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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. 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 673694 604939 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 6.1. 671908 602967 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 41298 41298

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 253759 223857

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 82301 74615

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 282627 261147

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015 450 450

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 11255 1600

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 218

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 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=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
343706
334240
1084104
1139900
17534
19458
140
121
2727
64845
15090
1707
1637
62249
77785
0
63956
79422
3676
172
36
14
142225
203332
0
142261
203346
0
295139
317609
42487
0
0
42487
4752
4397
0
4752
4397
0
4752
46884
0
0
0
16009
1901
271899
277201
0
287908
279102
157987
157987
126196
126196
91
91
212031
212031
0
212122
212122
784213
775407
343706
334240
0
1084104
1139900
404
2662
1746
11886
15819
5582
4211
0
0
0
0
604939
673694
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Bilans%20stanja&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
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

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 1786 1972 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 6.2. 1786 1916

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 56

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 6.3. 9199 8318

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

0043 457007 470847 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 6.4. 294058 298005 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 157627 218218

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 20941 19854

218
1600
11255
450
450
261147
282627
74615
82301
223857
253759
41298
41298
0
602967
671908


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 75208 29393

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 40282 30540

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

0051 6.5. 76419 89105 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 50881 72281

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 25538 16824

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059 6.6. 57853 56146

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 6.7. 4239 9719

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 6.8. 4211 5582 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 4211 5582

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 6.9. 15819 11886

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 6.10. 1746

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 6.11. 2662 404

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

0071 1139900 1084104 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 7. 334240 343706

1916
1786
0
1972
1786
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

ПАСИВА

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

0401 775407 784213

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

0402 6.12. 212122 212122 0

300 1. Акцијски капитал 0403 212031 212031

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 6.13. 91 91

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 6.13. 126196 126196

330

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

0414 6.14. 157987 157987

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 6.15. 279102 287908 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 277201 271899

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1901 16009

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

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

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 46884 4752 0

0
0
0
56


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 6.16. 4397 4752 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 4397 4752

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 6.17. 42487 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 42487

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

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

0442 317609 295139 0

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

0443 6.18. 203346 142261 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 203332 142225

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
89105
76419
30540
40282
29393
75208
19854
20941
218218
157627
0
298005
294058
0
470847
457007
8318
9199


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 14 36

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 6.18. 172 3676

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

0451 6.19. 79422 63956 0

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 77785 62249

436 6. Добављачи у иностранству 0457 1637 1707

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 6.20. 15090 64845

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 2727

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 6.21. 121 140

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 6.22. 19458 17534

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 1139900 1084104

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 7. 334240 343706

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
5582
4211
9719
4239
56146
57853
16824
25538
72281
50881


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 1039050 1185099

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 5.1. 431282 595671

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 431282 595671

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 5.2. 579879 558429

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 386084 372519

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 193795 185910

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 5.3. 27889 30999

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
16009
1901
733
881
3735
1249
19011
2269
19011
2269
920
4553
26783
40788
4348
7931
13224
9204
3919
322
2447
2612
4661
4302
1004
1723
1004
1723
8112
8637
3017
5260
1170
3699
6
6
0
4193
8959
11809
35561
21268
18571
595671
431282
1185099
1039050
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
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
1074611 1196908

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 5.4. 400428 553322

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 5.5. 104951 123771

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

1021 5.6. 1087 404

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 5.7. 526617 496202

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 5.8. 40354 46873

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 5.9. 145201 155284

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 5.10. 20482 19517

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5.11. 28861 28444

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 5.12. 135 173

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5.13. 18571 21268

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 35561 11809

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 5.14. 8959 4193

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

1033 0 6

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037 6

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 3699 1170

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

1039 5260 3017

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 5.15. 8637 8112

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 1723 1004

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

558429
579879
595671
431282


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 1723 1004

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 4302 4661

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

1047 2612 2447

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 322

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 3919

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

1050 5.16. 9204 13224

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

1051 5.17. 7931 4348

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 5.18. 40788 26783

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 5.19. 4553 920

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

1054 2269 19011

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

1055

69-59

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

1056

59-69

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

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 2269 19011

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 5.20. 1249 3735

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 5.21. 881 733

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

404
1087
123771
104951
553322
400428
1196908
1074611
30999
27889
185910
193795
372519
386084


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 1901 16009

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

173
135
28444
28861
19517
20482
155284
145201
46873
40354
496202
526617


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 1901 16009

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
0
0
16009
1901
16009
1901
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 1901 16009

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

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 925609 882466

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 915992 877318

2. Примљене камате из пословних активности 3003 4 228

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 9613 4920

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 956941 835739

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 733967 634349

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 178686 162028

3. Плаћене камате 3008 4302 4661

4. Порез на добитак 3009 1251 10571

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 38735 24130

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 46727

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 31332

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 3908 450

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 3623 450

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 285

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 69268 21611

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 69268 21611

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 65360 21161

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
11886
15819
10594
11886
1292
3933
881624
1026851
882916
1030784
24274
100625
628
642
23646
24274
642
59674
41593
0
101267
21161
65360
10571
1251
4661
4302
162028
178686
634349
733967
835739
956941
4920
9613
228
4
877318
915992
882466
925609
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 101267 0

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 41593

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 59674

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 642 24274

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 23646

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037 642 628

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 100625

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 24274

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 1030784 882916

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 1026851 881624

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 3933 1292

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 11886 10594

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 15819 11886

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

21611
69268
21611
69268
285
450
3623
450
3908
31332
46727
24130
38735


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 212122 4020 4038 126196

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 212122 4024 4042 126196

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 212122 4028 4046 126196

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 212122 4032 4050 126196

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
775407
8806
784213
784213
5303
778910
778910
157987
157987
157987
157987
126196
212122
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
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 212122 4036 4054 126196

 

126196
212122


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 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 282605

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 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 282605

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 10706

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 16009

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 287908

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 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 287908

126196
212122


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 10707

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 1901

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 279102

 

126196
212122


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 157987 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 157987 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 157987 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 157987 4140 4158

126196
212122


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 157987 4144 4162

 

282605


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

287908
16009
10706
282605


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 778910 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 778910 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

5303 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 784213 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 784213 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

279102
1901
10707
287908


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 8806 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

4243 775407 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

157987


 
 
 

 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
ZA 2017. GODINU 

 
 
 

1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 
 
 
Akcionarsko društvo "Žitosrem" (u daljem tekstu: društvo) je osnovano 07.07.1956. godine kao samostalno 
mlinsko preduze�e, sa sedištem In�iji, ulica Vojvode Putnika broj 2. 
 
Osnovna delatnost društva je proizvodnja mlinskih proizvoda, a preduze�e se bavi i proizvodnjom pekarskih i 
vafl proizvoda, skladištenjem i sušenjem žitarica, proizvodnjom sto�ne hrane, trgovinom na veliko i na malo i 
spoljnom trgovinom. 
Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj BD 89959/2005. 
Svojinska transformacija društvenog kapitala je zapo�eta 1991. godine, a u potpunosti je završena u septembru 
2002. godine. 
Kapital društva je 100% akcijski i podeljen je na 70.677 obi�nih akcija, nominalne vrednosti RSD 3.000,00  po 
akciji. 
Akcije društva se kotiraju na Beogradskoj berzi. 
Na dan 31.12.2017. godine u Jedinstvenoj evidenciji akcionara je evidentirano ukupno 157 akcionara, od kojih 
su 9 nerezidenti koji poseduju  0.58 % kapitala društva. 
 
Ve�inski paket akcija poseduje ’’Žito-invest’’ d.o.o. iz In�ije – ukupno 43.640 akcija ili 61,75 % kapitala 
društva. 
 
’’Žito-invest’’ d.o.o., kao kontrolno društvo, i ’’Žitosrem’’ a.d. , kao podre�eno društvo, ne �ine ekonomsku 
celinu, u toku 2017. godine nisu imali poslovne transakcije, nemaju sukob interesa, niti su zaklju�ili ugovor o 
posebnim odnosima koji bi obuhvatio upravljanje u podre�enom društvu od strane kontrolnog, o prenosu dobitka 
podre�enog društva kontrolnom i sli�no. 
Od dana sticanja statusa podre�enog društva ’’Žitosrem’’ je svom poslovnom imenu, memorandumu i drugim 
dokumentima dodao ime kontrolnog društva. 
 
Revizija finansijskih izveštaja obavlja se od 1999. godine. 
 
Za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu izabran je ’’Privredni savetnik – revizija’’ d.o.o. iz 
Beograda. 
 
 

Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o ra�unovodstvu („Sl.glasnik RS“ , br. 62/13) razvrstano u srednje 
pravno lice. 
 
Poreski identifikacioni broj društva je  100698556 
 
Mati�ni broj društva je  08014566. 
 
Prose�an broj zaposlenih u 2017. godini bio 161, a u 2016. godini je prose�no bilo 159 zaposlenih. 
 
Finansijski izveštaji za 2017. godinu odobreni su za objavljivanje od strane rukovodstva dana 20.04.2018. 
godine. 



 
 
2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Finansijski izveštaji Društva za obra�unski period koji se završava 31.12.2017. godine  su sastavljeni, po svim 
materijalno zna�ajnim pitanjima,  u skladu sa Me�unarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o 
ra�unovodstvu („Sl.glasnik RS“, br. 62/2013) i drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, 
kao i u skladu sa izabranim i usvojenim ra�unovodstvenim politikama Društva. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i na�elom stalnosti poslovanja 
društva. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih 
izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014 i 144/2014). 
 
