena u 
Republici Srbiji: 

 
 Dopune MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prezentacija“ – Prebijanje finansijskih sredstava i 

finansijskih obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2014. godine); 
 

 Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji“, MSFI 12 „Obelodanjivanje o 
učešćima u drugim entitetima“ i MRS 27„Pojedinačni finansijski izveštaji“ – Izuzeće zavisnih 
lica iz konsolidacije prema MSFI 10 (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili 
nakon 1. januara 2014. godine).  
 

 Dopune MRS 36 – „Umanjenje vrednosti imovine“ Obelodanjivanje nadoknadivog iznosa za 
nefinansijsku imovinu (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2014. godine).  
 

 Dopune MRS 39 „Finansijski instrumenti“ – Obnavljanje derivata i nastavak računovodstva 
hedžinga (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine). 
 

 IFRIC 21 „Dažbine“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2014. godine). 
  

 Dopune MRS 19 „Naknade zaposlenima” – Definisani planovi naknade: Doprinosi za 
zaposlene (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 

 Godišnja poboljšanja za period od 2010. do 2012. godine, koja su rezultat su Projekta 
godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, 
MRS 24 i MRS 38) radi otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 

 Godišnja poboljšanja za period od 2011. do 2013. godine, koja su rezultat su Projekta 
godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) radi 
otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 

 Dopune MSFI 11 „Zajednički aranžmani” – Računovodstvo sticanja učešća u zejedničkim 
poslovanjima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. 
godine. 
 

 MSFI 14 „Računi regulatornih aktivnih vremenskih razgraničenja” - na snazi za godišnje 
periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine. 
 

 Dopune MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema” i MRS 38 „Nematerijalna imovina” - 
Tumačenje prihvatljivih metoda amortizacije (na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 

 Dopune MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema” i MRS 41 „Poljoprivreda” - 
Poljoprivreda – industrijske biljke (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2016. godine).



 
2. OSNOVE ZA SASTAVLjANjE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 I RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak) 

 
2.2. Objavljeni standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično 

prevedeni i usvojeni (nastavak) 
 

 Dopune MRS 27 „Pojedinačni finansijski izveštaji” – Metod udela u pojedinačnim 
finansijskim izveštajima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2016. godine). 
 

 Dopune i izmene različitih standarda „Poboljšanja MSFI (za period od 2012. do 2014. 
godine), koja su rezultat Projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja MSFI (MSFI 5, MSFI 
7, MRS 19 i MRS 34) radi otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 

2.3. Objavljeni standardi i tumačenja koji još uvek nisu stupili na snagu 
 

Na dan izdavanja ovih finansijskih izveštaja sledeći standardi, njihove dopune i tumačenja bili su 
objavljeni, ali nisu još uvek stupili na snagu (ali se podržava njihova ranija primena) za godinu koja se 
završava 31. decembra 2016: 

 MSFI 9 „Finansijski instrumenti” i kasnije dopune, koji zamenjuje zahteve MRS 39 
„Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje”, u vezi s klasifikacijom i odmeravanjem 
finansijske imovine. Standard eliminiše postojeće kategorije iz MRS 39 - sredstva koja se 
drže do dospeća, sredstva raspoloživa za prodaju i krediti i potraživanja. MSFI 9 je na snazi 
za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine, uz dozvoljenu 
raniju primenu; 

 
 U skladu sa MSFI 9, finansijska sredstva će se klasifikovati u jednu od dve navedene 

kategorije prilikom početnog priznavanja: finansijska sredstva vrednovana po amortizovanom 
trošku ili finansijska sredstva vrednovana po fer vrednosti. Finansijsko sredstvo će se 
priznavati po amortizovanom trošku ako sledeća dva kriterijuma budu zadovoljena: sredstva 
se odnose na poslovni model čiji je cilj da se naplaćuju ugovoreni novčani tokovi i ugovoreni 
uslovi pružaju osnov za naplatu na određene datume novčanih tokova koji su isključivo 
naplata glavnice i kamate na preostalu glavnicu. Sva ostala sredstva će se vrednovati po fer 
vrednosti. Dobici i gubici po osnovu vrednovanja finansijskih sredstava po fer vrednosti će se 
priznavati u bilansu uspeha, izuzev za ulaganja u instrumente kapitala sa kojima se ne trguje, 
gde MSFI 9 dopušta, pri inicijalnom priznavanju, kasnije nepromenljivi izbor da se sve 
promene fer vrednosti priznaju u okviru ostalih dobitaka i gubitaka u izveštaju o ukupnom 
rezultatu. Iznos koji tako bude priznat u okviru izveštaja o ukupnom rezultatu neće moći 
kasnije da se prizna u bilansu uspeha; 
 

 MSFI 15 „Prihodi iz ugovora sa kupcima”, koji definiše okvir za priznavanje prihoda.  MSFI 
15 zamenjuje MRS 18 „Prihodi”, MRS 11 „Ugovori o izgradnji”, IFRIC13 „Programi 
lojalnosti klijenata”, IFRIC15 „Sporazumi za izgradnju nekretnina” i IFRIC18 „Prenosi 
sredstava od kupaca”. MSFI 15 je na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2017. godine, uz dozvoljenu raniju primenu; 
 

 MSFI 16 „Lizing“, obezbeđuje sveobuhvatan model za identifikovanje lizing aranžmana i 
njihov tretman u finansijskim izveštajima kako davalaca tako i primalaca lizinga. Na dan 
stupanja na snagu, 1 januara 2019. godine, ovaj standard će zameniti sledeće lizing standarde 
i tumačenja: MRS 17 „Lizing“, IFRIC 4 „Određivanje da li neki aranžman sadrži lizing“, SIC 
15 „Operativni lizing – potsticaj“ i SIC 27 „Procena suštine transakcije uključujući pravni 
oblik zakupa“; 

 
 Izmene MSFI 2 „Plaćanje akcijama – klasifikacija i merenje transakcija“, na snazi za 

godišnji izveštajni period koji počinje na dan 1 januara 2018. godine ili kasnije, sa 
podržanom ranijom primenom; 

 



 

2. OSNOVE ZA SASTAVLjANjE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 I RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak) 

 
2.3. Objavljeni standardi i tumačenja koji još uvek nisu stupili na snagu (nastavak) 
 

 Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji” i MRS 28 „Investicije u pridružene 
entitete i zajedničke poduhvate” - Prodaja ili prenos sredstava između investitora i njegovih 
pridruženih entiteta ili zajedničkih poduhvata. Standard je trebalo da bude na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine, ali je u decembru 
2015 godine IASB odložio primenu do budućeg datuma, a ranija primena izmenjena 
standarda je dozvoljena; 
 

 Izmene MRS 7 – „Inicijativa za obelodanjivanja“ zahtevaju od entiteta takva 
obelodanjivanja koja omogućuju korisnicima finansijskih izveštaja da procene promene u 
obavezama nastale finansijskim aktivnostima, uključujući promene nastala i od novčanih i 
nenovčanih promena. Izmene MRS 7 su na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili 
nakon 1. januara 2017. godine, uz dozvoljenu raniju primenu; 

  
 Izmene MRS 12  „Porez na dobitak“ koja se odnosi na identifikovanje odloženih poreskih 

sredstava za nerealizovane gubitke, primenjuju se retrospektivno za godišnje periode koji 
počinju na dan 1. decembra 2017 ili kasnije, sa podržanom ranijom primenom. 
 

2.2.  Uporedni podaci 
 
Uporedni podaci, odnosno početna stanja, prikazana u finansijskim izveštajima predstavljaju podatke iz 
finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Izvršena je izmena akta o racunovodstvenim politikama 
u delu evidentiranja I priznavanja investicionih nekretnina.U izmenjenim računovodstvenim politikama 
izmenjen je metod priznavanja investicionih nekretnina.Preslo se sa nabavnog metoda na procenu po fer 
vrednosti . Revalorizacija je izvrsena zbog značajnog odstupanja tržišne 8FER9 vreddnosti od 
knjigovodstvene. 
 
2.3.  Preračunavanje stranih valuta 
 
Valuta za prikazivanje i funkcionalna valuta 
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva vrednuju se i prikazuju u dinarima (RSD), koji 
predstavljaju valutu za prikazivanje. 
Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara(RSD) osim ukoliko nije drukčije navedeno. 
Poslovne transakcije i stanje u stranoj valuti 
 
Poslovne transakcije nastale u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu (RSD) primenom 
deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja 
takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju 
godine, priznaju se u Bilansu uspeha, osim u slučaju kada su odložene u kapitalu kao instrumenti zaštite 
tokova gotovine i instrumenti zaštite neto ulaganja. 
Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija Bilansa stanja u dinare, bili su 
sledeći: 
  

 31.12.2015. 31.12.2016. 
EUR 123,6261 123,4723 

2.4.       Opšta računovodstvena načela 

Pozicije, koje se prikazuju u redovnim finansijskim izveštajima pravnih lica, treba da budu vrednovane u 
skladu sa opštim računovodstvenim načelima:  

-pretpostavke da privredno društvo posluje kontinuirano;  
-metode vrednovanja primenjuju se dosledno iz godine u godinu;  
-vrednovanje se vrši uz primenu principa opreznosti, a posebno:  
-u Bilansu stanja prikazuju se obaveze nastale u toku tekuće ili prethodnih poslovnih godina, čak i ukoliko            

takve obaveze postanu evidentne samo između datuma Bilansa stanja i datuma njegovog sastavljanja; 
                  -u obzir se uzimaju sva obezvređenja, bez obzira da li je rezultat poslovne godine dobitak ili 

gubitak;  



-u obzir se uzimaju svi prihodi i rashodi koji se odnose na poslovnu godinu bez obzira na datum njihove 
naplate odnosno isplate;  

-komponente imovine i obaveza vrednuju se posebno;  
                                   -bilans otvaranja za svaku poslovnu godinu mora da bude jednak bilansu zatvaranja 
                                     za prethodnu poslovnu godinu.  

 
 
2.5.  Nematerijalna imovina 

 
Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičke suštine koja se može indetifikovati. 
 
a) Računarski softver 
 
 Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju 
softvera u upotrebu. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe.  
 Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u 
periodu kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje 
kontroliše Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, 
priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio 
softver, kao i odgovarajući deo pripadajućih opštih troškova. 
 Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog 
procenjenog korisnog veka upotrebe 10godina. 
 Računarski softveri, bilo zasebno stečeni bilo inetrno stvoreni, se nakon početnog priznavanja 
iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti i eventualne akumulirane 
gubitke od umanjenja vrednosti. 
 
2.6.  Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje sredstva, 
vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Nabavna vrednost/cena koštanja priznaje se kao sredstvo 
ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: 
 

 verovatno je da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i 
 nabavne vrednost/cena koštanja se može pouzdano utvrditi. 

 
Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnina, postrojenja i opreme sadrži sledeće: fakturnu cenu (u koju 

su uključene uvozne takse i porezi koji se ne mogu refundirati umanjena za sve vrste popusta i rabata), sve 
troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i stanje koje je neophodno da bi 
ono funkcionisalo na način kako to očekuje rukovodstvo, kao i sve inicijalno procenjene troškove 
demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područija na kome je sredstvo smešteno, što predstvalja obavezu 
koja je nametnuta Društvu prilikom njegovog sticanja ili u toku njegove upotrebe. 

Naknadni izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu priznaju se kao sredstvo samo kada se tim 
izdacima poboljšava stanje sredstava iznad njegovog prvobitnog standardnog učinka (produženje korisnog 
veka trajanja, povećanje kapaciteta, unapređenje kvaliteta proizvoda po osnovu izvršene nadogradnje 
mašinskih delova, uvođenje novih proizvodnih procesa kojima se smanjuju troškovi poslovanja i dr.). 
Troškovi servisiranja, tehničkog održavanja, manje popravke ne povećavaju vrednost sredstva, već 
predstavljaju rashod perioda. 

U nekretnine, postrojenja i opremu razvrstavaju se i alat i inventar čija se pojedinačna nabavna cena u 
vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom 
podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike I vek trajanja du\i od jedne godine 

Nekretnine, postrojenja i oprema se nakon početnog priznavanja vrednuju po modelu nabavne 
vrednosti. Ovaj model podrazumeva njihovo vrednovanje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za 
akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti. 
 

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u 
zavisnosti od toga šta je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati 
ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena 
vrednost zamenjenog sredstva se isknjižava. Troškovi tekućeg održavanja sredstava terete Bilans uspeha 
perioda u kome su nastali. 
 Troškovi pozajmljivanja nastali pri izgradnji svakog sredstva koje zadovoljava kriterijume 
priznavanja, kapitalizovani su tokom vremenskog perioda koji je potreban da sredstvo bude završeno i 
spremno za upotrebu. Ostali troškovi pozajmljivanja se iskazuju kao rashodi.  

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava primenom proporcionalane metode 
na njihovu nabavnu vrednost, umanjenoj za rezidualnu vrednost tokom procenjenog korisnog veka 
trajanja. Zemljište se ne amortizuje. Procenjeni korisni vek trajanja, odnosno stope amortizacije, po 



grupama sredstava su: 

 
Korisni vek trajanja 

(u godinama) Stope amortizacije
Građevinski objekat 40 1-3 
Mašine i oprema 7-15 7-14,3 
Motorna vozila I viljuškari  6 16,50 
Nameštaj i uređaji 8-10 10-12,5 
Kancelarijska oprema 8 12,5 
Racunari                                                                          4                             20,00  
Korisni vek upotrebe sredstava i rezidualna vrednost se proveravaju i po potrebi koriguju na datum 
svakog bilansa.  
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje od prvog narednog meseca kada se 
sredstva stave u upotrebu. 

Dobitak ili gubitak nastao zbog prestanka priznavanja sredstava utvrđuju se kao razlika između 
neto dobitaka od otuđenja, ukoliko ih ima, i knjigovodstvene vrednosti sredstva i priznaju se u okviru 
ostalih prihoda/rashoda. 
 