 Prema Zakonu o ra�unovodstvu i reviziji, finansijski izveštaji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj 
o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske 
izveštaje. 
 
Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama RSD, osim ukoliko nije druga�ije nazna�eno.  
RSD predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu društva. Sve transakcije u valutama koje nisu funkcionalna 
valuta, tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. 
 
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo ra�unovodstvene politike obelodanjene u 
Napomeni 3, koje su zasnovane na važe�im ra�unovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 
 
 
3. PREGLED ZNA�AJNIH RA�UNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
3.1. Koriš�enje procenjivanja 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI i ra�unovodstvenim propisima važe�im u 
Republici Srbiji zahteva od rukovodstva društva koriš�enje najboljih mogu�ih procena i razumnih pretpostavki, 
koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske izveštaje.  
 
Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja. Stvarni rezultati 
mogu se razlikovati od navedenih procena, pri �emu se procene razmatraju periodi�no. 
 
Najzna�ajnije procene odnose se na utvr�ivanje obezvre�enja finansijske i nefinansijske imovine, priznavanje 
odloženih poreskih sredstava, utvr�ivanje rezervisanja za sudske sporove i definisanje pretpostavki neophodnih 
za aktuarski obra�un naknada zaposlenima po osnovu otpremnina, i iste su obelodanjene u odgovaraju�im 
ra�unovodstvenim politikama i/ili napomenama uz finansijske izveštaje. 
 
 
3.2. Prera�unavanje stranih sredstava pla�anja i ra�unovodstveni tretman kursnih razlika i efekata 
po osnovu kursne razlike 
 
Stavke uklju�ene u finansijske izveštaje društva odmeravaju se koriš�enjem valute primarnog ekonomskog 
okruženja u kome društvo posluje (funkcionalna valuta).  
Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima pla�anja se na dan bilansa stanja prera�unavaju u njihovu dinarsku 
protivvrednost primenom zvani�nog srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije važe�im na taj dan. 
Poslovne promene u stranim sredstvima pla�anja tokom godine prera�unavaju se u dinarsku protivvrednost 
primenom zvani�nih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važe�im na dan poslovne promene. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale prera�unom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima 
pla�anja i prera�unom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, 
odnosno finansijski rashodi. 
 



Pozitivni i negativni efekti ugovorenih deviznih klauzula u vezi potraživanja i obaveza, nastali primenom 
ugovorenog kursa, tako�e se iskazuju kao deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda. 
 
 
3.3. Uporedni podaci 
 
Uporedne podatke �ine finansijski izveštaji društva za 2017. godinu, koji su bili predment revizije. 
 
 
3.4. Poslovni prihodi 
 
Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obra�unskog perioda, 
pod uslovom da je sa tim danom nastao dužni�ko - poverila�ki odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod se meri 
po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja, uzimaju�i u obzir iznos svih trgova�kih popusta i 
koli�inskih rabata koje društvo odobri. Razlika izme�u poštene vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje 
se kao prihod od kamate. 
 
Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi: 
/a/ Društvo je prenelo na kupca sve zna�ajne rizike i koristi od vlasništva; 
/b/ rukovodstvo društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obi�no povezuje sa vlasništvom, niti 
kontrolu nad prodatim proizvodima i robom; 
/c/ kada je mogu�e da se iznos prihoda pouzdano izmeri; 
/d/ kada je verovatno da �e poslovna promena da bude pra�ena prilivom ekonomske koristi u društvo i 
/e/ kad se troškovi koji su nastali ili �e nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere.  
 
Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 
 
3.5. Poslovni rashodi 
 
Ukupne poslovne rashode �ine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, naknada 
zarada i ostali li�ni rashodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i nematerijalni 
troškovi. 
 
Osnovni elementi i na�ela priznavanja rashoda su: 
/a/ rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budu�ih ekonomskih koristi koje je 
povezano sa smanjenjem sredstava ili pove�anjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 
/b/ rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (na�elo uzro�nosti); 
/c/ kada se o�ekuje da �e ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obra�unskih perioda, a povezanost sa 
prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i 
razumne alokacije; 
/d/ rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg budu�e 
ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja kao 
sredstvo; 
/e/ rashodi se priznaju i u onim slu�ajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvr�uje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, umanjene za 
iznos utvr�ene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate robe na veliko.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na malo utvr�uje se u visini prihoda od prodate robe, umanjenih za iznos 
utvr�ene razlike u ceni, kao i za iznos ukalkulisanog PDV, sadržanih u vrednosti prodate robe na malo. 
 
3.6. Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se kvalifikuje 
�ine deo nabavne vrednosti/cene koštanja tog sredstva. Drugi troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod. 
 
 
 



3.7. Finansijski prihodi i rashodi 
 
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da li 
se pla�aju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih razlika; 
prihode i rashode iz odnosa sa mati�nim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima; i ostale finansijske 
prihode i rashode.  
 
Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 
 
3.8. Dobici i gubici 
 
Dobici predstavljaju pove�anje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u slu�aju prodaje stalne 
imovine po vrednosti ve�oj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane dobitke po osnovu 
prodaje tržišnih hartija od vrednosti (u slu�aju kada se vrednovanje hartija od vrednosti vrši po njihovim tržišnim 
vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri pove�anju knjigovodstvene vrednosti stalne imovine usled prestanka 
delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti. 
 
Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene vrednosti, zatim po 
osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimi�no 
nadoknaditi od osiguravaju�ih društava,  po osnovu primene principa impariteta (umanjenje vrednosti imovine). 
 
3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 
- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim 
licima ili u administrativne svrhe; 
- za koja se o�ekuje da �e se koristiti duže od jednog obra�unskog perioda; i 
- �ija je pojedina�na nabavna cena u vreme nabavke ve�a od prose�ne bruto zarade po zaposlenom u Republici, 
prema poslednjem objavljenom podatku republi�kog organa nadležnog za poslove statistike.  
 

Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnine, postojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ako, i samo ako: 
- je verovatno da �e se budu�e ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i 
- se nabavne vrednost/cena koštanja tog sredstva može pouzdano utvrditi. 

 
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 
 
Nabavnu vrednost �ini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uve�ana za sve zavisne troškove nabavke i sve 
troškove dovo�enja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u 
sopstvenoj režiji �ine direktni troškovi i pripadaju�i indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 
 

Troškovi pozajmljivanja nastali do momenta stavljanja sredstva u upotrebu, kapitalizuju se, odnosno uklju�uju 
se u nabavnu vrednost kupljenog sredstva. 

 

Nakon što se priznaju kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po 
ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obra�unate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvre�enja. 
 
Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvre�eno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi 
na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu tog 
sredstva. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva �ija je vrednost umanjena ili su 
iskoriš�ene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda.  
 
Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji ili 
je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u 
prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slu�aju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno kao pove�anje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen 



alternativni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost se pove�ava do 
nadoknadive vrednosti. 
 
Naknadni izdatak koji se odnosi na ve� priznate nekretnine, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom iznosu 
tog sredstva, ako je verovatno da �e priliv budu�ih ekonomskih koristi da bude ve�i od prvobitno procenjene 
stope prinosa tog sredstva i da se nabavna vrednost/cena koštanja naknadnog izdatka može pouzdano utvrditii. 
 
Društvo priznaje u knjigovodstvenu vrednost neke nekretnine, postrojenja i opreme, troškove zamene nekih 
delova tih stavki, u momentu kada ti troškovi nastanu i kada su zadovoljeni kriterijumi priznavanja. 
Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 
 
Gradsko zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a vrednovanje se vrši na 
isti na�in kao i za nekretnine, postrojenja i opremu.  
 
U okviru gra�evinskog zemljišta nije prikazana vrednost gradskog gra�evinskog zemljišta koja nije vlasništvo 
društva, a koje društvo koristi na neograni�en rok i za �ije koriš�enje pla�a naknadu koja je zna�ajno ispod 
tržišne. 
 
Ne vrši se amortizacija zemljišta. 
 

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja nakon otu�ivanja ili kada je sredstvo 
trajno povu�eno iz upotrebe i kada se od njegovog otu�enja ne o�ekuju nikakve budu�e ekonomske koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otu�enja utvr�uju se kao razlika izme�u procenjenih neto 
priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 
 
 
3.10. Investicione nekretnine 
 
Investiciona nekretnina je nekretnina (poljoprivredno zemljište, poslovni prostor, gra�evinsko zemljište sa 

stambenim i prate�im gra�evinskim objektima i stan) koju Društvo kao vlasnik drži radi ostvarivanja zarade od 
izdavanja nekretnine ili radi uve�anja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi upotrebe za 
proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanja usluga ili za potrebe administrativnog poslovanja, ili prodaje u 
okviru redovnog poslovanja. 
 
Po�etno merenje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Pri po�etnom merenju, 
zavisni troškovi nabavke se uklju�uju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.  
 
Nakon po�etnog priznavanja, investicione nekretnine se mere prema njihovoj poštenoj vrednosti. Poštena 
vrednost se meri kao najverovatnija cena koja realno može da se dobije na tržištu, na dan bilansa stanja. Procenu 
investicione nekretnine nije vršio nezavisni procenitelj. 
 
Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine uklju�uje se u neto dobitak ili 
neto gubitak perioda u kojem je nastao. 
 
 
3.11. Amortizacija 
 
Obra�un amortizacije vrši se od po�etka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u 
upotrebu. 
 

Amortizacija se obra�unava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvr�uju na osnovu 
procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.  
 
Osnovica za obra�un amortizacije sredstva je nabavna vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost i 
iznos obezvre�enja. 
 



Preostala vrednost je neto iznos koji  društvo o�ekuje da �e dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka 
trajanja, po odbitku o�ekivanih troškova otu�enja. 
 
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodi�no i ako su o�ekivanja zasnovana na 
novim procenama zna�ajno razli�ita od prethodnih, obra�un troškova amortizacije za teku�i i budu�i period se 
koriguju. 
 
Metod obra�una amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodi�no i ukoliko je došlo do zna�ajne promene 
u o�ekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se menja tako da odražava taj 
izmenjeni na�in. Kada je takva promena metoda obra�una amortizacije neophodna, onda se ona 
ra�unovodstveno obuhvata kao promena ra�unovodstvene procene, a obra�unati troškovi amortizacije za teku�i i 
budu�i period se koriguju. 
 
Amortizacione stope, utvr�ene na osnovu procenjenog korisnog korisnog veka upotrebe (bez utvr�ivanja 
rezidualnog ostatka) su: 
 
Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina i opreme, date su u slede�em pregledu: 
 
 2017.  2016. 
Gra�evinski objekti 1.85 - 5%  1.85 - 5% 
Pogonska oprema 5-15%  5-15% 
Ra�unari i pripadaju�a oprema 30%  30% 
Transportna sredstva 15%  15% 
 
 
Obra�un amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Republike 
Srbije i Pravilnikom o na�inu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i na�inu utvr�ivanja amortizacije za 
poreske svrhe, što rezultira u odloženim porezima. 
 
3.12. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Saglasno usvojenoj ra�unovodstvenoj politici, rukovodstvo Društva proverava na svaki dan bilansa stanja da li 
postoje indikatori gubitka vrednosti imovine. U slu�aju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje 
nadoknadivu vrednost imovine. 
 
Nadoknadivi iznos odre�en je kao viši od neto prodajne cene i upotrebne vrednosti. Neto prodajna cena je iznos 
koji se može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji izme�u dve voljne nezavisne strane, umanjena za 
troškove prodaje, dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budu�ih nov�anih tokova za 
koje se o�ekuje da �e nastati iz kontinuirane upotrebe imovine kroz njen ekonomski vek trajanja te prodaje na 
kraju veka trajanja. Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije mogu�e, za 
jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj procenjeni 
nadoknadivi iznos, vrednost imovine je umanjena do njenog nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog obezvre�enja 
se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda saglasno MRS 36 „Umanjenje vrednosti imovine“. 
 
Goodwill se testira na umanjenje vrednosti jednom godišnje ili �eš�e ukoliko doga�aji ili promene okolnosti 
ukazuju da bi neto knjigovodstvena vrednost mogla biti umanjena. 
 
3.13. Zalihe 
 
Zalihe materijala (osim pšenice), rezervnih delova i inventara se  mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost 
�ine svi troškovi nabavke za dovo�enje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha 
obuhvataju kupovnu cenu, uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati 
od poreskih vlasti), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati 
nabavci. Popusti, rabati i druge sli�ne stavke se oduzimaju pri utvr�ivanju troškova nabavke.  
 
Zalihe pšenice i kukuruza se evidentiraju po planskim cenama. Razlika izme�u planske i nabavne cene se 
iskazuje preko ra�una odstupanja u ceni. Na dan bilansa realizovani deo obra�unatih odstupanja koriguje krajnje 
stanje zaliha svode�i ih na vrednost po ponderisanoj prose�noj ceni.   



 
Zalihe gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Cenu 
koštanja �ine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za dovo�enje zaliha na njihovo sadašnje 
mesto i stanje, odnosno: 
- troškovi direktnog rada; 
- troškovi direktnog materijala i 
- indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 
 
U vrednost zaliha gotovih proizvoda ne ulaze, ve� predstavljaju rashod perioda: 
- neuobi�ajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje; 
- troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze proizvodnje; 
- režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovo�enju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje; i 
- troškovi prodaje. 
 
Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene troškove prodaje i 
procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha 
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove cene koštanja, vrši se delimi�an otpis do neto 
prodajne vrednosti. 
 
Tere�enjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slu�ajevima kada se oceni da je potrebno svesti 
vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Ošte�ene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju 
standardima se u potpunosti otpisuju. 
 
Zalihe robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kraju obra�unskog perioda vrši se 
svo�enje vrednosti zaliha na nabavnu vrednost putem alokacije realizovane razlike u ceni i poreza na dodatu 
vrednost, obra�unatih na prose�noj osnovi, na vrednost zaliha u stanju na kraju godine i nabavnu vrednost 
prodate robe. 
 
3.14. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 
 
 
Društvo odmerava stalnu imovinu (ili grupu za otu�enje) klasifikovanu kao imovina koje se drži za prodaju, po 
nižem od slede�a dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrednosti ili fer vrednost umanjenoj za troškove prodaje. 
 
3.15. Finansijski instrumenti 
 
Finansijski plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom po�etnog priznavanja mere po njihovoj 
nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se 
uklju�uju u po�etno merenje svih finansijskih sredstava. 
 
Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uve�anoj za troškove transakcija (izuzev 
finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha), koji su 
direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze. Finansijska sredstva i 
obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva od momenta kada je Društvo ugovornim odredbama vezano za 
instrument. 
 
Rukovodstvo vrši klasifikaciju finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja. Klasifikacija zavisi od 
svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. 
 
Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim 
instrumentima. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza 
pla�anja predvi�ena ugovorom ukinuta ili istekla. 
 
 
Finansijski instrumenti u skladu sa MRS 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i odmeravanje, obuhvataju 
slede�e kategorije finansijskih instrumenata: 
 
(a) Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha; 



(b) Investicije koje se drže do dospe�a; 
(c) Krediti (zajmovi) i potraživanja; 
(d) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju; 
 
 
3.15.1. Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha 

 
U ovu kategoriju spadaju finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza �ije se promene fer vrednosti evidentiranju 
kroz prihode ili rashode u bilansu uspeha. Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza klasifikovana u ovu 
kategoriju treba da ispune bilo koji od slede�ih uslova: 
(a) klasifikovano je kao ono koje se drži radi trgovanja. Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza se 
klasifikuje kao ono koje se drži radi trgovanja ako je: 
 /i/ ste�eno ili nastalo prvenstveno radi prodaje ili ponovne kupovine u bliskoj budu�nosti; 
 /ii/ deo portfelja identifikovanih finansijskih instrumenata kojima se zajedno upravlja i za koje postoji 
dokaz o nedavnom aktuelnom modelu kratkoro�nog ostvarenja dobiti; ili 
 /iii/ derivat (osim derivata koji je instrument hedžinga). 
 
(b) posle po�etnog priznanja nazna�en je od strane Društva po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Entitet može 
vršiti ovo nazna�avanje samo kada to rezultira pouzdanijim i relevantnijim informacijama, budu�i da se 
 /i/ eliminiše ili u zna�ajnoj meri otklanja nedoslednost odmeravanja ili priznavanja koja bi ina�e 
nastala usled odmeravanja sredstava ili obaveza ili priznavanja dobitaka ili gubitaka po razli�itim osnovama; ili  
 /ii/ grupom finansijskih sredstava, finansijskih obaveza ili oboma se upravlja i njihove performanse se 
procenjuju na osnovu fer vrednosti, u skladu sa dokumentovanim strategijom upravljanja rizikom ili investiranja, 
i informacije o grupi se interno sa�injavaju prema toj osnovi za klju�ne rukovodioce Društva (kao što je 
definisano u MRS 24 Obelodanjivanja povezanih strana, na primer za upravni odbor ili generalnog direktora 
Društva. 
 
3.15.2. Krediti (zajmovi) i potraživanja 

 
Zajmovi (krediti) i potraživanja su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili odredivim isplatama koja nisu 
kotirana na aktivnom tržištu osim: 
(a) sredstva koja Društvo namerava da proda odmah ili u kratkom roku i koja bi onda bila klasifikovana kao 
sredstva koja se drže radi trgovanja i ona koja Društvo posle po�etnog priznavanja nazna�i po fer vrednosti kroz 
bilans uspeha; 
(b) ona koja Društvo posle po�etnog priznavanja nazna�i kao raspoloživa za prodaju; ili 
(c) ona za koja imalac ne može u zna�ajnoj meri povratiti svoju celokupnu po�etnu investiciju, osim ako to nije 
zbog pogoršanja kredita, i koja �e biti klasifikovana kao raspoloživa za prodaju. 
 
U�eš�e ste�eno u paketu sredstava koja nisu zajmovi (krediti) ili potraživanja (na primer u�eš�e u zajedni�kom 
fondu ili sli�nim fondovima) nije zajam (kredit) ili potraživanje. 
 