 
2.7.  Umanjenje vrednosti osnovnih sredstava 
 
Za sredstva sa neograničenim procenjenim korisnim vekom trajanja ne sprovodi se obračun amortizacije. Ova 
sredstva testiraju se na umanjenje vrednosti najmanje jednom godišnje. Za sredstva koja podležu obračunu 
amortizacije testiranje na umanjenje njihove vrednosti vrši se kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu 
da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti se priznaje 
u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti. 
Nadoknadiva vrednost je vrednost veća od fer vrednosti sredstva umanjena za troškove prodaje i 
upotrebne vrednosti. Za svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na 
kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu).  
 
2.8.  Investicione nekretnine 
 
Investicione nekretnine predstavljaju nekretnine (zemljište ili zgrada - ili deo zgrade, ili oba) koje vlasnik 
drži radi ostvarivanja prihoda od izdavanja u zakup ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i 
drugog u skladu sa MRS 40 - Investicione nekretnine. Pod investicionim nekretninama ne podrazumevaju 
se nekretnine koje se drže radi korišćenja u proizvodnji ili nabavci dobara ili usluga ili u administrativne 
svrhe, kao i nekretnine koje se drže radi prodaje u redovnom procesu poslovanja. 
Početno merenje investicione nekretnine prilikom sticanja (nabavke) vrši se po nabavnoj vrednosti 
odnosno ceni koštanja. 
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznatu investicionu nekretninu pripisuje se iskazanom iznosu 
investicione nekretnine ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo tj. Ako vek trajanja duži od 
godinu dana I ako je vrednost naknadnog izdatka viša od prosečne bruto zarade po zaposlenom u 
Republici,prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 

Naknadni izdatak koji ne zadovoljava uslove iz stava 3 ovog člana iskazuje se kao trošak 
poslovanja u periodu kad je nastao. 

Nakon početnog priznavanja naknadno merenje investicione nekretnine vrši se po modelu 
poštene vrednosti. 

Poštena vrednost je njena tržišna vrednost. Poštena vrednost meri se kao najverovatnija 
cena koja realno može da se dobije na tržištu na dan procene u skladu sa definicijom poštene 
vrednosti. Procenu poštene vrednosti investicione nekretnine vrši ovlašćeni procenjivač 
grdjevinske struke. 

Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene fer vrednosti investicione nekretnine 
uključuje se u neto dobitak ili neto gubitak perioda u kom je nastao. 

Investicione nekretnine ne podležu obračunu amortizacije. 
Izmena I dopuna Pravilnika primenjuje se od dana donošenja I biće obelodanjena u 

izveštajima za 2016.godine. 
 
 
2.9.  Dugoročni finansijski plasmani   
 
Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, povezanih 
pravnih lica i drugih pravnih lica, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, dugoročni krediti kao i 
finansijska sredstva koja se drže do dospeća. 
a) Učešća u kapitalu zavisnih, povezanih i drugih pravnih lica 
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica se prilikom početnog priznavanja vrednuju po njihovoj nabavnoj 



vrednosti, koja predstavlja fer vrednost nadoknade koja je za njih data. 
b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju nederivatna sredstva koja su svrstana u ovu 
kategoriju ili nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim 
ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od godinu dana od datuma bilansa. 
Ova sredstva priznaju se na datum trgovanja, odnosno na datum  kada se Društvo obavezalo da će kupiti 
sredstvo. Njihovo početno priznavanje vrši se po fer vrednosti uvećanoj za transakcione troškove.  
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od 
finansijskog sredstva ili ako je to pravo preneto, odnosno preneti su svi rizici i koristi od vlasništva nad 
njima.  
c) Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim 
rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i mogućnost da drži do 
dospeća. U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do 
dospeća, cela kategorija će biti reklasifikovana kao raspoloživa za prodaju. Finansijska sredstva koja se 
drže do dospeća klasifikuju se kao dugoročna sredstva, osim ako su rokovi dospeća kraći od 12 meseci od 
datuma bilansa kada se klasifikuju kao kratkoročna sredstva. 
 
2.10.  Umanjenje vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana   
 
Na svaki datum bilansa Društvo vrši procenu da li postoje objektivni indikatori da je došlo do umanjena 
vrednost dugoročnih finansijskih plasmana. Indikatori koje rukovodstvo koristi prilikom procene da li je 
došlo do umanjenja vrednosti su: 
 

 postojanje značajnih finansijskih teškoća dužnika ili emitenta; 
 zastoj u otplati obaveza dužnika koji nije privremenog karaktera i ne postoje nagoveštaji skorog 

otklanjanja ovih zastoja od strane dužnika; 
 finansijske teškoća dužnika dovode do toga da Društvo odobrava povlastice dužniku za otplatu 

duga koje prevazilaze uobičajne poslovne odnose ovog tipa i 
 postojanje mogućnosti stečaja dužnika. 

 
U slučaju finansijskih sredstava klasifikovanih kao raspoloživa za prodaju, značajan ili prolongiran pad 
fer vrednosti ispod njihove nabavne vrednosti smatra se indikatorom da je došlo do umanjenja njihove 
vrednosti. Ukoliko postoji bilo koji od tih dokaza, trajan gubitak – utvrđen kao razlika između troškova 
sticanja i tekuće fer vrednosti, umanjene za bilo kakav gubitak zbog umanjenja vrednosti finansijskog 
sredstva koji je prethodno priznat u Bilansu uspeha – prenosi se sa kapitala i priznaje u Bilansu uspeha. 
Gubici zbog umanjenja vrednosti koji su priznati u Bilansu uspeha ne mogu se naknadno ukinuti kroz 
Bilans uspeha, odnosno ne mogu se priznati kao dobici u nekom kasnijem periodu.  
 
2.11.  Zalihe   
a) Zalihe materijala i robe 
 
Zalihe materijala i robe koje se nabavljaju od dobavljača se prilikom početnog priznavanja vrednuju po 
nabavnoj vrednosti. Zalihe materijala nastale kao sopstveni učinak Društva vrednuju se po ceni koštanja. 
Nabavnu vrednost zaliha, pored fakturne vrednosti dobavljača, čine i direktni zavisni troškovi nabavke, 
umanjeni za popuste i rabate. Direktnim zavisnim troškovima nabavke smatraju se: 
 

 carine i druge uvozne dažbine; 
 troškovi prevoza do sopstvenog skladišta, uključujući prevoz sopstvenim sredstvima po ceni 

koštanja koja ne može biti veća od tržišne vrednosti; 
 špediterske i posredničke usluge i  
 drugi troškovi koji nastaju kako bi se zalihe dovele u stanje i na lokaciju koje je rukovodstvo 

predvidelo. 
 
Troškovi pozajmljivanja ne uključuju se u nabavnu vrednost/cenu koštanja zaliha. 
 
Obračun izlaza, odnosno utroška zaliha vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se 
izračunava prilikom svake nabavke zaliha. 

Na datum bilansa, zalihe materijala i robe se vrednuju po nižoj od sledećih vrednosti: nabavne 
vrednosti/cene koštanja ili neto prodajne vrednosti.  
b) Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se prilikom početnog priznavanja vrednuju po 
planskoj ceni utvrdjenoj na pocetku perioda.Na kraju obracunskog perioda radi se obracun cene kostanja I 
odstupanja od planske cene.  



Cena koštanja zaliha obuhvata direktne troškove radne snage, direktne troškove materijala i indirektne 
troškove koji se mogu pripisati proizvodnom procesu (troškovi indirektnog materijala i indirektne radne 
snage, amortizacija sredstava angažovanih na stvaranju zaliha, troškovi održavanje fabričkih zgrada i 
opreme, troškovi rukovođenja i upravljanja proizvodnim procesom). Uključivanje indirektnih troškova u 
cenu koštanja vrši se po izabranom ključu koji predstavlja direktne troškove materijala  
Troškovi koji su isključeni iz cene koštanja i prema tome priznati kao rashodi perioda u kojem su nastali 

su: 
 neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili slično; 
 troškovi skladištenja (osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze 

proizvodnje); 
 režijski troškovi administracije, koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje 

stanje;  
 troškovi prodaje i 
 troškovi pozajmljivanja. 

 
Obračun izlaza zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda utvrđuje se metodom prosečne 
ponderisane cene.  
Na datum bilansa, zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se vrednuju po nižoj od sledećih 
vrednosti: cene koštanja ili neto prodajne vrednosti.  
2.12.  Kratkoročna potraživanja i finansijski plasmani    
 
Kratkoročnim potraživanjima smatraju se: potraživanja po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih 
poslova i druga potraživanja. Kratkoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: kratkoročni krediti, 
hartije od vrednosti koje se drže do dospeća (deo koji dospeva do godinu dana) i finansijska sredstva koja 
se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha.  
a) Kratkoročna potraživanja (zajmovi) 
Potraživanja za koja se očekuje da budu naplaćena u periodu do godinu dana klasifikuju se kao 
kratkoročna sredstva. Ova potraživanja se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju 
po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za iznos obezvređenja 
po osnovu umanjenja vrednosti.  
Obezvređenje po osnovu umanjenja vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da 
Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitno ugovorenih uslova. 
Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski 
reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja više od 60 dana od datuma dospeća se smatraju 
indikatorima da je vrednost potraživanja umanjena . Iznos obezvređenja predstavlja razliku između 
knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova 
diskontovanih prvobitnom efektivnom kamatnom stopom. Knjigovodstvena vrednost potraživanja 
umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos umanjenja se priznaje u Bilansu uspeha u okviru pozicije 
ostalih rashoda. 
 
2.13.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti    
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, novčana sredstva na tekućim računima 
kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili 
kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po 
kreditima u okviru tekućih obaveza. 
2.14.  Vanbilnsana aktiva i pasiva    
 
Vanbilansnim sredstvima i obavezama smatraju se: imovina uzeta u zakup, osim sredstava uzetih u 
finansijski lizing, roba u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u 
vlasništvu Društva, kao i potraživanja i obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su 
garancije i drugi oblici jemstva. 
 
2.15.  Kapital    
 
a) Osnovni kapital 
Obične  akcije se klasifikuju kao kapital.  
 
Ukoliko Društvo otkupi sopstvene akcije, plaćena naknada, uključujući sve direktno pripisive dodatne 
troškove, odbija se od kapitala koji se pripisuje vlasnicima kapitala sve dok se akcije ne ponište ili ne 
reemituju. Ako se takve akcije kasnije reemituju, sve primljene naknade, bez direktno pripisivih dodatnih 
troškova transakcije i efekata poreza na dobit, uključuju se u kapital koji se pripisuje vlasnicima kapitala. 
 
 
 



 
 
 
 
2.16.  Rezervisanja    
 
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne zahteve se priznaju:  
 

 kada Društvo ima sadašnju zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja; 
 kada je u većoj meri verovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv 

sredstava; i 
 kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.  

 
Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.  
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza dovesti do odliva 
sredstava utvrđuje se na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta 
verovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala. 
Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom 
diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom. 
Povećanje rezervisanja zbog isteka vremena se iskazuje kao trošak kamate. 
 
2.17.  Obaveze po kreditima    
 
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. 
U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po nominalnoj  vrednosti. Osim kredita 
ugovorenih u valuti  koji se kuriraju na dan bilansa i razlike se prikazuju u Bilansu uspeha kroz pozitivne 
ili negativne kursne razlike. 
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko dospevaju na naplatu u periodu 
dužem od godinu dana od datuma bilansa. U tom slučaju obaveze se klasifikuju kao dugoročne. 
 
2.18.  Obaveze iz poslovanja    
 
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti. 
 
2.19.  Tekući i odloženi porez    
 
Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa na osnovu važeće zakonske poreske regulative 
Republike Srbije.  
Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene 
razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u 
finansijskim izveštajima. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi 
do datuma bilansa i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska 
sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.  
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje 
biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.  
 
2.20.  Prihodi     
 
Prihodi se iskazuju po fer vrednosti primljenog iznosa sredstava ili potraživanja po osnovu prodaje roba, 
proizvoda ili usluga u toku uobičajnog poslovnog ciklusa Društva. Prihod se iskazuje umanjen za PDV, 
date popuste, rabate i vrednost vraćenih proizvoda i roba.  

Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba ili proizvod isporuči kupcu, odnosno kada su svi rizici 
i koristi po osnovu isporučenih dobara preneti na kupca, i kada se njegov iznos može pouzdano utvrditi.  

Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, 
prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla. 

Prihodi po osnovu kamata iskazuju se uz primenu efektivne kamatne stope na vremenski 
proporcionalnoj osnovi. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela 
plaćanja, obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.  
 
2.21.  Raspodela dividendi 
 
Nakon donošenja odluke o raspodeli dobiti od strane skupštine Društva vrši se priznavanje obaveza po 
ovom osnovu. 
 
 



 

2.22. Materijalno značajna greška 

Greške iz prethodnih perioda su u potpunosti I pogrešna iskazivanja u finansijskim izveštajima za jedan ili 
više prethodnih perioda koji nastaju usled nekorišćenja ili pogrešnog korišćenja, pouzadnih informacija 
koj: 

a) su bile dostupne kada su finansijski izveštaji z ate periode bili odobreni za objavljivanje o 
b) B) bi bilo razumno očekivati das u mogle biti pribavljene I uzete u obzir u sastavljanju I 

prezentaciji tih finansijskih izveštaja. 
c) Kada greška iz ranijeg perioda nije materijalno značajna,korekcija se vrši  preko odgovarajućih 

računa prihoda I rashoda tekućeg perioda, u zavisnosti od toga dali su efekti greške pozitivni ili 
negativni. 
U slučaju utvrdjivanja materijalno značajnih grešaka korekcija se vrši retroaktivno,korekcijom 
uporednih informacija za prethodne periode za najraniji datum za koji je to izvodljivo kao da 
greške nije bilo. 
Prag materijalnosti greške iz ranijih perioda definisan je na nivou od 3% poslovnih prihoda 
obračunskog perioda (poslovne godine) na koju se greška odnosi. 
U slučaju da je utvrdjeno postojanje više grešaka iz nekog ranijeg perioda utvrdjivanje iznosa 
materijalnosti vrši se uzimajući u obzir kumulativni iznos tj, zbir svih grešaka. Definisan prag 
materijalnosti grešaka iz ranijeg perioda primenjuje se I za potrebe utvrdjivanja značajnosti 
efekata promene računovodstvenih politika. 