3.15.3. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 

 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su nederivatna finansijska sredstva koja su nazna�ena kao 
raspoloživa za prodaju i nisu klasifikovana kao (a) zajmovi(krediti) i potraživanja (b) investicije koje se 
drže do dospe�a ili (c) finansijska sredstva nazna�ena po fer vrednosti kroz bilans uspeha. 
 
3.16. Kratkoro�na potraživanja i plasmani 
 
Kratkoro�na potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca – zavisnih i drugih povezanih pravnih lica i ostalih 
kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 
 
Kratkoro�ni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoro�ne plasmane sa rokom dospe�a, 
odnosno prodaje do godinu dana od dana �inidbe, odnosno od dana bilansa. 
 
Kratkoro�na potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi 
iskazuje u stranoj valuti, vrši se prera�unavanje u izveštajnu valutu po srednjem kursu važe�em na dan 



transakcije. Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao 
kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa 
prera�unavaju se prema važe�em srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda. 
 
Kratkoro�ni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj vrednosti, ne uzimaju�i 
u obzir nameru Društava da ih drže do dospe�a. 
 
Ukoliko postoji verovatno�a da Društvo ne�e biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu i kamatu) 
prema ugovornim uslovima za date kredite, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospe�a koja su iskazana po 
amortizovanoj vrednosti, nastao je gubitak zbog obezvre�ivanja ili nenapla�enih potraživanja. 
 
Otpis kratkoro�nih potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatno�a nenaplativnosti vrši se indirektnim 
otpisivanjem, dok se u slu�ajevima kada je nemogu�nost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili 
delimi�no, vrši direktnim otpisivanjem. 
 

Dospela kratkoro�na potraživanja kojima je na dan bilansa stanja protekao rok od 60 i više dana, ispravljaju se u 
iznosu koji proceni Odbor direktora Društva, a na osnovu realnog rizika naplate svakog pojedina�nog 
potraživanja. 
 
Ukoliko se utvrdi da su preduzete uobi�ajene mere naplate potraživanja  nisu dale rezultate, direktan otpis 
potraživanja na teret rashoda može da  nastane samo na osnovu: 

• sudske odluke,  
• likvidacije ili ste�aja, 
• na osnovu odluke Direktora Društva. 

 

3.17. Gotovinski instrumenti i gotovina 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uklju�uju sredstva na ra�unima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko 
likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospe�a do tri meseca ili kra�e a koja se mogu brzo konvertovati u 
poznate iznose gotovine, uz bezna�ajan rizik od promene vrednosti. 
 
3.18. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 
 
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih doga�aja i 
kada je verovatno da �e do�i do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti 
iznos obaveze.  
 
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti o�ekivanih budu�ih odliva 
primenom diskontne stope koja odražava kamatu na visokokvalitetne hartije od vrednosti koje su iskazane u 
valuti u kojoj �e obaveze za penzije biti pla�ene.  
 
Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Društva u 
pogledu izdataka koji �e nastati da se takve obaveze izmire.. 
 
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima, ali se obelodanjuju u napomenama uz finansijske 
izveštaje, osim ako je verovatno�a odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  
 
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima ve� ih obelodanjuje u napomenama uz 
finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 
 
Društvo vrši aktuarsku procenu troškova i obaveza po osnovu otpremnina prilikom odlaska u penziju i jubilarnih 
nagrada u skladu sa MRS 19. 
 
Obra�un naknada zaposlenima na ime otpremnina za penziju je utvr�en u skladu sa Pravilnikom o radu Društva i 
Zakonom o radu, a zaposleni sti�e pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju kada se za to steknu zakonski 
uslovi. 
 



Jubilarne nagrade se, prema Pravilniku o radu Društva, ispla�uju jedanput godišnje za sve zaposlene koji u 
teku�oj godini navrše 10, 20 ili 30 godina neprekidnog  rada u Društvu. 
 
 
3.19. Naknade zaposlenima 
 
3.19.1. Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 

 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da upla�uje doprinose raznim 
državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uklju�uju doprinose na teret zaposlenih i na teret 
poslodavca u iznosima koji se obra�unavaju primenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku 
obavezu da izvrši obustavu obra�unatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov ra�un izvrši prenos 
obustavljenih sredstava u korist odgovaraju�ih državnih fondova. Društvo nije u obavezi da zaposlenima nakon 
odlaska u penziju ispla�uje naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. Doprinosi na 
teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose. 
 

3.19.2. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 

 
U skladu sa Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 61/05) i Pojedina�nim opštim aktom o radu, Društvo je 
u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 2 ili 3 mese�ne bruto zarade koju je zaposleni 
ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se ispla�uje otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od 2 
odnosno 3 mese�ne prose�ne bruto zarade ispla�ene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se 
ispla�uje otpremnina.  
 
Jubilarne nagrade se, prema Pravilniku o radu Društva, ispla�uju jedanput godišnje za sve zaposlene koji u 
teku�oj godini navrše 10 godina neprekidnog  rada u Društvu (10.000 RSD), 20 godina neprekidnog  rada u 
Društvu (15.000 RSD) i 30 godina neprekidnog rada u Društvu (20.000 RSD). 
 
 

3.19.3. Kratkoro�na, pla�ena odsustva 

 
Akumulirana pla�ena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u teku�em periodu 
nisu iskoriš�ena u potpunosti. O�ekivani troškovi pla�enih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih 
neiskoriš�enih prava na dan bilansa, za koje se o�ekuje da �e biti iskoriš�eni u narednom periodu. U slu�aju 
neakumuliranog pla�enog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 
 

3.19.4. U�eš�e u dobiti zaposlenih 

 
Društvo priznaje obaveze i trošak za u�eš�e u dobiti zaposlenih u skladu sa Odlukom Skupštine ili drugom 
odlukom rukovodstva Društva. 
 
3.20. Porez na dobit 
 
3.20.1. Teku�i porez 

 
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obra�unava i pla�a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit 
pravnih lica („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 18/10). Porez na dobit obra�unat je po stopi od 15 % na poresku 
osnovicu koja je prikazana u poreskom bilansu, nakon umanjenja za iskoriš�ene poreske kredite. Oporeziva 
osnovica uklju�uje dobitak iskazan u bilansu uspeha, koji je korigovan u skladu sa poreskim propisima 
Republike Srbije. 
 

3.20.2. Odloženi porez 

  
Odloženi porez na dobitak se obra�unava za sve privremene razlike izme�u poreske osnove imovine i obaveza i 
njihove knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važe�e poreske stope na dan bilansa su koriš�ene za obra�un 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 neiskoriš�enih poreskih kredita 



iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da �e postojati budu�i oporezivi dobici na teret kojih se 
odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
 
Teku�i i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uklju�eni su u neto dobitak perioda. 
 
3.21. Zarada po akciji 
 
Društvo izra�unava i obelodanjuje osnovnu zaradu po akciji. Osnovna zarada po akciji obra�unava se deljenjem 
neto dobiti koja pripada akcionarima, imaocima obi�nih akcija Društva, ponderisanim prose�nim brojem izdatih 
obi�nih akcija u toku perioda . 
 
3.22. Raspodela dividendi 
 
Distribucija dividendi akcionarima Društva se u finansijskim izveštajima Društva priznaje kao obaveza u 
periodu u kojem su akcionari Društva odobrili dividende. 
 
Ako su dividende objavljene posle datuma bilansa stanja, ali pre nego što su finansijski izveštaji odobreni za 
objavljivanje, ove dividende se ne priznaju kao obaveza na datum bilansa stanja, jer ne ispunjavaju kriterijum 
sadašnje obaveze prema MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“. Takve dividende 
se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, u skladu sa MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja“. 
 
3.23. Informacije o segmentima 
 
Poslovni segment predstavlja deo imovine i poslovnih aktivnosti koje obezbe�uju proizvode ili usluge koje 
podležu rizicima i koristima razli�itim od onih u nekim drugim poslovnim segmentima. Geografski segment 
obezbe�uje proizvode ili usluge unutar odre�enog privrednog okruženja koji podležu rizicima i koristima 
razli�itim od onih segmenata koji posluju u nekim drugim privrednim okruženjima. Klju�evi za alokaciju 
zajedni�kih troškova su odre�eni na bazi najboljih procena rukovodstva Društva.  
 
3.24. Pravi�na (fer) vrednost 
 
Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o pravi�noj vrednosti aktive i pasive za koju postoje 
zvani�ne tržišne informacije i kada se pravi�na vrednost zna�ajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U 
Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje 
potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvani�ne tržišne informacije nisu u svakom trenutku 
raspoložive. Stoga, pravi�nu vrednost nije mogu�e pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo 
Društva vrši procenu rizika i u slu�ajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim 
knjigama ne�e biti realizovana vrši ispravku vrednosti. 
 
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Društvo je u svom redovnom poslovanju u razli�itom obimu izloženo odre�enim finansijskim rizicima i to: 
- kreditni rizik, 
- tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene kamatnih stopa i rizik od 
promene cena) i 
- rizik likvidnosti. 
 
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko 
stanje i poslovanje Društvu u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.  
 
Upravljanje rizicima definisano je ra�unovodstvenim politikama.  
Kod davanja robnih avansa kupcima na period do godinu dana Društvo štiti svoja potraživanja vezivanjem 
otplate tih potraživanja za koli�inu isporu�enih proizvoda ili za kurs evra, u skladu sa ugovorom, na dan 
pla�anja. Za ve�a ulaganja u avansnu proizvodnju pribavlja se hipoteka na nepokretnosti dužnika. 

 
 
 
 



 
 
4.1. Kreditni rizik 
 
Kreditni rizik je rizik da �e jedna strana u finansijskom instrumentu, neispunjenjem svoje obaveze, 
prouzrokovati finansijski gubitak druge strane. 
 
Kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, 
potraživanja od pravnih i fizi�kih lica i preuzetih obaveza.  
 
 
4.2. Tržišni rizik 
 
Rizik da �e fer vrednost ili budu�i tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih 
cena. Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika:  
 
- valutnog rizika, 
- rizika kamatne stope i  
- drugih rizika od promene cene. 
 
4.2.1. Rizik od promene kursa stranih valuta 

 
Valutni rizik je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budu�ih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled 
promene deviznog kursa. 
 
Valutni rizik (ili rizik od kursnih promena) se javlja kod finansijskih instrumenata koji su ozna�eni u stranoj 
valuti, to jest u valuti koja nije funkcionalna valuta u kojoj su oni odmereni.  
 
4.2.2. Rizik od promene kamatnih stopa 

 
Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da �e fer vrednost ili budu�i tokovi gotovine finansijskog instrumenta 
fluktuirati usled promena tržišnih kamatnih stopa. 
 
Rizik od kamatne stope se javlja kod kamatonosnih finansijskih instrumenata priznatih u bilansu stanja (na 
primer, krediti i potraživanja i emitovani dužni�ki instrumenti) i kod nekih finansijskih instrumenata koji nisu 
priznati u bilansu stanja (na primer, nekim obavezama po kreditima). 
 
4.2.3. Rizik od promene cena 

 
Rizik od promene cena je rizik da �e fer vrednost ili budu�i tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati 
zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog rizika), bilo da su te 
promene prouzrokovane faktorima specifi�nim za pojedina�ni finansijski instrument ili njegovog emitenta, ili da 
faktori uti�u na sve sli�ne finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu 
 
Rizik od promene cena se javlja kod finansijskih instrumenata zbog promena, na primer, cena robe ili cena 
kapitala. 
 
 
4.3. Rizik likvidnosti 
 
Rizik likvidnosti je rizik da �e Društvo imati poteško�a u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim 
obavezama. 
 
 
 
 
 
 



 
5. BILANS USPEHA 
 
 
5.1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Doma�e tržište    
Prihodi od prodaje robe ostalim licima 431.282  595.671 
Inostrano tržište    
Prihodi od prodaje robe 0  0 
Ukupno 431.282  595.671 
 
U strukturi ostvarenog prihod od prodaje robe ostalim licima na doma�em tržištu najviše su u�estvovali prihodi 
od prodaje na veliko pšenice (39,25 %),  kukuruza (11,65%���������	
������������mineralnog �ubriva (6,57 %), 
a ostvaren je i prihod od prodaje semenske pšenice i semenskog kukuruza, robe u maloprodajnim objektima i 
ostale robe. 
 
 
5.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Doma�e tržište    
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim licima 386.084  372.519 

Inostrano tržište    
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  193.795  185.910 

 
Ukupno 579.879  558.429 

 
Prihod od prodaje proizvoda na doma�em tržištu ostvaren je prodajom mlinskih, pekarskih i vafl proizvoda i 
asortimana proizvoda za ishranu stoke velikom broju kupaca na teritoriji Republike.  
 
U toku 2017. godine na inostranom tržištu je prodato mlinskih proizvoda u vrednosti 192.597 hiljada RSD i vafl 
proizvoda u vrednosti 1.198 hiljada RSD, a promet je ostvaren sa kupcima iz BIH, Crne Gore, Makedonije i 
Hrvatske.   
 
 
5.3. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od zakupnina poljoprivrednog zemljišta 
Prihodi od ostalih zakupnina 

23.238 
4.645 

 26.711 
4.288 

Ostali poslovni prihodi 6  0 
Ukupno 27.889  30.999 

 
 
5.4. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko 326.228  465.383 
Nabavna vrednost prodate robe na malo 74.200  87.939 
Ukupno 400.428  553.322 

 



Od ukupno iskazane nabavne vrednosti prodate robe na veliko, najve�i deo se odnosi na nabavnu vrednost 
prodate pšenice (51,88 %), kukuruza (16,19%), suncokreta (13,96 %) i mineralnog �ubriva (8,47 %). 
 
   
 
5.5. PRIHODI OD AKTIVIRANJA U�INAKA I ROBE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od pekare za maloprodajne objekte 42.627  43.425 
Prihodi od mlina  za  pekaru i kola�aru 23.725  36.284 
Prihodi od mlina  za maloprodajne objekte 6.798  10.186 
Prihodi od ostali aktiviranja u�inaka i robe 31.801  33.876 
Ukupno 104.951  123.771 

 
 
 
5.6. POVE�ANJE VREDNOSTI ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA 
 
                     2017.                        2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Gotovi proizvodi na dan 31. decembra 20.941  19.854 
Minus:     
Gotovi proizvodi na dan 01. januara 19.854  19.450 
Ukupno 1.087  404 

 
 
5.7. TROŠKOVI  MATERIJALA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi materijala za izradu 496.506  465.842 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 26.699  26.278 
Troškovi rezervnih delova 220  102 
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 3.192  3.980 
Ukupno 526.617  496.202 

 
 
5.8. TROŠKOVI  GORIVA I ENERGIJE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi  elektri�ne energije 19.103  21.463 
Goriva 10.352  9.709 
Gas 10.899  15.701 
Ukupno 40.354  46.873 

 
 
5.9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LI�NI RASHODI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi  zarada i  naknada zarada (bruto) 109.975  125.734 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

18.532  17.573 

Troškovi naknada po ugovoru o delu 4.744  4.197 



Troškovi naknada �lanovima upravnog i nadzornog odbora 973  915 
Ostali li�ni rashodi i naknade 10.977  6.865 
Ukupno 145.201  155.284 

 
 
5.10. TROŠKOVI  PROIZVODNIH USLUGA 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi transportnih usluga 3.465  2.138 
Troškovi usluga održavanja 3.700  5.086 
Troškovi zakupnina 2.084  3.171 
Troškovi sajmova 250  203 
Troškovi reklame i propagande 5.466  3.124 
Usluge raznih analiza 2.430  1.919 
Komunalne usluge 
 

1.778  2.149 

Troškovi ostalih usluga 1.309  1.727 
 20.482  19.517 

 
 
5.11. TROŠKOVI  AMORTIZACIJE  
 
Troškovi amortizacije iznose  RSD 28.861 hiljada, od �ega amortizacija nekretnina iznosi RSD 13.986 hiljada, a 
ostalo je amortizacija postrojenja i  opreme. 
 
U 2016. godini ovi rashodi su ukupno iznosili RSD 28.444 hiljade. 
 
 
5.12. TROŠKOVI DUGORO�NIH REZERVISANJA 
 
Društvo je prvi put izvršilo aktuarsku procenu troškova i obaveza po osnovu otpremnina prilikom odlaska u 
penziju i jubilarnih nagrada na dan 31.12.2014. godine u skladu sa MRS 19. u ukupnoj vrednosti 1.597 hiljada 
RSD za 2014. godinu i 742 hiljade RSD za 2013. godinu. 
 
Izvršena je procena rezervisanja� ���	���� ���
������������������������ za 2017. godinu na bazi aktuarskog 
obra�una u skladu sa MRS 19, a procenu je izvršilo MC Global Audit doo iz Beograda. 
Procena je izvršena na osnovu podataka o broju zaposlenih na dan 31.12.2017. godine, a neto efekat ove procene 
iznosi RSD 135 hiljada. 
 
 
5.13. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi neproizvodnih usluga 9.698  11.324 
Troškovi reprezentacije 985  1.100 
Troškovi premija osiguranja 709  915 
Troškovi platnog prometa 1.346  1.176 
Troškovi �lanarina 506  1.209 
Troškovi poreza 4.302  3.626 
Ostali nematerijalni troškovi 1.025  1.918 
Ukupno 18.571  21.268 

 
 
5.14. FINANSIJSKI PRIHODI  
 
 2017.  2016. 