2.23. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i 
efekata po osnovu valutne klauzule 

Transakcije obavljene u stranoj valuti preračunavaju se na dan poslovne promene u RSD po srednjem 
kursu utvrđenom na međubankarskom deviznom tržištu. Sredstva i obaveze iskazani u devizama na dan 
Bilansa stanja preračunavaju se i iskazuju u RSD po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom 
deviznom tržištu, a koji važi na dan sačinjavanja finansijskih izveštaja. 

Realizovane pozitivne ili negativne kursne razlike koje su rezultat preračunavanja poslovnih transakcija u 
stranoj valuti bilansirane su u korist ili na teret Bilansa uspeha kao prihodi i rashodi po osnovu kursnih 
razlika. 

2.24.Porezi i doprinosi 

Tekući porez  

Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit 
važećim u Republici Srbiji. Porez na dobitak u visini od 15% se plaća na poresku osnovicu utvrđenu 
poreskim bilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u 
zvaničnom bilansu uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije. Poreski propisi 
Republike Srbije ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao 
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu 
se preneti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina. 

Odloženi porez 

Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i 
obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan bilansa su korišćene 
za obračun iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene 
razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i 
neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati 
budući oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. Knjigovodstvena 
vrednost odloženih poreskih sredstava preispituje se na dan svakog bilansa stanja i umanjuje do mere do 
koje više nije izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se ukupna vrednost 
ili deo vrednosti odloženih poreskih sredstava može iskoristiti. Odložena poreska sredstva koja nisu 
priznata procenjuju se na dan svakog bilansa stanja i priznaju do mere do koje je postalo izvesno da je 
nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.  

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobit perioda. 

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 



Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i doprinose u 
skladu sa republičkim i opštinskim propisima. 

Obaveze po osnovu otpremnina 

Zakonom o radu Preduzeće je u obavezi da plati naknadu zaposlenima, prilikom odlaska u penziju, u 
visini tri prosečne mesečne zarade ostvarene u  Preduzeću ili u visini proseka Republike Srbije (opcija 
koja je povoljnija za zaposlenog) u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. 

2.25.Ključne računovodstvene procene 

Preduzeće pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene 
procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima. Rukovodstvo koristi sledeće procene 
prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja.  

Rezervisanja po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 

Troškovi utvrđenih naknada zaposlenima nakon odlaska u penziju nakon ispunjenih zakonskih uslova i 
jubilarnih nagrada utvrđuju se primenom aktuarske procene. Aktuarska procena uključuje procenu 
diskontne stope, budućih kretanja zarada, stope mortaliteta i budućih povećanja naknade po odlasku u 
penziju. Zbog dugoročne prirode ovih planova, značajne neizvesnosti utiču na ishod procene.  

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova 

Preduzeće je uključeno u veći broj sudskih sporova koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja i 
odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rešavaju ili 
razmatraju u toku regularnog poslovanja. Pravni sektor Preduzeća procenjuje verovatnoću negativnih 
ishoda ovih pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena gubitaka. Pitanja koja su ili potencijalne 
obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva 
resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  

Odložena poreska sredstva 

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do koje je izvesno da 
je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni poreski krediti mogu 
iskoristiti. Značajna procena od strane rukovodstva Preduzeća je neophodna da bi se utvrdio iznos 
odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda nastanka i visine budućih 
oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike. 
 

3. BILANS STANJA 
3.1. Nekretnine, postrojenja, oprema                                              
  

 
 

Zemljiš
te 

Nekret
nine 

Postrojenja 
i oprema 

Ost.ale 
nekr.et

nine 
postroj
enja i 

oprema 

 u 
pripre

mi  Avansi Ukupno 
Nabavna vrednost          
Stanje 01.01.2016.  3685      137266           217938 14360  373249
Nabavke u toku 
godine 

      

Prenos sa 
nekretnina, 
postrojenja i 
opreme u pripremi 

   
13053 

                        
 
 

 

  
13053 

Ostala povećanja           26206 30386  56592 
Otpis, prodaja i 
prenos  

                    

 Ostala smanjenja  22194      26788 12497  61479 
Promene po osnovu 
revalorizacije 

       

Stanje 31.12.2016.   3685  128125 217356 30386 1863  381415
    



 
Značajnije promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2016. godini odnose se na sledeće: 
Izvršeno je aktiviranje nabavljene opreme I adaptiranih komora po Dobijenoj dozvoli za rekonstrukciju I 
adaptaciju objekta Hladnjača Svilajnac broj:351-332/2015-IV/03 od 02.09.2015.    
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme u 2016. godini u iznosu 10.507 hiljada dinara priznata je 
kao rashod perioda i uključena u troškove poslovanja u Bilansu uspeha. 
 
Izvršen je prenos saKto:022 - Gradjevinskih objekata  na 024- Investicionu nekretninu Poslovnog prostora 
u Beogradu ul. Birčaninova 37/6. Izvršena je procena investicione nekretnine od strane dipl. Ing 
gradjevine Nebojše Gajića- sudskog veštaka za oblast gradjevinsrstva u iznosu od 30.386.056,02dinara na 
dan 26.4.2016.godine 
 
3.2. BIOLOSKA SREDSTVA 
Stanje i promene bioloskih sredstava mogu se predstaviti sledećom tabelom: 
 2016.      2015 
   
Stanje 01.01.2016. 
    
Nabavke u toku godine 
Smanjenje u toku godine 

           560 
           424 
             

0 
 
       560 

Stanje  31.12.2016. 
 

  984        560 

 
Nabavka u toku godine odnosi se na kupovinu kolja za  zasad kupine na parceli 130/3 KO Dublje. 
Prijavljeno je I obnovljeno poljoprivredno gazdinstvo. 
 
3.3.  Dugoročni finansijski plasmani 

 
 2016. 2015 
   
   
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti 
raspoložive za prodaju                                                                              

15            15 

   
Ukupno: 15 15 
 
 
a) Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 
 

Naziv pravnog lica 2016. 
Učešće u 

procentima 
   
   

Ispravka 
vrednosti 

  
 

     

Stanje 01.01.2016.   110147 170034  280181
Obračunata 
amortizacija  

  
3421 

 
7086 

  
10507 

Ostala povećanja 
(obezvređivanje i 
dr.) 

                               

Kumulirana 
ispravka sadržana u 
otuđenim 
sredstvima 

              
 

             
            

               

Ostala smanjenja 
(usklađivanje i dr.) 

        
17583      

    26787         26787 
17583 

Promene po osnovu 
revalorizacije 

        

Stanje 31.12.2016.  95985       150333  
 

           
246318 

Neotpisana 
vrednost 

31.12.2016. 
3685 32140 67024 30386 1863   135097 



Poslovna zajednica za voće               15 21% 
   
Ukupno   
 
Podaci za učešća u kapitalu nisu sasvim pouzdano utvrdjena u dinarskim iznosima.  
 
3.4.  Zalihe 
 
     2016. 2015.  
Materijal          6910 2812  
Nedovršena proizvodnja  
Gotovi proizvodi 65857     71924  
Roba  7050        6084  
Stalna sredstva namenjena prodaji    
Dati avansi  1735       1798  
Ukupno: 81552     82618  
 
a) Materijal 
 2016. 2015.  
Sirovine 2611 1425  
Rezervni delovi           433  408  
Alat i inventor         13479  979  
Ispravka vrednosti zaliha materijala        ( 9613)   
Ukupno: 6910 2812  
 
b) Gotovi proizvodi 
 
Zalihe gotovih proizvoda iznose 65.857 hiljada dinara i u odnosu na prethodni datum bilansa, kada su 
iznosile 71.924 hiljada dinara, došlo je smanjenja  zaliha u iznosu od 6.068 hiljada dinara. Smanjenje 
vrednosti zaliha gotovih proizvoda priznato je u Bilansu uspeha kao smanjenje prihoda poslovanja.U toku 
2016.godine vršen je otkup I prerada voća I povrća (prvenstveno višnje, šljive, kupine,paprika, karfiola, 
brokolija) Deo  je realizovano u toku 2016.godine a zalihe na dan 31.12.2016. po ceni koštanja koja je 
niža od neto prodajne iznosi: 65.857 hiljada dinara. 
 
 
c) Roba 
 
 2016. 2015.  
Roba u magacinu    
Roba u prometu na veliko 7050 6084  
Ispravka vrednosti robe    
Ukupno: 7050 6084  
 
 
Uvećanje zaliha se odnosi na nabavku zamrznutog voća za potrebe ugovorenih prodaja koje će se 
realizovati u toku 2016-te i 2017 .godine. 
 
 2016. 2015.  
 d)Dati avansi za zalihe i usluge 1735 1798  

Ukupno: 
 1735        1798  

 
Na datum bilansa procena rukovodstva je da će za date avanse u iznosu od 1735 hiljada dinara biti 
izvršena kontra usluga od strane dobavljača u vidu isporuke dobara i usluga.  
Potraživanja po osnovu datih avansa odnose se na sledeća pravna lica: 
 

Naziv pravnog lica1 2016. 
Učešće u 

procentima 
Mega plus 180 10,37% 
Vodoinzinjering 262 15,26% 
Bijelovic company   38 2,23% 

                                                 
 



Termoplast 
Andja beograd 
Steel sistem 

    7 
  28 
500 

0,42% 
1,61% 
28,83% 

Vb – m elektroinstalaterska 
Ostali 

681 
  39 

39,26% 
1,88% 

Ukupno         1735  
 
Starosna struktura datih avansa je sledeća: 
 
 2016. 2015  
Do 3 meseca 1193 1265  
Od 3 do 6 meseci  85  
Od 6 do 12 meseci          100   
Preko godinu dana         442    448  
Ukupno 1735 1798  

 
3.5.  Potraživanja 
 
 2016. 2015.  
Potraživanja po osnovu prodaje na domaćem tržištu 7075 15203  
Potraživanja po osnovu prodaje u inostranstvu 2909   1789  
Potraživanja po osnovu prodaje fizičkih lica                                  61     61  
Ostala potraživanja od zaposlenih    
Ispravka vrednosti (1289)  (2513)  
Ukupno: 8756 14540  
 
Potraživanja se odnose na sledeća pravna lica: 

Naziv pravnog lica 2016. 
Učešće u 

procentima 
Konti 3 Svilajnac 1701 16,93 
Metalac kompani 1359 13,53 
Oreovica AD 1342 13,36 
HoSaNa 2476 24.65 
DELTA AGRAR 
Ostali kupci 

935 
2232 

9,31 
22,22 

Ukupno 10045  
 
 
Na datum bilansa procena rukovodstva Društva je da su potraživanja u iznosu od 8.756 hiljada dinara 
naplativa. Ukupan iznos potrazivanja koja su starija od godinu dana je iskazan u iznosu od 2.232 hiljade 
dinara. Od ukupnog iznosa potraživanja od prodaje na domaćem tržištu 41 hiljade se odnosi na ostala 
povezana lica, što iznosi  0,58% od ukupnih potraživanja. 
 
 2016. 2015.  
Stanje na početku perioda 2513 8208  
Nova obezvređenje u toku perioda po osnovu procene 
nenaplativosti 

0 1507  

Naplaćenih potraživanja koja su prethodno obezvređena 1224        7202  
Stanje na kraju perioda 1289         2513  
 
Usaglašavanje potraživanja sa dužnicima vrši se jednom godišnje sa stanjem na dan 31.10.2016. 
dostavljanjem u pisanom obliku podataka o stanju potraživanja na taj dan. Pod datumom 31.10.2016. 
izvršeno je usaglašavanje potraživanja  oko 78% od ukupno iskazanih. 
3.5.A  Potraživanje od ino kupaca na datum bilansa iznosi 2.909hiljada dinara. Rukovodstvo Društva je 

Naziv pravnog lica 2016. 
Učešće u 

procentima 
KONTI 3 
Metalac company                                                                                      

1701 
1359 

 

24,04% 
19,21% 

Oreovica klanica 1342       18,98%
Clas comerc cepure  446    6,31% 
DELTA AGRAR 
Ostali kupci 

 935 
         1292 

  13,22% 
18,23% 

Ukupno 7075  



izvršilo proveru I utvrdjeno je da se potrazivanja odnose na isporuke iz decembra 2016. Prema firmi 
Hosana Holz Import/export De . Izvršeno je kursiranje na dan bilansa. 
 
 
3.6.  Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
 2016. 2015. 
Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti    
Tekući (poslovni) računi 1506 198 
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi    76  
Blagajna 
Devizni racun 

 
3567 

 
984 

Ukupno: 5149 1207 
 
Devizni racun je otvoren kod Vojvodjanske Banke AD Novi Sad Filijala Kraljevo stanje u EUR na dan 
31.12.2016. je 28.885,75 preracunato po srednjem kursu na 31.12.2016. 
 