 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od kamata od kupaca 3.640  944 
Prihodi od kamata na depozite 59  226 

Svega prihodi od kamata 3.699  1.170 

Pozitivne kursne razlike 5.168  689 
Prihodi po osnovu valutne klauzule 92  2.328 
Ostali finansijski prihodi  0  6 
Ukupno 8.959  4.193 

 
 
5.15. FINANSIJSKI RASHODI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima 22  206 
Rashodi kamata poslovnim bankama 4.269  4.401 
Rashodi kamata za poreze 10  54 
Ostali rashodi kamata 1  0 

Svega rashodi kamata 4.302  4.661 
Negativne kursne razlike 2.493  699 
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 119  1.748 
Ostali finansijski rashodi 1.723  1.004 
Ukupno 8.637  8.112 

 
 
5.16. PRIHODI OD USKLA�IVANJA OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER 
VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od uskla�ivanja plasmana i HOV 100  1.000 
Prihodi od uskla�ivanja vrednosti potraživanja 2.775  8.133 
Prihodi od uskla�ivanja vrednosti potraživanja za izvoz 6.173  524 
Prihodi od uskla�ivanja vrednosti avansa 13  3.562 
Prihodi od uskla�ivanja vrednosti iz specifi�nih poslova 143  5 
Ukupno 9.204  13.224 

 
 
5.17. RASHODI OD USKLA�IVANJA OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER 
VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obezvre�enje potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu 5.318  2.448 
Obezvre�enje potraživanja od kupaca u inostranstvu 2.613  766 
Obezvre�enje potraživanja iz specifi�nih poslova – robni avansi 0  1.134 
Ukupno 7.931  4.348 

 
 
5.18. OSTALI PRIHODI  
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dobici od prodaje nekretnina 1.760  3.084 
Viškovi 10.153  21.642 
Napla�ena otpisana potraživanja 6.766  2.052 
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika 1.879  3 



Ostali nepomenuti prihodi 1  2 
Prihodi od uskla�ivanja vrednosti nepokretnosti 20.229  0 
Ukupno 40.788  26.783 

. 
5.19. OSTALI  RASHODI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i manjkovi 2.693  0 
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 300  88 
Ostali nepomenuti rashodi 1.025  832 
Obezvre�enje nekretnina, postrojenja i opreme 535  0 
Ukupno 4.553  920 
 
 
5.20. PORESKI RASHOD PERIODA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Finansijski rezultat u bilansu uspeha (dobitak/gubitak pre 
oporezivanja) 

2.269  19.011 

   Neto kapitalni dobici  0  3.084 
   Uskla�ivanje i korekcije  rashoda u poreskom bilansu 6.061  2.805 
   Uskla�ivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu   0 
Oporeziva dobit 8.330  24.900 
Kapitalni dobitak    
   Umanjenje za iznos kapitalnih gubitaka ranijih godina 0  0 
Poreska osnovica 8.330  24.900 
   Umanjenje za prihode od dividendi i udela u dobiti od rezidentnih 
obveznika 

0  0 

Umanjena poreska osnovica (Obrazac PB-1)   0 
Obra�unati porez (15% od umanjene poreske osnovice) 1.249  3.735 
   Umanjenje obra�unatog poreza po osnovu poreskih podsticaja i 
osloba�anja 

0  0 

POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP) 1.249  3.735 
Upla�en porez na dobitak 3.391  11.531 
Odloženi poreski prihodi perioda 881  733 
 
Oporezivi dobitak se obra�unava na osnovu ra�unovodstvenog dobitka iskazanog u godišnjim finansijskim 
izveštajima. On se uskla�uje za odre�ene nepriznate troškove i za razli�ite metode i stope obra�una amortizacije 
osnovnih sredstava propisnih poreskim propisima i onih koje koristi društvo u skladu sa svojim 
ra�unovodstvenim politikama. Porez na dobitak preduze�a se razlikuje od teoretskog iznosa koji bi se dobio 
primenom ponderisane prose�ene poreske stope na ostvareni dobitak društva.  
 
Izvršen je obra�un odloženih poreskih efekata za 2017. godinu. 
 
 
5.21.  ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA 
 
Odloženi poreski prihodi u iznosu RSD 881 hiljadu (u 2016. godini RSD 733 hiljade) utvr�eni su preko razlike  
izme�u ra�unovodstvene osnovice sredstava i poreske osnovice sredstava.  
 
 
 
 
 
 



 
6. BILANS STANJA 
 
 
6.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA     
        Iznosi su iskazani u RSD 000  
 

Zemljišta 
Gra�evin. 
objekti 

Postrojenja i 
oprema 

Investici. 
nekretnine 

 
 
Ostala 
O.S. 

O.S. u 
pripremi 

Avansi 
za O.S. 

Ukupna 
O.S. 

 021 022 023 024 025 026 028  

Nabavna vrednost 

01.01.2017. 

53.993 
 

 638.523 539.639 271.663 750 1.600 0 1.506.168 

         
Nabavke     43.888 23.226 1.251  9.655 

 
218    78.238 

Prodaja   15.824     15.824 
Ostalo – fer 

vrednost 
20.229       20.229 

Nabavna vrednost 
31.12.2017. 

53.993 682.411 547.041 293.144 750 11.255 218 1.588.811 

         
Ispravka vrednosti 

01.01.2017. 

12.695 414.666 449.025 
 

10.516 300 0 0 888.042 

         
Amortizacija 2017.      13.986 14.875     28.861 

         
Ispravka vrednosti 

31.12.2017. 
12.695 428.652 

 
464.740 

 
10.516 300 0 0 916.903 

         
Sadašnja vrednost 

31.12.2017. 
41.298 253.759 82.301 282.627 450 11.255 218 671.908 

 

Sadašnja vrednost 
31.12.2016. 

41.298 223.857 74.615 258.147 450 1.600 0 602.967 

 

 
U toku 2017. godine u izgradnju i nabavku osnovnih sredstva uloženo je znatno više nego ranijih godina. 
Izgra�en je silos za skladištenje žitarica, nabavljena je odgovaraju�a oprema za novi silos i kupljena druga 
potrebna oprema u vrednosti od RSD  78.238  hiljada. Pošto se radilo o velikim ulaganjima, izgradnja silosa je 
finansirana iz sredstava dugoro�nog kredita, a za ostala investicina ulaganja su koriš�ena sredstva iz teku�eg 
priliva.  
Avansi u iznosu RSD 218 hiljada dati su za nabavku proizvodne opreme za silos, a osnovna sredstva u pripremi 
odnose se na nabavku uvozne opreme za mlin i opreme za mešaonu sto�ne hrane i bi�e aktivirana u toku 2018. 
godine.   
 
Amortizacija je iskazana je u okviru troškova poslovanja. 
 
Pošto je u periodu nakon poslednje procene fer vrednosti došlo do zna�ajnije promene vrednosti investicionih 
nekretnina, rukovodstvo je donelo odluku da se izvrši nova procena fer vrednosti ove grupe sredstava na dan 
31.12.2017. godine.  
 
Procenjeno je da nije došlo do promene vrednosti gra�evinskih objekata i da bi njihova procena iziskivala 
nepotrebne troškove.  Ukoliko rukovodstvo proceni da je došlo do zna�ajnije promene vrednosti poslovnih, 
stambenih i ostalih gra�evinskih objekata, nova procena �e biti ura�ena u toku naredne poslovne godine. 
 



U skladu sa  procenom i odlukom rukovodstva preduze�a, izvršena je procena fer vrednosti investicionih 
nekretnina – poljoprivrednog zemljišta na dan 31.12.2017. godine. Procenu je izvršio ovlaš�eno društvo za  
procenu – „Maruri“ doo iz Novog Sada. 
 
Ukupan efekat procene izniosi 20.229 hiljada RSD, od �ega se 12.297 hiljada RSD odnosi na opštinu Irig, 5.119 
hiljada RSD na opštinu Pe�inci i 2.813 hiljada RSD na opštinu In�ija. 
 
 
6.2. U�EŠ�A U KAPITALU 
 
U�eš�a u kapitalu predstavljaju dugoro�na finansijska ulaganja u (redovne ili preferencijalne) akcije i udele 
društava, banaka i osiguravaju�ih društava.  
 
U�eš�a u kapitalu su iskazana: 
 - prema metodi nabavne vrednosti, po kojoj investitor iskazuje svoje ulaganje po nabavnoj vrednosti. 
Investitor priznaje prihod samo u onoj meri u kojoj primi svoj deo iz raspodele neraspore�ene neto dobiti 
korisnika ulaganja, do koje do�e nakon dana kada ga je investitor stekao. Deo iz raspodele koji se primi u iznosu 
koji je viši od takve dobiti smatra se povra�ajem investicija i iskazuje se kao smanjenje nabavne vrednosti 
investicije.  
 - u skladu  sa MRS 39, na na�in opisan u ta�ki 3(l). 
 
Preduze�e poseduje u�eš�e u kapitalu Novosadskog sajma ad Novi Sad u iznosu RSD 1.786 hiljada, ali je to 
u�eš�e bezna�ajno u odnosu na ukupan kapital tog pravnog lica.   
 

 
6.3. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Odložena poreska – razlika knjigovodstvene i poreske amortizacije 9.199  8.318 
Rezervisanja za otpremnine 0  0 
Ukupno 9.199  8.318 
 
 
6.4. ZALIHE 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Materijal 152.675  213.783 
Rezervni delovi 4.860  4.362 
Alat i inventar 93  73 
Gotovi proizvodi 20.941  19.854 
Roba u magacinu 74.657  28.015 
Roba u prometu na malo 550  1.378 
Dati avansi 40.282  30.540 
Ukupno 294.058  298.005 
 
Zalihe (izuzev zaliha pšenice koja predstavlja materijal i kukuruza koji je roba) se vode po nabavnim cenama, a 
obra�un izlaza zaliha se vrši po prose�noj ponderisanoj ceni. 
 