3.7.  Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 

 
 2016. 2015. 
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost 
Prethodni porez na dodatu vrednost 

 

 
 
                            

 
 

 
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza            30  
Ostala aktivna vremenska razgraničenja   
Prethodni porez na dodatu vrednost 1650 1215 
Ukupno: 1680 1215 

3.8. Vanbilansna evidencija 
Vanbilansna evidencija se odnosi na tudju robu na lageru u Hladnjaci 
Radi se o uslužnom lagerovanju. Drustva koja imaju lager: 
Oreovica Klanica,Venima doo Novi Sad,Twinoxide-RS Beograd, KDS-M Kraljevo 
      Vrednost robe                   46600         52660 
3.9.  Kapital 

 
 2016. 2015.  
Osnovni kapital 129997 129997  
Neuplaćeni upisani capital    
Rezerve        10000 10000  
Nerealizovani gubitci HOV  -  
Neraspoređena dobit     366        31977  
Gubitak 27026  59003  
Otkupljene sopstvene akcije 
Emisiona premija 
Revalorizacione rezerve 

  8193 
  5573 
25775 

  8193 
  5573 

 

Ukupno:        
 
a) Osnovni kapital 
Osnovni kapital Društva sastoji se od akcijskog kapitala u iznosu od 129997 hiljada dinara. Ukupan 
odobreni broj običnih akcija iznosi 129997 akcija po nominalnoj vrednosti od 1.000,00dinara po akciji.  
Kod Agencije za privredne registre, uplaćeni upisani kapital iznosi 129.997 EUR. 
Ostali kapital preduzeća  4.088 hiljada dinara 
b) Rezerve 
Promene na rezervama odnose se na sledeće: 
 
 Emisiona 

premija 
Zakonske 
rezerve 

Statut.rez.  
           

Reval. 
Rezerve 

Stanje 01.01.2016. 5573 8600 1.400 0 
Prenos iz dobiti     
Iz procene investicione nekretnine    25775 
Stanje 31.12.2016. 5573 8600 1400 25775

 
 
 



c) Neraspoređena dobit 
 
Promene na neraspoređenoj dobiti odnose se na sledeće: 
 
 2016. 2015.  
Stanje na početku perioda 31977       2985  
Dobit za tekuću godinu            366 31977  
Pokriće gubitka        31977 2985  
Prenos u rezerve    
Stanje na kraju perioda 366 31977  
 
3.10.  Rezervisanja za naknade i druge benificije zaposlenih 
 
Naknade i benificije zaposlenih odnose se rezervisanja za otpremnine radnika za odlazak u penziju na: 
 
 2016. 2015.  
Na početku perioda 
Otpremnine za penziju 

529 
4 

380 
149 

 

Smanjenje rezervisanja    
Ostale naknade     
Ukupno 533 529  
 
 
3.11  Dugorocna rezervisanja i obaveze 
 
a) Dugorocni krediti u zemlji                2016                  2015 
Kredit uzet od Fonda za razvoj    ______ ______________________ 
 
          8999                  13167 
Deo dugoročnog kredita koji dospeva u period do godinu 
dana 

(4455) (4302) 

Ukupno  4544    8865 
                                               
Radi se o dugoročnom  kreditu koji je uzet od Fonda za razvoj na period od 5 godina 
Sa grejs periodom do 31.12.2013.godine i otplatom u tromesecnim ratama 
Počev od 31.3.2014. – 31.12.2018. sa kamatnom stopom 2% na godišnjem nivou 
Indeksiran deviznom klauzulom u EUR-ima. Stanje na dan bilansa u EUR-ima iznosi 36803,47 i 
usaglašeno sa Fondom za razvoj. 
Kao garancija za vraćanje kredita data je hipoteka na poslovni prostor u Birčaninovoj 37/6 Beograd po 
Založnoj izjavi broj  OV I 42534/2013 od 13.3.2013.  
 
Dospeće dugoročnih kredita je sledeće: 
 
 2016. 2015. 
Do 1 godine 4455 4302 
Od 1 do 5 godina 4544 8865 
Ukupno 8999 13167 
 
 
 
3.12.  Kratkoročne finansijske obaveze 

 
 2016. 2015. 
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica   
Kratkoročni krediti 48641 42152 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 14094 13515 
Ukupno:        62735 55667 
 
Usaglašavanje obaveza sa poveriocima po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza vrši se jednom 
godišnje sa stanjem na datum bilansa, dostavljanjem u pismenom obliku podataka o stanju obaveza na taj 
dan. Pod datumom bilansa izvršeno je usaglašavanje kratkoročnih finansijskih obaveza u iznosu od 62735  
hiljada dinara, što predstavlja 100% od ukupno iskazanog iznosa. 
Preduzeće je zaključilo Ugovor o revolving kratkoročnom kreditu sa Vojvodjanskom Bankom AD Novi 



Sad na iznos od 300.000,00eur i rokom otplate 12 meseci. Kamatna stopa  je varijabilna (4,5%+1m 
EURIBOR) Na dan 31.12.2016. obaveza po ovom kreditu iznosi: 44185 hiljada dinara indeksirano u 
EUR-e iznosi 265.000,00 

Kratkoročna pozajmica dobijena od “KDS-M ”Kraljevo po osnovu Ugovora  od 01.01.2016. 
odobren je na period od godinu dana od bez kamate. Pozajmica odobrena u iznosu od 50.000.hiljada 
dinara bez obračuna kamate . Sadašnja obaveza po ovom kreditu na datum bilansa iznosi  14094  hiljada 
dinara.  

Kratkoročni kredit koji predstavlja deo dugoročnog kradita Fonda za razvoj a odnosi se na 
obavezu za 2017 u iznosu  4455hiljada dinara indeksiran u EUR-e iznosi 36081,74 

Procena rukovodstva je da će u narednom periodu biti u mogućnosti da uredno vrati 
pozajmicu,kredite kratkoročne. 
 
 
 
 
3.13.  Obaveze iz poslovanja 
 
 2016. 2015.  
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 2344 3920  
Ukupno:        2344 3920  
 
Obaveze za primljene avanse odnosi se na naplaćenu a neisporučenu robu. 
Struktura najznačajnih obaveza odnosi se na sledeća pravna lica: 
 

Naziv pravnog lica2 2016. 
Učešće u 

procentima 
Interfood 60 Cacak 755 32,21% 
Poults             21   0,90% 
Degusta 
Knjaz Miloš 
Ostali 

 94 
        1434 
             40  

  4,02% 
61,19% 
  1,68% 

Ukupno          2344 
 

        100% 

 
3.14.  Obaveze iz poslovanja 
 
 2016. 2015.  
    
Dobavljači u zemlji 19478 9245  
Dobavljači u inostranstvu    

Ostale obaveze iz poslovanja    13   

Obaveze iz specifičnih poslova    
Ukupno:        19491     9245  
 

Naziv pravnog lica3 2016. 
Učešće u 

procentima 
Agros Opovo 2403 12,34%
KDS-M Kraljevo          4868   24,99% 
Twinoxide RS Beograd          3547   18,21% 
ZP DREN Kraljevo 
Venima Novi Sad 
Ostali 

         1687 
         1643 
         5330 

   8,66% 
   8,43% 
  27,37% 

Ukupno        19478 
 

    100% 

 
Usaglašavanje obaveza prema dobavljacima vrši se jednom godišnje sa stanjem na dan 31.10.2016. 
dostavljanjem u pisanom obliku podataka o stanju dugovanja na taj dan. Pod datumom 31.10.2016. 
izvršeno je usaglašavanje potraživanja  oko 65% od ukupno iskazanih. 
Od ukupnih obaveza iz poslovanja 6511 hiljada se odnosi na ostala povezana lica što iznosi 33,42% u 
odnosu na ukupne obaveze. 
 

                                                 
 
 



3.15.  Ostale kratkoročne obaveze  
 
 2016. 2015.  
Obaveze po osnovu zarada 718   
Obaveze prema zaposlenima 280 284  
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora    

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima    

Ostale obaveze    
Ukupno:          998   284  
 
Obaveze po osnovu zarada u iznosu od 718 hiljada dinara odnose se na obračunate zarade za decembar 
2016  koje su isplaćene u januaru 2017.a iznos od 280 hiljade za prevoz radnika iz 2007.godine. 
 
3.16.  Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 
razgraničenja  
 
 2016. 2015.  
Obaveze za porez na dodatu vrednost             11  
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine        166 235  
Ukupno:        166 246  
 
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu utvrdjenih popisa. Obaveza po ovom osnovu je izmirena 
u decembru 2016. 
 
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine u iznosu od 166 hiljada dinara odnose se na naknadu 
za korišćenje voda 41hiljada, komunalnu taksu, poreze i doprinose na privremene i povremene poslove za 
decembar 2016. 
 
3.17.   Odložena poreska sredstva i obaveze 
 
Odložena poreska sredstva utvrđena su na sledeći način: 
 
 2016. 2015. 
Odloženi porez po osnovu oporezive privremene razlike između 
knjigovodstvene vrednosti stalnih sredstava i njihove poreske 
osnovice   
Sadašnja knjigovodstvena vrednost stalnih sredstava 99163 75231
Neotpisana poreska vrednost stalnih sredstava 86321 73398 
Privremene poreske razlike  12843 1833 
Poreska stopa  15 15 
1. Odložena poreska obaveze  1926 275 
 
4.  BILANS USPEHA 
 
4.1.  Poslovni prihodi 
 
 2016.     2015.  
Prihodi od prodaje robe 
Prihod od prodaje proizvoda 

43818 
78150 

   144115  

Prihodi od vršenja usluga   4098         7361  
Prihodi od subvencija   2234       1937  
Ostali poslovni prihodi   8334       5648  
Ukupno: 136634   159061  
a) Prihodi od prodaje 
Prihodi od prodaje odnose se na: 
    2016.   2015.  
Prihode od prodaje robe I proizvoda  na domaćem tržištu     50413   75559  
Prihode od prodaje robe I  proizvoda na inostranom tržištu 
Prihod od vršenja usluga na domaćem tržištu 

  71555   
   4098     

  70301 
      7631 

 

Ukupno:   126066   153491  
 
4.2.  Poslovni rashodi 
 



 2016.       2015.  
Nabavna vrednost prodate robe 17076      50145  
Troškovi materijala za izradu 
Troškovi goriva I energije 

  69785 
12062

   111877 
     11401 

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja  8922        7668  
Troškovi amortizacije i rezervisanja 
Troškovi proizvodnih usluga 

 10507 
6552  

    11792 
       5839 

 

Ostali nematerijalni troškovi 
Troškovi dugoročnih rezervisanja 
Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda 
Smanjenje zaliha gotvog proizvoda 

5609   
7 
 

6068  

      5946 
         148 
     48648 
                 

 

Ukupno: 136588   156168  
 
 
 2016. 2015.  

a) Nabavna vrednost prodate robe 17190     50145 
b) Prihod od aktiviranja učinaka I robe                                               114  

Ukupno:       17076     50145 
 
a) Troškovi materijala za izradu 
 2016.      2015.  
Troškovi materijala za izradu 61227   106611  
Troškovi ostalog materijala (režijskog)  8558        5266  
Troškovi goriva i energije 12062      11401  
Ukupno: 81847   123278  
 
b) Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja 
 
 2016.    2015.  
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 6564   5163  
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 1175     927  
Troškovi naknada po ugovoru o delu  277     270  
Ostali lične rashodi i naknade  906  1308  
Ukupno:    8922 7668  
c) Troškovi amortizacije i rezervisanja 
 
 2016. 2015.  
Troškovi amortizacije 10507 11792  
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih    
Ostala dugoročna rezervisanja      7    148  
Ukupno: 10514 11940  
 
d) Ostali poslovni rashodi 
         

2016. 
        

2015. 
 

Troškovi proizvodnih usluga 6552 5839 
Nematerijalni troškovi 5609 5946 
Ukupno: 12161      11785  
 
 
Troškovi proizvodnih usluga odnose se na: 
 
 2016. 2015.  
Troškove transportnih usluga 1850 908 
Troškove usluga održavanja     4264 4058 
Troškove reklame i propagande 8    14 
Troškove ostalih usluga       430  859 
Ukupno:      6552     5839 
 
Nematerijalni troškovi odnose se na: 
 
 2016. 2015.  



Troškove neproizvodnih usluga 2830 2974  

Troškove reprezentacije   687   405  

Troškove premija osiguranja  341  459  

Troškove platnog prometa  329  460  
Troškove poreza 674  709  
Troškove doprinosa    
Ostale nematerijalne troškove        748  939  
Ukupno: 5609 5946  
 
 
4.3.  Finansijski prihodi 
 
 2016. 2015.  
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica    
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica  537  
Prihodi od kamata           
Pozitivne kursne razlike 109 216  
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule    
Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja    
Ostali finansijski prihodi 144  98  
Ukupno: 253      851  
 
 
 
4.4.  Finansijski rashodi 
 
 2016. 2015.  
Rashodi kamata     1702  1697  
Negativne kursne razlike  913    664  
Ostali finansijski rashodi     1   
Ukupno:     2616 2361  
  
4.5.  Rashodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine                                                                       
 2016. 2015.  
Obezvredjenje plasmana            
Obezvredjivanje potraživanja 0 1507  
Ukupno:         0 1507  
     
4.6.  Ostali prihodi 
           

2016. 
           

2015. 
 

Ostali prihodi 3404    27702 
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine       134 
Ukupno: 3538 27702 
 
 
Ostali prihodi odnose se na: 
 
 2016.       2015.  
Dobitke od prodaje nema. ulaganja, nakretnina, postrojenja i opreme 3156     1911  
Viškove      1               4  
Naplaćena otpisana potraživanja   25214  
Prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika    
Prihode od smanjenja obaveza   247      517  
Prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja        
Ostale nepomenute prihode            56  
Ukupno: 3404   27702  
 
 
4.7.  Ostali rashodi 
 2016. 2015.  
Ostali rashodi 188   341  



Rashodi po osnovu obezvređenja imovine             51 
Ukupno: 188  392  
 
Ostali rashodi odnose se na: 
  

2016. 
           

2015. 
 

Manjkovi 111     37 
Rashode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika  
Ostale nepomenute rashode  77    304 
Ukupno: 188     341 
 
 
4.8.  Porez na dobitak 
 
 2016. 2015 .  
Poreski rashod perioda 0 0  
Porez na dobit za godinu    
Korekcije prethodnih godina 0 0  
Ukupno poreski rashod perioda 0 0  
    
Odloženi porez    
Odloženi poreski /rashodi 
Odloženi poreski prihodi                                                                            

1652   226  

Ukupno odloženi prihod/rashod          1652 226  
 
 
4.9.  Zarade po akciji 
 
Osnovna zarada po akciji izračunava se tako što se dobit koji pripada akcionarima podeli ponderisanim 
prosečnim brojem običnih akcija u opticaju za period.  
 
 2016. 2015.  
Dobitak koji pripada akcionarima 366   31977  
Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opicaju 129997 129997  
Osnovna zarada po akciji 2,82 245.84  
 
5.  DIVIDENDE 
U toku 2016. godine nisu isplaćivane dividende. 
 
 
 
6.  POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 
 
a) Potencijalna sredstva 
 
Društvo je do datuma bilansa iniciralo sudske sporove radi naplate svojih potraživanja.  
Jelcic Ante  i dr. Ploce- spor naknada stete 
Delta agrar Beograd  - parnica u toku kod Privrednog suda u Beogradu 
Shoders co fruit Prokuplje:  rešenje o izvršenju pravosnažno- izvršenje u toku 
Vodoinžinjering Čačak – tužba za dug, parnica u toku 
Vasiljević Radmila iz Loznice- presuda u korist Voćara izvršenje u toku 
Društvo ne može sa velikom izvesnošću da proceni da će se ova potencijalna sredstva stvarno i naplatiti.   
 
b) Potencijalne obaveze 

Pavlović Vladan –parnica u toku 
     Potencijala  buduća obaveza kod Vojvodjanske Banke –izdata bankarska garancija za carinsko skladište 
u iznosu od 1.000.000,00dinara 
7.Aktuelna ekonomska situacija I njen uticaj na poslovanje društva 
Poslovanje društva je pod uticajem globalne finansijke krize I pogorsanih privrednih uslova. Zbog 
sadašnje kriize na globalnom tržištu I njegovih uticaja na naše tržište Društvo posluje u otežanim 
uslovima I neizvesnim privrednim okolnostima.Uticaj krize na poslovanje društva nije trenutno moguće u 
potpunosti predvideti te je zbog toga prisutan element opšte nesigurnosti. 
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače I često menjaju . Usled toga neke transakcije  



 
mogu biti različito tumačene od strane rukovodstva I od strane poreskih vlasti te može biti odredjen 
dodatni iznos kazni,kamata iznosa poreza koji može biti od materijalnog značaja za Društvo. 
8. Načelo stalnosti poslovanja 
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom 
vremenskom periodu I da će da nastavi sa poslovanjem I u doglednoj budućnosti 
 
9.  TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA 
 
Društvo je u  vlasništvu 193 akcionara od kojih sledeći akcionari imaju značajniji udeo: 
- BK URBING d.o.o. Kraljevo  24,78% 
- D.T.P.-PROMET Kraljevo 18,72% 
- KDS-M Kraljevo –krajnji vlasnik Karapandžić Vladimir  24,64% 
- VENIMA d.o.o. Subotica- krajnji vlasnik Vejinović Zoran   17,29% 
 
Transakcije sa povezanim licima odnose se na sledeće: 
 
a) Prodaja robe i usluga 
 
 2016. 2015.
Prodaja robe:  
- ostala povezana pravna lica 5521 8701 
Prodaja usluga:  
- ostala povezana pravna lica 665 2534 
Ukupno 6186 11235 
 Roba  I usluge  se prodaje povezanim licima po istim uslovima kao da se radi o nepovezanim licima. 
 
b) Nabavka robe i usluga 
 
 2016. 2015. 
Nabavka robe:  
- ostala povezana pravna lica 22602 29423 
Nabavke usluga:  
Ukupno 22602 29423 
 
 
Roba se nabavlja od povezanih lica po istim uslovima kao da se radi o nepovezanim licima 
 
 
c) Potraživanja i obaveze proistekle iz prodaje i nabavke od povezanih lica 
 
 2016. 2015. 
Potraživanja od povezanih lica (Napomena 3.5)  
- ostala povezana pravna lica 41 94 
Ukupno 41 94 
  
Obaveze prema povezanim licima (Napomena 3.14)  
- ostala povezana pravna lica 6512 1528 
Ukupno 6512 1528 
 
d) Pozajmica  od povezanih lica 
 
 2016. 2015. 
Pozajmica  od povezanih pravnih lica  
Na početku perioda  13515 38795 
Pozajmica  odobrena  u toku godine 43715 10310 
Otplate u toku godine 43136 35590 
Na kraju perioda 14094 13515 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
10. Upravljanje finansijskim rizicima 
 
Preduzeće je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo je odredjenim finansijskim 
rizicima I to: tržišnom riziku (rizik od promene kursa stranih valuta,rizik promene kamatnih stopa i rizik 
od promene cene) riziku likvidnosti i kreditnom riziku. 
Preduzece ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje, 
iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih 
instrumenata. 
Kategorija finansijskih instumenata prikazane su u sledećoj tabeli: 
                                                    
Finansijska sredstva                2016              2015 
Potraživanja 8841 14769 
Gotovina 5149 1207 
Ukupno finansijska sredstva 13990 15976 
 
Finansijske obaveze   
Dugoročni obaveze 4544 8865 
Kratkoročni obaveze 62735 55667 
Obaveze iz poslovanja 19491 9227 
Ostale  finansijke obavezeiz poslovanja 998 284 
Ukupno finansijke obaveze 87768 74043 
 
 
 
TRŽIŠNI RIZIK 
U svom poslovanju Preduzeće je izloženo tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od 
promene kamatnih stopa. 
 
DEVIZNI RIZIK 
 
Preduzeće je izloženo deviznom  riziku od promena kursa stranih valuta uglavnom preko gotovinskih 
ekvivalenata i gotovine, obaveza po kratkoročnim i dugoročnim kreditima i poslovanju sa inostranstvom. 
Devizni rizik nastaje u slučajevima neuskladjenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženoj u stranoj 
valuti ili sa valutnom klauzulom 
 
Izloženost promeni kursa stranih valuta predstavljena je narednom tabelom: 
 
         
 Imovina  Obaveze 
 2016. 2015.  2016. 2015. 
  
EUR     6548 2790 53185 52847
  
 6548 2790 53185 52847 
 
 
Uticaj osetljivosti promene kursa dinara u odnosu na EUR prikazan je u sledećoj tabeli kod promene za 
10% na dobitak Preduzeća 
 
 2016.  2015. 
 +10% -10%  +10% -10% 
  
    4664 (4664) 5005 (5005)
  
 4664 (4664) 5005 (5005)
 
 
 
 



 
 
 
 
RIZIK OD PROMENE KAMATNIH STOPA  
 
Preduzeće je izloženo raznim rizicima koji  kroz efekte promena visine kamatnih stopa deluju na njegov 
finansijki položaj i tokove gotovine ukoliko su kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijkog 
tržišta te Preduzeće nema na raspolaganju instrumente kojim bi ublažio njihov uticaj. 
Knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i obaveza na kraju posmatranog perioda data je u 
sledećem pregledu. 
 
 
 
 
 
 
 
 2016.         2015. 
Finansijska sredstva  
Nekаmаtonosnа   13990          15976 
Kаmаtonosnа (fiksnа kаmаtnа stopа)  /        /
Kаmаtonosnа (vаrijаbilnа kаmаtnа stopа) /        /
Ukupno 13990           15976 
  
Finansijske obaveze  
Nekаmаtonosnа  34584 23026 
Kаmаtonosnа (fiksnа kаmаtnа stopа)           8999 17001 
Kаmаtonosnа (vаrijаbilnа kаmаtnа stopа)  44185 34016 
Ukupno 87768 74046
 
 
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu godinu na realno moguće 
promene u kamatnim stopama  za 1% (2015. godine -1%), počev od 1. januara. Povećanje odnosno 
smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih stopa, imajući u vidu postojeće tržišne 
uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske instrumente Društva koji su postojali na dan bilansa 
stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable nepromenjene. 
 
Izloženost promeni kursa stranih valuta predstavljena je narednom tabelom: 
         
 2016  2015 
 +1% -1%  +1% -1% 
  
Finansijske obaveze    442 (442) 340 (340) 
  
 442 (442) 340 (340) 
 
RIZIK LIKVIDNOSTI 
 
Rizik likvidnosti je rizik da Preduzeće  neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim 
izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po 
razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru. Preduzeće upravlja rizikom likvidnosti održavajući 
odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka kao i 
održavanjem adekvatnog odnosa dospeća finansijkih sredstava i obaveza. 
Ročnost dospećа finаnsijskih obаvezа Društvа dаtа je u sledećoj tаbeli: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Do  1 

godine 
Od 1 do 2 

godine 
Od 2 do 5 

godina 
Preko 5 
godina Ukupno 

2016. godinа  
Dugoročne obaveze 4455 4544 / / 8999
Kratlkoročne obaveze 58280 / / / 58280
Obаveze iz poslovаnjа 19491 / / / 19491
Ostаle krаtkoročne obаveze   998 / / / 998
Ukupno 83224 4544 / / 87768
   
2015. godinа  
Dugoročne obaveze 4302 8865 / / 13167
Kratkoročne obaveze 51365 / / / 51365
Obаveze iz poslovаnjа 9227 / / / 9227
Ostаle krаtkoročne obаveze 284 / / / 284
Ukupno 65178 8865 / / 74043
 
 
KREDITNI RIZIK 
 
Preduzeće je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema Preduzeću izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijki gubitak 
Preduzeća. Kreditni rizik se vezuje za gotovinu i gotovinske ekvivalente, depozite u bankama i dugoročne 
i kratkoročne finansijke plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. Preduzeće koristi 
javno dostupne finansijke informacije na sajtovima APR i NBS i interne istorijske podatke o saradnji sa 
odredjenim poslovnim partnerom u cilju odredjivanje njegovog boniteta. U skladu s tim u Preduzeću se  
preduzimaju  mere obezbedjenja tipa kompenzacije, avansne prodaje,sporazumi o izmirenju duga i dr. 
 
Preduzeće nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potraživanja i plasmani odnose na 
veliki broj medjusobno nepovezanih lica sa pojedinačno malim iznosima dugovanja iz redovnog toka 
poslovanja. 
 
UPRAVLJANJE  RIZIKOM  KAPITALA 
 
Cilj upravljanja kapitalom je da Preduzeće zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u 
nadrednom periodu.Lica koja kontrolišu finansije na nivou Preduzeća vrše pregled strukture kapitala na 
godišnjem nivou tako što se prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti koji se izračunava kao odnos 
neto dugovanja Preduzeća i njegovog ukupnog kapitala kao i odnosa neto zaduženosti u odnosu na 
ukupan kapital 
Na dan bilansa stanja stepen zaduženosti Preduzeća prikazan je u tabeli: 
 2016. 2015.
  
1.Ukupnа zаduženost  67279 64532 
2.Gotovinа i gotovinski ekvivаlenti (5149)   (1207) 
  
3,Neto zаduženost  62130 63325 
4.Kаpitаl  140581      114439
  
5.Ukupаn kаpitаl  78451 51114
  
6.Pokаzаtelj zаduženosti  79,20% 123.89%
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                     Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl.gl. RS. 31/2011) i člana 4 Pravilnika  o sadržini i načinu izveštavanja 
javnih društava i obaveštavanju  o posedovanju akcija sa pravom glasa(Sl.gl. RS. 37/09) 
A.D. „VOĆAR“ ul. Kneza Miloša  3 Svilajnac objavljuje 
 

 
 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2016. 
 
I OPŠTI PODACI 
1.Poslovno ime 
Sedište i adresa: 
Matični broj: 
PIB: 

A.D. „VOĆAR“  
Svilajnac, Kneza Miloša 3 
07033125 
100266460 

2. e-mail vocaroffice@gmail.com 
3. Broj i datum rešenja o upisu u APR BD 130341/2006 od 31.07.2006. 
4. Delatnost 10.39 
5. broj zaposlenih na dan 31.12.2016. 14 
6. Broj akcionara na dan 31.12.2016. 193 
7.    sedam   najvećih akcionara Broj akcija 

 na dan 31.12.2016. 
Učešće u kapitalu 

% 
„BK URBING“ d.o.o. 32.216 24,78 
„D.T.P.-PROMET“ d.o.o. 24341 18,72 
„KDS-M“ doo 18531 14,25 
Vladimir Karapandžić  13.507 10.39 
Zoran Vejinović 13.488 10.37 
Venima Subotica 8992 6,92 
Vocar ad sopstvene akcije 8193 6,30 
  
8. Vrednost osnovnog kapitala 139.658 
9.Broj izdatih akcija- obične 
CFI kod 
ISIN broj 

129997 
ESVUFR 
RSVOCAE33831 

10. Naziv i adresa ovlašćene revizorske kuće „DFK KONSULTANT – REVIZIJA“ doo 
Bulevar Mihajla Pupina 117 a 
11070 Novi Beograd 
  

11.Organizaciono tržište na koje su uključene akcije Beogradska berza a.d. Beograd 
 
II  PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 

 
1.Članovi nadzornog odbora 

Ime i prezime, funkcija i prebivalište Obrazovanje i sadašnje 
zaposlenje i radno mesto 

Broj i % akcija u 
AD 

Isplaćeni iznosi neto naknade 

Hinic Miroslav 
Predsednik 

      VSS Ne poseduje akcije 0 

Vejinović Zoran 
Član NO 
Novi Sad 

     Dipl.ecc. 
„Venima“ d.o.o. 
    osnivač 

13.488- 10,37 0 

Savo Pejic 
Član NO 
Beograd 

VSS 

Ekonomista 

Ne poseduje akcije 0  
 

Lidija Davidovic Kuzmanovic 
Clan NO 
 

VSS  
Ekonomista 

Ne poseduje a 
Akcije            

0 

Obradović Marko 
Član NO 
Beograd 

VSS 
Advokatska kancelarija 

Ne poseduje akcije 0 

Navesti da li uprava drustva ima usvojen 
kodeks ponasanja i 
WEB site na kome je objavljen                        

nema   

 
Nadzorni odbor je korporativni organ društva. Broj članova Nadzornog odbora utvrdjen je Statutom društva, a polazeci od principa da utvrdjen 
broj omogućava kontinuiran rad i sastav neophodan da obezbedi veštine i znanja potrebna za rad nadzornog odbora. Nadzorni odbor ima  5 
članova, od kojih je tri člana nezavisnim u smislu važećeg  Zakona o privrednim društvima.Nadzorni odbor  i njegovi članovi dužni  su da 
postupaju savesno i lojalno prema društvu i akcionarima i da poslove iz svog delokruga obavljaju  sa dužom pažnjom i u najboljem interesu za 
društvo.Članove nadzornog odbora bira skupština na redovnim skupštinama običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. 
 