U toku godine, na zalihama se vodilo poljoprivredno zemljište namenjeno prodaji u ukupnoj vrednosti RSD 
18.000 hiljada, koje je i prodato u toku iste poslovne godine. 
Ovo zemljište je kupljeno na javnom nadmetanju u izvršnom predmetu radi naplate potraživanja iz ranijih 
godina, a u�eš�e u kupovini je odobrio odbor direktora da bi se iskoristilo pravo pre�e kupovine i kupljeno 
zemljište ponudilo za dalju prodaju.    
 
 
 



 
6.5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Kupci u zemlji 72.844  91.931 
Kupci u inostranstvu 39.258  40.559 
Minus: Ispravka vrednosti (35.683)  (43.385) 
Ukupno 76.419  89.105 
 
U cilju obezbe�enja naplate potraživanja od kupaca preduzimaju se razne preventivne mere, a one zavise od 
boniteta kupaca, vrednosti i vrste robe, da li je kupac doma�e pravno ili fizi�ko lice ili se radi o kupcima iz 
inostranstva,  itd. 
Za prodaju robu – pšenice, kukuruza, brašna ili sto�ne hrane, kada se radi o velikim vrednostima prometa, 
uglavnom se zahteva avansno pla�anje ili upis založnog prava na nepokretnostima.  Za prodaju pekarskih 
proizvoda, gde su ugovorene svakodnevne isporuke robe, obezbe�enje su menice registrovane u skladu sa 
zakonskim propisima koje se realizuju ukoliko ne budu ispoštovani uslovi dogovoreni ugovorom.      
 
U skladu sa zakonskim propisima, svim kupcima smo poslali zahteve za usaglašavanje stanja (izvod otvorenih 
stavki), a ve�im dužnicima i bankama slali smo i konfirmacije na dan 31.12.2017. godine. Ve�ina poslatih  
konfirmacija  nam je blagovremeno vra�ena. 
 
Društvo je sa pojedinim kupcima imalo neusaglašenih salda, ali je ve�ina od tih neslaganja rešena do kraja 
poslovne godine. Najve�a neslaganja su nastajala zbog toga što kod nas nisu bila  proknjižena sva knjižna pisma 
o povratu robe jer nam ih kupci nisu vratili overena u skladu sa zakonskim propisima, a oni su ih knjižili u 
svojim poslovnim knjigama.  
Na dan 31.12.2017. godine ostala su još neka neusaglašena stanja sa kupcima sa kojima i dalje sara�ujemo, a. 
najve�e neslaganje je sa „Mercator-S“ d.o.o. iz Novog Sada. 
 
Neusaglašena potraživanja sa kupcima iznose manje od 1 %  ukupnog prometa sa kupcima u teku�oj godini .   
 
 
6.6. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFI�NIH POSLOVA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Robni avansi dati pravnim licima 22.632  23.837 
Robni avansi dati fizi�kim licima 9.268  8.041 
Potraživanja u robi za zakup poljoprivrednog zemljišta 
Potraživanja za ambalažu 

25.461 
492 

 24.268 
0 

Ukupno 57.853  56.146 
 
 
6.7. DRUGA POTRAŽIVANJA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Potraživanja od zaposlenih 933  1.916 
Potraživanja za više pla�en porez na dobit 2.141  6.835 
Potraživanja za više pla�ene ostale poreze i doprinose 95  89 
Potraživanja za naknadu zarada koje se refundiraju 909  793 
Potraživanja po osnovu naknada šteta 258  183 
Ostala kratkoro�na potraživanja 110  110 
Ispravka vrednosti drugih potraživanja (207)  (207) 
Svega 4.239  9.719 
 
 



 
6.8. KRATKORO�NI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
     2017.  2016. 
   Oznaka  

valute 
 RSD 

hiljada 
 RSD 

hiljada 
Kratkoro�ni zajmovi pravnim licima   RSD   2.075  2.533 
Kratkoro�ni zajmovi zaposlenima   RSD  2.136  3.049 
Svega     4.211  5.582 
 
 
6.9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI  I  GOTOVINA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima:    
Teku�i (poslovni) ra�un 9.479  7.086 
Izdvojena nov�ana sredstva i akreditivi 0  0 
Blagajna 0  0 

Svega 9.179  7.086 

U stranoj valuti:    
Devizni ra�un 6.340  4.800 
Devizni akreditivi 0  0 

Svega 6.340  4.800 

Ukupno 15.819  11.886 
 
 
6.10. POREZ NA DODATU VREDNOST 
 
Na dan 31.12.2017. godine Društvo ima iskazano potraživanje za porez na dodatu vrednost u iznosu RSD 1.746 
hiljada.  
Od ukupnog potraživanja za PDV, iznos od RSD 1.271 hiljadu se odnosio na porez na dodatu vrednost za 
oktobar 2017. godine za koji je tražen povra�aj, a sredstva su vra�ena na teku�i ra�un Društva 05.01.2018. 
godine.  
U februaru 2018. godine podneta je ispravljena poreska prijava za porez na dodatu vrednost za decembar 2017. 
godine,  kojom je umanjena obaveza za porez na dodatu vrednost za preostali iznos potraživanja. 
 
 
6.11. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI�ENJA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Unapred pla�eni troškovi osiguranja 318  309 
Ostali unapred pla�eni troškovi 0  41 
Ostala aktivna vremenska razgrani�enja 2.344  54 
Svega 2.662  404 
 
6.12. OSNOVNI KAPITAL 
 
   2017.  2016. 

   RSD hiljada  RSD hiljada 
Akcijski kapital      
  - obi�ne akcije   212.031  

 
212.031 

Ukupno   212.031  212.031 
 
 



 
Akcionari Društva su: 
 Broj i vrsta  %  2017.  2016. 
 akcija 2015  2017.  RSD hiljada  RSD hiljada 
 Obi�ne akcije        
Žito-invest doo In�ija 43.640  61,75  130.920  130.920 
Basari� Radoslav 11.360  16,07  34.080  34.080 
Zoraja Nikola 5.034  7,12  15.102  15.102 
Tepavac �uro 1.852  2,62  5.556  5.556 
Vu�eti� Živan 892  1,26  2.676  2.676 
Ostali akcionari 7.899  11,18  23.697  23.697 
Ukupno 70.677  100,0  212.031  212.031 
 
 
Akcijski kapital �ini 70.677 obi�nih akcija, emisije A, B i C,  pojedina�ne nominalne vrednosti od RSD 
3.000,00  po jednoj akciji. 
Akcijski kapital - obi�ne akcije obuhvataju osniva�ke i u toku poslovanja emitovane akcije sa pravom 
upravljanja, pravom na u�eš�e u dobiti akcionarskog društva i na deo ste�ajne mase u skladu sa aktom o 
osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.  
 
Izvršeno je usaglašavanje sa Centralnim registrom hartija od vrednosti. 
 
Izvršeno je usaglašavanje sa Agencijom za privredne registre. 
 
Osnovna zarada po akciji 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dobit koja pripada akcionarima Društva (1) 1.901  16.009 
Ponderisani prose�an broj izdatih obi�nih akcija u toku perioda (2) 70.677  70.677 
    
Osnovna zarada po akciji (1/2) 0  0 
 
Ukupan broj akcija nije se menjao u toku godine, konstantno je iznosio 70.677 akcija. 
 
 
6.13. EMISIONA PREMIJA I REZERVE 
 
Rezerve obuhvataju slede�e oblike rezervi: 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Emisionu premiju 91  91 
Zakonske rezerve 15.203  15.203 
Statutarne i druge rezerve 110.993  110.993 
Ukupno 126.287  126.287 
 
Emisiona premija predstavlja pozitivnu razliku izme�u postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne 
vrednosti. 
 
Zakonske rezerve su obavezno formirane do 2004 godine, tako što se svake godine iz dobitka unosilo najmanje 
5% dok rezerve ne dostignu najmanje 10% osnovnog kapitala, a nakon toga nisu formirane. 
 
Statutarne i druge rezerve predstavljaju rezerve koje se formiraju u skladu sa opštim aktima Društva. 
 
 
 
 



 
6.14. REVALORIZACIONE REZERVE 
 
Revalorizacione rezerve obuhvataju: 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Revalorizacione rezerve po osnovu uskla�ivanja poštene (fer) vrednosti    
Revalorizacione rezerve – gra�evinski objekti 121.079  121.079 
Revalorizacione rezerve – postrojenja i oprema 4.029  4.029 
Revalorizacione rezerve – dugoro�ni finansijski plasmani 621  621 
Revalorizacione rezerve – gra�evisnko zemljište 32.258  32.258 
Ukupno 157.987  157.987 
 
 
6.15. NERASPORE�ENI DOBITAK 
 
Neraspore�eni dobitak odnosi se na: 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Neraspore�eni dobitak ranijih godina 277.201  271.899 
Korekcija neraspore�enog dobitka ranijih godina za rezervisanja 0  0 

Neraspore�eni dobitak  teku�e godine 1.901  16.009 
Ukupno 279.102  287.908 
 
 

Skupština akcionara je odlu�ivala o raspodeli neraspore�enog dobitka na dan 31.12.2016.godine u iznosu RSD 
16.009 hiljada. U skladu sa odlukom skupštine društva  broj: 527/4 od 19.06.2017. godine, dobitak je raspore�en  
na slede�i na�in: 
      

- za dividende akcionarima raspore�uje se iznos od RSD 707 hiljada, pri �emu je bruto iznos dividende 
10,00 dinara po jednoj akciji 

- na ime u�eš�a zaposlenih u ostvarenom dobitku izdvaja se iznos od  RSD 5.000 hiljada 
- na ime u�eš�a menadžmenta u ostvarenom dobitku izdvaja se iznos od  RSD 5.000 hiljada 
- preostali dobitak teku�e godine iskazuje se kao neraspore�en.  