 
 
 
 



III  PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 
 
1.Tokom 2016.  su ostvareni  rezultati koji su planirani usvojenom poslovnom politikom uprave. 
2. Analiza poslovanja 
U toku 2016.godine društvo je izvršilo ulaganja u opremu i osnovna sredstva, u uredjenje prostora, prilagodjavanje zahtevima i 
konačno dobijanju standarda FSSC 22000 koji je implementiran i  primenjen u poslovanju..U toku procesa standardizacije 
završene su četiri pomoćne komore sa minusnim režimom  rada kako bi poboljšali kvalitet proizvoda. 
Ukupno otkupljena količina je 427 tona  višnje i 792 tona šljive i 458 tona parike. Dobijen je proizvod  koji svojim kvalitetom zadovoljava i 
evropske standarde. 
 

 III STRATEŠKI PLANOVI POSLOVANJA ZA 2017: 

- podizanje nivoa kvaliteta proizvoda – kroz ulaganja u opremu I stručni kadar 

- podizanje sopstvenih zasada kako bi se kvalifikovali kao odobreni proizvodjači na inostranom tržištu – kroz adekvatnu primenu standarda u 

poljoprivrednoj prouizovdnji I preradi, uzimanje u zakup državnog zemljišta na dug period  kako bi se ostvarila sopstvena proizvodnja voća i 

povrća. 

Drustvo je u svom poslovanju izlozeno riziku: lose rodne godine posto je pretezna delatnost otkup i prerada svezeg voca i povrca, potom osilacija 

u cenama sirovine i jakoj konkurenciji. Potom nedostatak novcanih sredstava za realizaciju otkupa i rizik realizacije proizvoda na strano trziste 

koje oscilira zavisno od ponude i potraznje iz drugih regiona proizvodnje. 

Poslovanje društva je pod uticajem globalne finansijke krize I pogorsanih privrednih uslova. Zbog sadašnje kriize na globalnom tržištu I njegovih 
uticaja na naše tržište Društvo posluje u otežanim uslovima I neizvesnim privrednim okolnostima.Uticaj krize na poslovanje društva nije trenutno 
moguće u potpunosti predvideti te je zbog toga prisutan element opšte nesigurnosti. 
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače I često menjaju . Usled toga neke transakcije mogu biti različito tumačene od strane 

rukovodstva I od strane poreskih vlasti te može biti odredjen dodatni iznos kazni,kamata iznosa poreza koji može biti od materijalnog značaja za 

Društvo 

IV PRIMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA - Društvo nema nameru da odstupa u narednom periodu od računovodstvenih politika 
usvojenih 2012. Godine sa izmenama i dopunama od 2016.godine 
 
V AKTIVNOSTI – U  cilju istraživanja i razvoja privredne delatnosti idu u smeru strateških planova poslovanja za 2017.godinu i sprovode se 
kroz edukacije na seminarima, savetovanjima, kroz organizaciju poseta evropskih sajmova hrane u svojstvu učesnika  ili posetilaca. 
Za sprovodjenje planiranih aktivnosti nadzorni organ će doneti odluku o kreditnom zaduženju društva za 2017.godinu 
 
VI- POVEZANA PRAVNA LICA  
Društvo je u  vlasništvu 193 akcionara od kojih sledeći akcionari imaju značajniji udeo: 
- BK URBING d.o.o. Kraljevo  24,78% 
- D.T.P.-PROMET Kraljevo 18,72% 
- KDS-M Kraljevo –krajnji vlasnik Karapandžić Vladimir  24,64% 
- VENIMA d.o.o. Subotica- krajnji vlasnik Vejinović Zoran   17,29% 
 
Transakcije sa povezanim licima odnose se na sledeće: 
 
a) Prodaja robe i usluga 
 
 2016. 2015. 
Prodaja robe:   
- ostala povezana pravna lica 5521 8701 
Prodaja usluga:   
- ostala povezana pravna lica 665 2534 
Ukupno 6186 11235 
 Roba  I usluge  se prodaje povezanim licima po istim uslovima kao da se radi o nepovezanim licima. 
 
b) Nabavka robe i usluga 
 
 2016. 2015. 
Nabavka robe:   
- ostala povezana pravna lica 22602 29423 
Nabavke usluga:   
- ostala povezana pravna lica   
Ukupno 22602 29423 
 
Roba se nabavlja od povezanih lica po istim uslovima kao da se radi o nepovezanim licima 
 
 
c) Potraživanja i obaveze proistekle iz prodaje i nabavke od povezanih lica 
 
 2016. 2015. 
Potraživanja od povezanih lica    



- ostala povezana pravna lica 41 94 
Ukupno 41 94 
   
Obaveze prema povezanim licima    
- ostala povezana pravna lica 6512 1528 
Ukupno 6512 1528 
 
d) Pozajmica  od povezanih lica 
 
 2016. 2015. 
Pozajmica  od povezanih pravnih lica   
Na početku perioda  13515 38795 
Pozajmica  odobrena  u toku godine 43715 10310 
Otplate u toku godine 43136 35590 
Na kraju perioda 14094 13515 
 
 
 
 VII  KREDITNO ZADUŽENJE: 
 
Drutvo je zaduženo -  kredit od Fonda za razvoj na period od 5 godina sa grejs periodom do 31.12.2014.godine i otplatom tromesecnim ratama 
izmirilo u toku 2016. Godine u rokovima predvidjenim planom otplate. 
Društvo je donelo odluku I  zadužio se kod Vojvodjanske banke na iznos od 36.817.800,00 dinara  revolving kredit. Kredit pušten na racun 
društva 27.4.2016godine. kao I kratkoročni kredit Vojvodjanske banke u iznosu od 20.157.076,00din. Koji je pušten na racun 25.4.2016. 
 
VIII. ZAPOSLENI: Društvo ima 14 stalno zaposlenih radnika sa sledećom strukturom : 
Visoka školska sprema:  2 radnika 
Srednja stručna sprema: 10 radnika 
Niža stručna sprema:     2 radnika. U toku sezone kada pogon radi punim kapacitetom po ugovoru o privremenim I povremenim poslovima primi 
jos 30 radnika. 
Za sve radnike Društvo  obezbedjuje adekvatne uslove rada, ravnopravni tretman,zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu . 
Društvo nastoji da svojim zaposlenim da mogućnost daljeg obrazovanja I usavršavanja.  U toku 2016. Godine na eksterneedukacije u inostranstvu 
upućen je dva radnika, posete stručnim sajmovima, seminarima I uopšteno okuljanjima  povodom edukacije radnika. 
Svi radnici su kolektivno osiguani od posledica nesrećnih slučajeva(nezgoda) težih bolesti na radu I van rada uz dodatno osiguranje zaposlenih. 
Program se sprovodi preko polise osiguranja koja je potpisana sa Osiguravajućim društvom “DUNAV” . 
 
 
 
IX.  PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI I RASHODI  ZA 2016. IZGLEDAJU OVAKO: 
 
   ( u hiljadama) 
Ukupni prihodi 141409 192185 
Ukupni rashodi 139392 160434 
Porez na dobit perioda 0 0 
Odloženi poreski prihod  226 
Odloženi poreski  rashod 1651  
Neto dobit 366 31977 

 
 
 
X. USVOJENI BILANSI ZA 2016.godinu  
 

БИЛАНС    СТАЊА 

надан 31.12. 2016. године 

                                             - ухиљадамадинара -

Групар
ачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напомена

број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 
Крајње 

стање 31.12. 
2015. 

Почетно 
стање 

01.01.20__. 
1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА       

00 
А. 
УПИСАНИАНЕУПЛАЋЕНИКАП
ИТАЛ 

0001 

 
 
 136096 93643  

 

  Б. СТАЛНАИМОВИНА (0003 + 
0010 + 0019 + 0024 + 0034) 

0002 

  

    
 



01 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНАИМОВИНА 
(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 
0009) 

0003 

 

    
  

010 
идео 
019 

1. Улагањауразвој 0004 
 
 
 

   

011, 
012 
идео 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, 
робнеиуслужнемарке, 
софтвериосталаправа 

0005 

  
 
    

013 
идео 
019 

3. Гудвил 0006 
 
 
 

   

014 
идео 
019 

4. Осталанематеријалнаимовина 0007 
 
 
  

   

015 
идео 
019 

5. Нематеријалнаимовинауприпреми 0008 
 
 
 

   

016 
идео 
019 

6. Авансизанематеријалнуимовину 0009 
  
 
 

   

02 

II. НЕКРЕТНИНЕ, 
ПОСТРОЈЕЊАИОПРЕМА (0011 + 
0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 
0017 + 0018) 

0010 

 
 
 
 

135097 93068 
 

020, 
021 
идео 
029 

1. Земљиште 0011 

 
 
  

3685 3685 
 

022 
идео 
029 

2. Грађевинскиобјекти 0012 
 
 
 

32140 27119 
 

023 
идео 
029 

3. Постројењаиопрема 0013 
 
 
  

67023 47904 
 

024 
идео 
029 

4. Инвестиционенекретнине 0014 
 
 
 

30386 
  

025 
идео 
029 

5. Осталенекретнине, 
постројењаиопрема 

0015 
  
 
 

   

026 
идео 
029 

6. Некретнине, 
постројењаиопремауприпреми 

0016 
 
 
 

1863 14360 
 

027 
идео 
029 

7. Улагањанатуђимнекретнинама, 
постројењимаиопреми 

0017 
 
 
  

   

028 
идео 
029 

8. Авансизанекретнине, 
постројењаиопрему 

0018 
 
 
 

   

03 
III. БИОЛОШКАСРЕДСТВА (0020 
+ 0021 + 0022 + 0023) 

0019 
 
 
  

984 560 
 

030, 
031 
идео 
039 

1. Шумеивишегодишњизасади 0020 

 
 
     

032 
идео 
039 

2. Основностадо 0021 
 
 
  

   

037 
идео 
039 

3. Биолошкасредствауприпреми 0022 
 
 
  

984 560 
 

038 
идео 
039 

4. Авансизабиолошкасредства 0023 
 
 
  

   

04. 
осим 
047 

IV. 
ДУГОРОЧНИФИНАНСИЈСКИПЛА
СМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 

0024 

 
 
  

15 15 
 



+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

040 
идео 
049 

1. 
Учешћаукапиталузависнихправнихл
ица 

0025 
 
 
  

   

041 
идео 
049 

2. 
Учешћаукапиталупридруженихправ
нихлицаизаједничкимподухватима 

0026 
 
 
  

   

042 
идео 
049 

3. 
Учешћаукапиталуосталихправнихли
цаидругехартијеодвредностирасполо
живезапродају 

0027 

 
 
  

15 15 
 

део 
043, 

део 044 
идео 
049 

4. 
Дугорочнипласманиматичнимизавис
нимправнимлицима 

0028 

 
 
 
  

   

део 
043, 

део 044 
идео 
049 

5. 
Дугорочнипласманиосталимповезан
имправнимлицима 

0029 

 
 
  

   

део 045 
идео 
049 

6. Дугорочнипласманиуземљи 0030 
 
 
  

   

део 045 
идео 
049 

7. 
Дугорочнипласманиуиностранству 

0031 
 
 
  

   

046 
идео 
049 

8. 
Хартијеодвредностикојеседржедодо
спећа 

0032 
 
 
  

   

048 
идео 
049 

9. 
Осталидугорочнифинансијскипласм
ани 

0033 
 
 
  

   

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

0034 
 
 
  

   

050 
идео 
059 

1. 
Потраживањаодматичногизависних
правнихлица 

0035 
  
 
 

   

051 
идео 
059 

2. 
Потраживањаодосталихповезанихли
ца 

0036 
 
 
  

   

052 
идео 
059 

3. 
Потраживањапоосновупродајенароб
никредит 

0037 
  
 
 

   

053 
идео 
059 

4. 
Потраживањезапродајупоуговорима
офинансијскомлизингу 

0038 
 
 
  

   

054 
идео 
059 

5. Потраживањапоосновујемства 0039 
 
 
  

   

055 
идео 
059 

6. Спорнаисумњивапотраживања 0040 
 
 
  

   

056 
идео 
059 

7. Осталадугорочнапотраживања 0041 
 
 
  

   

288 
В. 
ОДЛОЖЕНАПОРЕСКАСРЕДСТ
ВА 

0042 
  
 
 

   

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

0043 
  
 
 

97221 99809 
 

Класа 
1 

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

0044 
  
 
 

81551 82618 
 

10 
1. Материјал, резервниделови, 
алатиситанинвентар 

0045 
 
 
 

6910 2812 
 



11 
2. 
Недовршенапроизводњаинедовршене
услуге 

0046 
 
 
  

   

12 3. Готовипроизводи 0047 
 
 
 

65856 71924 
 

13 4. Роба 0048 
 
 
  

7050 6084 
 

14 5. Сталнасредстванамењенапродаји 0049 
 
 
  

   

15 6. Плаћениавансизазалихеиуслуге 0050 
 
 
  

1735 1798 
 

20 

II. 
ПОТРАЖИВАЊАПООСНОВУПРО
ДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 
0056 + 0057 + 0058) 

0051 

  
3.5. 
 

8756 14540 
 

200 
идео 
209 

1. Купциуземљи - 
матичнаизависнаправналица 

0052 
 
 
  

   

201 
идео 
209 

2. Купциуиностранству - 
матичнаизависнаправналица 

0053 
  
 
 

   

202 
идео 
209 

3. Купциуземљи – 
осталаповезанаправналица 

0054 
 
 
  

   

203 
идео 
209 

4. Купциуиностранству – 
осталаповезанаправналица 

0055 
  
 
 

   

 
204 
идео 
209 

5. Купциуземљи 0056 

  
 
 

5847 12751 
 

205 
идео 
209 

6. Купциуиностранству 0057 
 
 
  

2909 1789 
 

206 
идео 
209 

7. 
Осталапотраживањапоосновупродаје 

0058 
  
 
 

   

21 
III. 
ПОТРАЖИВАЊАИЗСПЕЦИФИЧН
ИХПОСЛОВА 

0059 
 
 
 

   

22 IV. ДРУГАПОТРАЖИВАЊА 0060 
 
 
  

85 229 
 

236 

V. 
ФИНАНСИЈСКАСРЕДСТВАКОЈАС
ЕВРЕДНУЈУПОФЕРВРЕДНОСТИК
РОЗБИЛАНСУСПЕХА 

0061 

 
 
     

23 
осим 
236 и 
237 

VI. 
КРАТКОРОЧНИФИНАНСИЈСКИП
ЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 
0066 + 0067) 

0062 

 
 
 3.6.    

230 
идео 
239 

1. Краткорочникредитиипласмани - 
матичнаизависнаправналица 

0063 
 
 
  

   

231 
идео 
239 

2. Краткорочникредитиипласмани – 
осталаповезанаправналица 

0064 
  
 
 

   

232 
идео 
239 

3. 
Краткорочникредитиизајмовиуземљи 

0065 
 
 
  

   

233 
идео 
239 

4. 
Краткорочникредитиизајмовиуиност
ранству 

0066 
 
 
  

   

234, 
235, 
238 
идео 
239 

5. 
Осталикраткорочнифинансијскиплас
мани 

0067 

  
 
 

   



24 
VII. 
ГОТОВИНСКИЕКВИВАЛЕНТИИГ
ОТОВИНА 

0068 
  
3.7. 
 

5149 1207 
 

27 VIII. ПОРЕЗНАДОДАТУВРЕДНОСТ 0069 
 
 
 3.8. 

1650 1215 
 

28 
осим 
288 

IX. 
АКТИВНАВРЕМЕНСКАРАЗГРАНИ
ЧЕЊА 

0070 
 
 
  

30 
  

  

 
Д. УКУПНААКТИВА = 
ПОСЛОВНАИМОВИНА (0001 + 
0002 + 0042 + 0043) 

0071 

  
 
 

233317 193452 
 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНААКТИВА 0072 
 
 
  

466000 52660 
 

  ПАСИВА 
   

 
  

   

  

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

0401 

  
 
3.9. 

140580 114439 
 

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

0402 
 
 
 

139658 139658 
 

300 1. Акцијскикапитал 0403 
 
 
  

129997 129997 
 

301 
2. 
Уделидруштавасограниченомодговор
ношћу 

0404 
  
 
 

   

302 3. Улози 0405 
 
 
  

   

303 4. Државникапитал 0406 
 
 
  

   

304 5. Друштвеникапитал 0407 
 
 
  

   

305 6. Задружниудели 0408 
 
 
  

   

306 7. Емисионапремија 0409 
 
 
  

5573 5573 
 

309 8. Осталиосновникапитал 0410 
 
 
  

4088 4088 
 

31 
II. 
УПИСАНИАНЕУПЛАЋЕНИКАПИТ
АЛ 

0411 
 
 
  

   

047 и 
237 

III. 
ОТКУПЉЕНЕСОПСТВЕНЕАКЦИЈЕ 

0412 
 
 
  

8193 8193 
 

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 
 
 
  

10000 10000 
 

330 

V. 
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕРЕЗЕРВЕПО
ОСНОВУРЕВАЛОРИЗАЦИЈЕНЕМА
ТЕРИЈАЛНЕИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, 
ПОСТРОЈЕЊАИОПРЕМЕ 

0414 

  
 
 

25775 
  

33 
осим 
330 

VI. 
НЕРЕАЛИЗОВАНИДОБИЦИПООС
НОВУХАРТИЈАОДВРЕДНОСТИИД
РУГИХКОМПОНЕНТИОСТАЛОГС
ВЕОБУХВАТНОГРЕЗУЛТАТА 
(потражнасалдарачунагрупе 33 осим 
330) 

0415 

  
 
 

   



33 
осим 
330 

VII. 
НЕРЕАЛИЗОВАНИГУБИЦИПООС
НОВУХАРТИЈАОДВРЕДНОСТИИД
РУГИХКОМПОНЕНТИОСТАЛОГС
ВЕОБУХВАТНОГРЕЗУЛТАТА 
(дуговнасалдарачунагрупе 33 осим 
330) 

0416 

  
 
 

   

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 
  
 
 

366 31977 
 

340 
1. 
Нераспоређенидобитакранијихгодина 

0418 
  
 
 

   

341 
2. 
Нераспоређенидобитактекућегодине 

0419 
 
 
  

366 31977 
 

  
IX. 
УЧЕШЋЕБЕЗПРАВАКОНТРОЛЕ 

0420 
  
 
 

   

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  0421 
 
 
 

27026 59003 
 

350 1. Губитакранијихгодина 0422 
  
 
 

27026 59003 
 

351 2. Губитактекућегодине 0423 
 
 
  

   

  
Б. 
ДУГОРОЧНАРЕЗЕРВИСАЊАИО
БАВЕЗЕ (0425 + 0432) 

0424 
  
 
 

5077 9394 
 

40 
I. ДУГОРОЧНАРЕЗЕРВИСАЊА 
(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 
0431) 

0425 
 
 
  

533 529 
 

400 
1. 
Резервисањазатрошковеугарантномр
оку 

0426 
  
 
 

   

401 
2. 
Резервисањазатрошковеобнављањапр
ироднихбогатстава 

0427 
  
 
 

   

403 
3. 
Резервисањазатрошковереструктурир
ања 

0428 
 
 
  

   

404 
4. 
Резервисањазанакнадеидругебенефиц
ијезапослених 

0429 
 
 
 3.10. 

533 529 
 

405 
5. 
Резервисањазатрошковесудскихспор
ова 

0430 
 
 
  

   

402 и 
409 

6. Осталадугорочнарезервисања 0431 
  
 
 

   

41 
II. ДУГОРОЧНЕОБАВЕЗЕ (0433 + 
0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 
0439 + 0440) 

0432 
 
3.11. 
  

4544 8865 
 

410 
1. 
Обавезекојесемогуконвертоватиукап
итал 

0433 
  
 
 

   

411 
2. 
Обавезепремаматичнимизависнимпр
авнимлицима 

0434 
 
 
  

   

412 
3. 
Обавезепремаосталимповезанимправ
нимлицима 

0435 
 
 
  

   

413 
4. 
Обавезепоемитованимхартијамаодвр
едностиупериодудужемодгодинудана 

0436 
 
 
  

   

414 5. Дугорочникредитиизајмовиуземљи 0437 
 
  
 

4544 8865 
 

415 
6. 
Дугорочникредитиизајмовиуиностра

0438 
 
    



нству   

416 
7. 
Обавезепоосновуфинансијскоглизинга 

0439 
 
 
  

   

419 8. Осталедугорочнеобавезе 0440 
 
 
  

   

498 В. ОДЛОЖЕНЕПОРЕСКЕОБАВЕЗЕ 0441 
 
 
  

1926 
 

275 
 

42 до 
49 

(оси
м 

498) 

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

0442 

 
 
  85734 69344 

 

42 

I. 
КРАТКОРОЧНЕФИНАНСИЈСКЕОБА
ВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 
0448 + 0449) 

0443 

 
 
 3.12. 

62735 55667 
 

420 
1. 
Краткорочникредитиодматичнихизавис
нихправнихлица 

0444 
  
 
 

   

421 
2. 
Краткорочникредитиодосталихповезан
ихправнихлица 

0445 
 
 
 

   

422 3. Краткорочникредитиизајмовиуземљи 0446 
 
 
  

48641 42152 
 

423 
4. 
Краткорочникредитиизајмовиуиностра
нству 

0447 
 
 
  

   

427 

5. 
Обавезепоосновусталнихсредставаисре
дставаобустављеногпословањанамењен
ихпродаји 

0448 

  
 
    

424, 
425, 

426 и 
429 

6. 
Осталекраткорочнефинансијскеобавезе 

0449 

  
 
 

14094 13515 
 

430 
II. ПРИМЉЕНИАВАНСИ, 
ДЕПОЗИТИИКАУЦИЈЕ 

0450 
 
3.13. 

2344 3920 
 

43 
осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕИЗПОСЛОВАЊА (0452 + 
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 
0458) 

0451 
  
3.14. 
 

          19491          9227 
 

431 
1. Добављачи - 
матичнаизависнаправналицауземљи 

0452 
  
 
 

   

432 
2. Добављачи - 
матичнаизависнаправналицауиностран
ству 

0453 
  
 
 

   

433 
3. Добављачи - 
осталаповезанаправналицауземљи 

0454 
  
 
 

   

434 
4. Добављачи – 
осталаповезанаправналицауиностранст
ву 

0455 
  
 
 

   

435 5. Добављачиуземљи 0456 
 
 
  

19478 9227 
 

436 6. Добављачиуиностранству 0457 
  
 
 

   

439 7. Осталеобавезеизпословања 0458 
  
 
 

13 
  

44, 
45 и 
46 

IV. 
ОСТАЛЕКРАТКОРОЧНЕОБАВЕЗЕ 

0459 
  
3.15. 
 

998 284 
 

47 
V. 
ОБАВЕЗЕПООСНОВУПОРЕЗАНАДО
ДАТУВРЕДНОСТ 

0460 
 
 
  

 
11 

 



48 
VI. ОБАВЕЗЕЗАОСТАЛЕПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕИДРУГЕДАЖБИНЕ 

0461 
  
3.16. 
 

166 235 
 

49 
осим 
498 

VII. 
ПАСИВНАВРЕМЕНСКАРАЗГРАНИЧ
ЕЊА 

0462 
  
 
 

   

  

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

0463 

  
 
 
 

   

  Ђ. УКУПНАПАСИВА (0424 + 0442 + 
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 

0464 
 
 
  

233317 193452 
 

89 Е. ВАНБИЛАНСНАПАСИВА 0465 
 
 
 

46600 52660 
 

 

 
 

БИЛАНС УСПЕХА  за  период  од  01.01.2016. до 31.12.2016. године 

 
- ухиљадамадинара - 

Груп
арачу
на, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 

На
по
мен
абр
ој 

Износ 

Текућагодина
Претходна
година 

1 2 3 4 5 6 
  ПРИХОДИИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊА     

60 до 
65, 
осим 
62 и 
63 

А. ПОСЛОВНИПРИХОДИ 
(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001 

 
4.1. 

136634 159061 

60 
I. ПРИХОДИОДПРОДАЈЕРОБЕ 
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 
  
 
 

43818 144115 

602 3. Приходиодпродајеробеосталимповезанимправнимлициманадомаћемтржишту 1005 
  
 
 

  

604 5. Приходиодпродајеробенадомаћемтржишту 1007 
 
 
  

42287 73814 

605 6. Приходиодпродајеробенаиностраномтржишту 1008 
  
 
 

1531 70301 

61 
II. ПРИХОДИОДПРОДАЈЕПРОИЗВОДАИУСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 
1014 + 1015) 

1009 
  
 
 

82248 7361 

611 
2. 
Приходиодпродајепроизводаиуслугаматичнимизависнимправнимлициманаиностр
аномтржишту 

1011 
 
 
  

  

614 5. Приходиодпродајепроизводаиуслуганадомаћемтржишту 1014 
  
 
 

12224 7361 

615 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 1015 
 

70024 
 

64 III. ПРИХОДИОДПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈАИСЛ. 1016 
  
 
 

2234 1937 

65 IV. ДРУГИПОСЛОВНИПРИХОДИ 1017 
 
 
  

8334 5648 

  
РАСХОДИИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊА 

    
 
 

  



 
50 до 
55, 62 
и 63 

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

1018 

  
 
4.2. 

136588 156168 

50 I. НАБАВНАВРЕДНОСТПРОДАТЕРОБЕ 1019 
  
 
 

17190 50145 

62 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 
 

114 
 

630 
III. 
ПОВЕЋАЊЕВРЕДНОСТИЗАЛИХАНЕДОВРШЕНИХИГОТОВИХПРОИЗВОДАИ
НЕДОВРШЕНИХУСЛУГА 

1021 
  
 
  

48648 

631 
IV. 
СМАЊЕЊЕВРЕДНОСТИЗАЛИХАНЕДОВРШЕНИХИГОТОВИХПРОИЗВОДАИ
НЕДОВРШЕНИХУСЛУГА 

1022 
 

6068 
 

51 
осим 
513 

V. ТРОШКОВИМАТЕРИЈАЛА 1023 
 
 
  

69785 111877 

513 VI. ТРОШКОВИГОРИВАИЕНЕРГИЈЕ 1024 
  
 
 

        12062         11401 

52 VII. ТРОШКОВИЗАРАДА, НАКНАДАЗАРАДАИОСТАЛИЛИЧНИРАСХОДИ 1025 
  
 
 

8922 7668 

53 VIII. ТРОШКОВИПРОИЗВОДНИХУСЛУГА 1026 
 
 
  

6552 5839 

540 IX. ТРОШКОВИАМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 
  
 
 

10507 11792 

541 
до 
549 

X. ТРОШКОВИДУГОРОЧНИХРЕЗЕРВИСАЊА 1028 
  
 
 

7 148 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИТРОШКОВИ 1029 
 
 
  

5609 5946 

  В. ПОСЛОВНИДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 
  
 
 

46 2893 

  Г. ПОСЛОВНИГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 
  
 
   

66 Д. ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 
4.3. 