 
 
6.16. DUGORO�NA REZERVISANJA 
 
Obaveze za dugoro�na rezervisanja iznose RSD 4.397 hiljada i odnose se na obaveze po osnovu aktuarske 
procene obaveza po osnovu otpremnina prilikom odlaska u penziju i jubilarnih nagrada zaposlenima.  
 
Izvršena je procena rezervisanja za otpremnine na bazi aktuarskog obra�una u skladu sa MRS 19, a procenu je 
izvršilo MC Global Audit doo iz Beograda. 
Procena je izvršena na osnovu podataka o broju zaposlenih na dan 31.12.2017. godine i na bazi aktuarskih 
metoda.   
 
 
6.17. DUGORO�NE OBAVEZE 
 
Dugoro�ne obaveze predstavljaju obaveze po kreditu od Raiffeisen banke a.d. Beograd, podignutom za 
finansiranje izgradnje silosa za žitarice. 
 
U skladu sa odredbama Ugovora, vrednost kredita je iznosila RSD 47.418 hiljada, sa rokom otplate u trideset 
jednakih mese�nih rata i grejs periodom od sedam meseci.  
Pošto je deo kredita realizovan po�etkom 2017. godine, nakon isteka grejs perioda vra�ene su tri rate kredita u 
ukupnoj vrednosti RSD 4.931 hiljadu. 
 



 
6.18. KRATKORO�NE FINANSIJSKE OBAVEZE I PRIMLJENI AVANSI 
 
Kratkoro�ne finansijske obaveze se sastoje od kratkoro�nih kredita u zemlji, i to: 
 
     2017.  2016. 
   Oznaka  

valute 
 RSD 

hiljada 
 RSD 

hiljada 
Banca Intesa a.d.   RSD  13.627  22.225 
Raiffeisen bank a.d.   RSD  118.621  60.000 
Vojvo�anska banka a.d.   RSD  71.084  60.000 
Ostale obaveze – akreditivi 
Primljeni avansi 
Svega 

    14 
172 

203.518    

 36 
3.676 

145.937          
 
Kratkoro�ni krediti kod banaka u zemlji koriš�eni su za kupovinu zaliha pšenice i održavanje teku�e likvidnosti. 
Obaveze po svim uzetim kreditima se vra�aju u skladu sa ugovorenim rokovima. 
 
 
6.19. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dobavlja�i u zemlji za fakturisanu robu 76.707  59.924 
Dobavlja�i u zemlji za nefakturisanu pšenicu 172  236 
Dobavlja�i u zemlji za nefakturisani kukuruz 195  2.014 
Dobavlja�i u zemlji za nefakturisanu ostalu robu i usluge 711  75 
Dobavlja�i u inostranstvu 
 

1.637  1.707 

Svega 79.422  63.956 
 
Najve�i deo obaveza prema dobavlja�ima poti�e iz poslednjeg kvartala 2017. godine, a  izmiruju se u skladu sa 
ugovorenim uslovima pla�anja ili  putem kompenzacije.  
 
Obaveze prema dobavlja�ima u inostranstvu u iznosu RSD 1.637 hiljada odnose se na jednog dobavlja�a iz 
Bosne i Hercegovine, koji   nama duguje ve�i iznos za  isporu�enu robu nego što je naša obaveza prema njemu, 
ali nije sprovedena kompenzacija. 
 
Do dana odobravanja finansijskih izveštaja izvršeno je pla�anje svih obaveza prema dobavlja�ima prema kojima 
su postojale obaveze na dan 31.12.2017. godine, u skladu sa ugovorenim uslovima pla�anja. 
 
Obaveze prema dobavlja�ima usaglašene su u celosti. 
 
  
6.20. OSTALE KRATKORO�NE OBAVEZE  
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada    
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se 
refundiraju 

3.180  4.074 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 300  380 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 713  997 

Obaveze za poreze i doprinose  na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

641  896 

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 199  137 
Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret zaposlenog 76  50 



koje se refundiraju  
Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret poslodavca 
koje se refundiraju 

49  34 
 

Svega 5.158  6.568 
    
Druge obaveze    
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 24  38 
Obaveze za dividende 370  305 
Obaveze za u�eš�e u dobitku 9.486  57.815 
Obaveze prema �lanovima upravnog i nadzornog odbora 42  55 
Ostale obaveze 10  64 
Svega 9.932  58.277 
    
Ukupno 15.090  64.845 
 
 
Obaveze za dividende po ovim finansijskim izveštajim nisu ispla�ene za one akcionare Društva koji nisu 
dostavili podatke o namenskim ra�unima za uplatu dividende, na osnovu obaveštenja objavljenog u skladu sa 
zakonskim propisima. 

 
 
6.21. OBAVEZE ZA OSTALE  POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze za porez na dobitak  0  0 
Obaveze za takse za isticanje firme i druge naknade 96  107 
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 25  33 

Svega 121  140 

 
 
6.22. PASIVNA VREMENSKA  RAZGRANI�ENJA 
 
Na pasivnim vremenskim razgrani�enjima je iskazano potraživanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu 
RSD 19.458 hiljada. 
Na osnovu sklopljenih ugovora, naknada za zakup poljoprivrednog zemljišta �e se nadoknaditi u novcu ili u 
ugovorenom paritetu u pšenici rod 2018. godine, zavisno od kvaliteta i lokacije zemljišta,  a ugovorena valuta je 
jul 2018. godine.  
 
 
7. VANBILANSNA EVIDENCIJA 
 
      2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Tu�a roba - pšenica 188.559  188.182 
Tu�a roba - kukuruz 89.806  106.017 
Tu�a osnovna sredstva 
Tu�a roba – mineralno �ubrivo 

24 
1.794 

 24 
0 

Data jemstva, garancije i druga prava 54.057  49.483 
Ukupno 334.240  343.706 
 
 
8. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE 
 
Nemamo saznanja da se u budu�em periodu poslovanja mogu pojaviti potencijalne obaveze za koje nije stvorena 
obaveza ili izvršeno rezervisanje.  
 



 
9. DOGA�AJI  NAKON BILANSA STANJA 
 
U periodu izme�u datuma na koji su sastavljeni finansijski izveštaji i datuma usvajanja i odobravanja 
finansijskih izveštaja nije bilo zna�ajnijih doga�aja koji bi uticali na izmenu bilansa. 
 
 
10. DEVIZNI KURSEVI 
 
Zvani�ni srednji kursevi NBS primenjeni za prera�un deviznih pozicija bilansa stanja u funkcionalnu valutu su 
bili slede�i: 
 
 31.12.2017.  31.12.2016. 
                                                                                 EUR 118,4727  123,4723 
                                                                                 USD 99,1155  117,1353 
                                                                                 CHF 101,2847  114,8473 
 
 
11. STALNOST POSLOVANJA 
 
Na osnovu dugogodišnjeg uspešnog poslovanja ovog društva, rukovodstvo procenjuje da je društvo sposobno da 
nastavi uspešno da posluje na neodre�eni vremenski rok, saglasno sa na�elom stalnosti. 
 
Tako�e, rukovodstvo konstatuje da su Finansijski izveštaji  sa�injeni u skladu sa na�elom stalnosti, uz 
poštovanje pozitivnih zakonskih propisa, Me�unarodnih finansijskih standarda, Pravilnika o ra�unovodstvu i 
ra�unovodstvenim politikama i drugih propisa. 
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 IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 

SKUPŠTINI DRUŠTVA ŽITOSREM AD, INĐIJA 
 

                                                                                                                      
Uvod 
 
1. Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja „Žitosrem“ a.d., Inđija, Vojvode Putnika 2 (u daljem tekstu: Društvo) koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine, bilans uspeha,  izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnijih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.    
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje  2. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, i za uspostavljanje i primenu odgovarajućih  internih kontrola koje obezbeđuju izradu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze bilo da su nastalih usled kriminalnih radnji ili grešaka.  
Odgovornost revizora  3. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (MSR - ISA). Ova regulativa nalaže da se pridržavamo etičkih zahteva i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.   Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.  Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše revizijsko mišljenje.  
Pozitivno mišljenje  
 4. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva „Žitosrem“ a.d., Inđija na dan 31. decembra 2017. godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za 2017. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje. 
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Ostala pitanja   5. Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu obavilo je privredno društvo za reviziju Privredni savetnik – Revizija iz Beograda, u čijem izveštaju od 24. aprila 2017. godine je izraženo pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje za 2016. godinu.  
           Radnici društva za reviziju Privrednog savetnik-Revizija iz Beograda dana 29.12.2017. godine prisustvovali su popisu zaliha materijala i robe i uverili se u ispravnost rada komisija za popis. 
 
 Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima  U skladu sa zahtevima koji proističu iz ĉlana 30. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013) i člana 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka 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, iznesemo svoj zaključak u vezi sa usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.  Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu nije usklađen sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.   Beograd, 24. april 2018. godine                       