253 851 

66, 
осим 
662, 

663 и 
664 

I. 
ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИОДПОВЕЗАНИХЛИЦАИОСТАЛИФИНАНСИЈСКИ
ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 

1033 

  
 
 144 635 

660 1. Финансијскиприходиодматичнихизависнихправнихлица 1034 
  
 
  

527 

661 2. Финансијски приходио досталихповезанихправнихлица 1035 
  
 
  

10 

669 4. Остали финансијски приходи 1037 
  
 
 

144 98 

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



663 и 
664 

III. 
ПОЗИТИВНЕКУРСНЕРАЗЛИКЕИПОЗИТИВНИЕФЕКТИВАЛУТНЕКЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА) 

1039 
  
 
 

109 216 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 
4.4. 

2616 2360 

56, 
осим 
562, 

563 и 
564 

I. 
ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИИЗОДНОСАСАПОВЕЗАНИМПРАВНИМЛИЦИМАИ
ОСТАЛИФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 

 
 
 1 

 

566 и 
569 

Остали финанијски расходи 1045 
 

1 
 

562 II. РАСХОДИКАМАТА (ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА) 1046 
  
 
 

1702 1697 

563 и 
564 

III. 
НЕГАТИВНЕКУРСНЕРАЗЛИКЕИНЕГАТИВНИЕФЕКТИВАЛУТНЕКЛАУЗУЛЕ 
(ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА) 

1047 
  
 
 

913 
 

663 
 

  Е. ДОБИТАКИЗФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 
  
 
   

  Ж. ГУБИТАКИЗФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 
 
 
  

2363 1509 

683 и 
685 

З. 
ПРИХОДИОДУСКЛАЂИВАЊАВРЕДНОСТИОСТАЛЕИМОВИНЕКОЈАСЕИСК
АЗУЈЕПОФЕРВРЕДНОСТИКРОЗБИЛАНСУСПЕХА 

1050 
  
 
 

976 4571 

583 и 
585 

И. 
РАСХОДИОДУСКЛАЂИВАЊАВРЕДНОСТИОСТАЛЕИМОВИНЕКОЈАСЕИСКА
ЗУЈЕПОФЕРВРЕДНОСТИКРОЗБИЛАНСУСПЕХА 

1051 
  
4.5. 
 

 
 

1507 
 

67 и 
68, 
осим 
683 и 
685 

Ј. ОСТАЛИПРИХОДИ 1052 

 

3538 27702 

57 и 
58, 
осим 
583 и 
585 

К. ОСТАЛИРАСХОДИ 1053 

  
 
        188        392 

  
Л. ДОБИТАКИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊАПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 
1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) 

1054 
 

2009 31758 

  
Љ. ГУБИТАКИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊАПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 
1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) 

1055 
  
 
   

69-59 
М. НЕТОДОБИТАКПОСЛОВАЊАКОЈЕСЕОБУСТАВЉА, 
ЕФЕКТИПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕПОЛИТИКЕИИСПРАВКАГРЕШАКА
ИЗРАНИЈИХПЕРИОДА 

1056 
  
 
 

8 
 

59-69 
Н. НЕТОГУБИТАКПОСЛОВАЊАКОЈЕСЕОБУСТАВЉА, 
РАСХОДИПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕПОЛИТИКЕИИСПРАВКАГРЕШАК
АИЗРАНИЈИХПЕРИОДА 

1057 
  
 
  

7 

  Њ. ДОБИТАКПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) 1058 
  
 
 

2017 31751 

  О. ГУБИТАКПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) 1059 
  
 
   

  П. ПОРЕЗНАДОБИТАК   
  
 
   

721 I. ПОРЕСКИРАСХОДПЕРИОДА 1060 
  
 
   



део 
722 

II. ОДЛОЖЕНИПОРЕСКИРАСХОДИПЕРИОДА 1061 
  
 
 

1651 
 

део 
722 

III. ОДЛОЖЕНИПОРЕСКИПРИХОДИПЕРИОДА 1062 
  
 
  

226 

723 Р. ИСПЛАЋЕНАЛИЧНАПРИМАЊАПОСЛОДАВЦА 1063 
 

  

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

1064 
  
 
 

366 31977 

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

1065 
  
 
   

  I. НЕТОДОБИТАККОЈИПРИПАДАМАЊИНСКИМУЛАГАЧИМА 1066 
  
 
   

  II. НЕТОДОБИТАККОЈИПРИПАДАВЕЋИНСКОМВЛАСНИКУ 1067 
  
 
   

 
III. НЕТОГУБИТАККОЈИПРИПАДАМАЊИНСКИМУЛАГАЧИМА 1068 

 
 
   

 
IV. НЕТОГУБИТАККОЈИПРИПАДАВЕЋИНСКОМВЛАСНИКУ 1069 

 
 
   

  V. ЗАРАДАПОАКЦИЈИ   
  
 
   

  1. Основназарадапоакцији 1070 
  
 
   

  2. Умањена (разводњена) зарадапоакцији 1071 
  
 
   

 
 

 
 XI. POKAZATELJI POSLOVANJA: 
 

Naziv Vrednost 
Prinos na ukupni kapital 366 
Poslovni neto dobitak pre oporezivanja 2017 
Neto obrtni kapital 99.809 
Dobitak po akciji 2,82 
Cena akcija najviša 
                    najniža 

320,00 
290,00 

Isplaćena dividenda u poslednje tri godine               2014.- 
              2015.- 
              2016.- 

Stepen zaduženosti (ukupne obaveza/poslovna pasiva) 0,38% 
I Stepen likvidnosti (Gotovina/kratkoročne obaveze) 0,06% 
II stepen likvidnosti( obrtna imovina-
zalihe/kr.obaveze) 

0,18% 

Glavni kupci i dobavljaci; Kupci koji ucestvuju sa vise od 10% u ukupnom prihodu: Twinoxide-RS Beograd, ,  
a dobavljaci koji ucestvuju sa vise od 10% u stanju obaveza prema dobavljacima su: 

nema 
 
1.Društvo je odlukom o knjiženjima rezultata popisa donelo odluku o potraživanjima  od čijeg dopeća je proteklo više od 60 dana. Takva 
potrazivanjenisu nisu stavljena na sumnjiva jer je izvršeno poravnanje sa firmama i naplaćeno do dana odobravanja bilansa.  

 
2.Drustvo je nije pribavljalo sopstvene akcije u toku 2016.   Tako da je stanje otkupljenih sopstvenih akcija nepromenjeno u odnosu na 2015. 
Odluku o poništavanju ili prodaji doneće Skupština na redovnoj sednici. 

Dogadjaji nakon dana bilansiranja 
Od dana bilansiranja do dana podnošenja godišnjeg izveštaja nisu se desili bitni dogadjaji koji utiču na poslovanje društva.Nastavljeno je sa 
isporukom već ugovorenih količina gotovog proizvoda što na domaćem što na inostranom tržištu.  
 



 
XII. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Preduzeće je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo je odredjenim finansijskim rizicima I to: tržišnom riziku (rizik od 
promene kursa stranih valuta,rizik promene kamatnih stopa i rizik od promene cene) riziku likvidnosti i kreditnom riziku. 
Preduzece ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje, iz razloga što takvi instrumenti nisu u 
širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata. 
Kategorija finansijskih instumenata prikazane su u sledećoj tabeli: 
                                                                     
Finansijska sredstva 2016. 2015. 
Potrazivanja od kupaca u zemlji 5847 12751 
Potraživanja od kupaca u inostranstvu 2909 1789 
Ostala potraživanja 85 229 
Gotovina 5149 1207 
Ukupno finansijska sredstva 13990 15976 
 
Finansijske obaveze   
Dugoročni obaveze 4544 8865 
Kratkoročni obaveze 62735 55667 
Ostale  finansijke obaveze iz poslovanja 19491 9227 
Ukupno finansijke obaveze 86770 73759 
 
 
TRŽIŠNI RIZIK 
U svom poslovanju Preduzeće je izloženo tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promene kamatnih stopa. 
 
DEVIZNI RIZIK 
 
Preduzeće je izloženo deviznom  riziku od promena kursa stranih valuta uglavnom preko gotovinskih ekvivalenata i gotovine, obaveza po 
kratkoročnim i dugoročnim kreditima i poslovanju sa inostranstvom. Devizni rizik nastaje u slučajevima neuskladjenosti finansijskih sredstava i 
obaveza izraženoj u stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom 
Izloženost promeni kursa stranih valuta predstavljena je narednom tabelom: 
 
         
 Imovina  Obaveze 
 2016. 2015.  2016. 2015. 
      

   6548 2790  53185 52847 
      
 6548 2790  53185 52847 
 
Uticaj osetljivosti promene kursa dinara u odnosu na EUR prikazan je u sledećoj tabeli kod promene za 10% na dobitak Preduzeća 
 
 2016.  2015. 
 +10% -10%  +10% -10% 
      

  4664 (4664)  5005 (5005) 
      
 4664 (4664)  5005 (5005) 
 
RIZIK OD PROMENE KAMATNIH STOPA  
 
Preduzeće je izloženo raznim rizicima koji  kroz efekte promena visine kamatnih stopa deluju na njegov finansijki položaj i tokove gotovine 
ukoliko su kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijkog tržišta te Preduzeće nema na raspolaganju instrumente kojim bi ublažio 
njihov uticaj. 
Knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i obaveza na kraju posmatranog perioda data je u sledećem pregledu. 
 

 2016.         2015. 
Finansijska sredstva  
Nekаmаtonosnа   13990          15976 
Kаmаtonosnа (fiksnа kаmаtnа stopа)  /        / 
Kаmаtonosnа (vаrijаbilnа kаmаtnа stopа)  /        / 
Ukupno 13990           15976 
Finansijske obaveze  
Nekаmаtonosnа  34584 23026 
Kаmаtonosnа (fiksnа kаmаtnа stopа)           8999 17001 
Kаmаtonosnа (vаrijаbilnа kаmаtnа stopа)  44185 34016 
Ukupno 87768 74046



 
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu godinu na realno moguće promene u kamatnim stopama  za 1% 
(2015. godine -1%), počev od 1. januara. Povećanje odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih stopa, imajući u 
vidu postojeće tržišne uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske instrumente Društva koji su postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja 
da su sve ostale varijable nepromenjene. 
 
Izloženost promeni kursa stranih valuta predstavljena je narednom tabelom: 
         
 2016  2015 
 +1% -1%  +1% -1% 
  
Finansijske obaveze    442 (442) 340 (340) 
  
 442 (442) 340 (340) 
 
 
RIZIK  LIKVIDNOSTI 
 
Rizik likvidnosti je rizik da Preduzeće  neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i 
stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru. Preduzeće upravlja rizikom 
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka kao i održavanjem 
adekvatnog odnosa dospeća finansijkih sredstava i obaveza. 
Ročnost dospećа finаnsijskih obаvezа Društvа dаtа je u sledećoj tаbeli: 
 
 
 

Do  1 godine 
Od 1 do 2 
godine 

Od 2 do 5 
godina 

Preko 5 
godina Ukupno 

2016. godinа      
Dugoročne obaveze 4455 4544 / / 8999 
Kratlkoročne obaveze 58280 / / / 58280 
Obаveze iz poslovаnjа 19491 / / / 19491 
Ostаle krаtkoročne obаveze   998 / / / 998 
Ukupno 83224 4544 / / 87768 
      
2015. godinа      
Dugoročne obaveze 4302 8865 / / 13167 
Kratkoročne obaveze 51365 / / / 51365 
Obаveze iz poslovаnjа 9227 / / / 9227 
Ostаle krаtkoročne obаveze 284 / / / 284 
Ukupno 65178 8865 / / 74043 
 
KREDITNI RIZIK 
 
Preduzeće je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Preduzeću izmire u 
potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijki gubitak Preduzeća. Kreditni rizik se vezuje za gotovinu i gotovinske ekvivalente, 
depozite u bankama i dugoročne i kratkoročne finansijke plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. Preduzeće koristi javno 
dostupne finansijke informacije na sajtovima APR i NBS i interne istorijske podatke o saradnji sa odredjenim poslovnim partnerom u cilju 
odredjivanje njegovog boniteta. U skladu s tim u Preduzeću se  preduzimaju  mere obezbedjenja tipa kompenzacije, avansne prodaje,sporazumi o 
izmirenju duga i dr. 
 
Preduzeće nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potraživanja i plasmani odnose na veliki broj medjusobno nepovezanih 
lica sa pojedinačno malim iznosima dugovanja iz redovnog toka poslovanja. 
 
UPRAVLJANJE  RIZIKOM  KAPITALA 
 
Cilj upravljanja kapitalom je da Preduzeće zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u nadrednom periodu.Lica koja kontrolišu 
finansije na nivou Preduzeća vrše pregled strukture kapitala na godišnjem nivou tako što se prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti koji 
se izračunava kao odnos neto dugovanja Preduzeća i njegovog ukupnog kapitala kao i odnosa neto zaduženosti u odnosu na ukupan kapital 
Na dan bilansa stanja stepen zaduženosti Preduzeća prikazan je u tabeli: 
 2016. 2015. 
   
1.Ukupnа zаduženost   67279 64532 
2.Gotovinа i gotovinski ekvivаlenti (5149)   (1207) 
   
3,Neto zаduženost  62130 63325 
4.Kаpitаl  140581 114439 
   
5.Ukupаn kаpitаl  78451 51114 
   
6.Pokаzаtelj zаduženosti 79,20% 123,89% 
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	Text Field 11: Akcionarsko društvo „Voćar“, proizvodnja, prerada, promet, export-import, Svilajnac a.d. Beograd Finansijski izveštaji za godinuzavršenu 31. decembra 2016.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA


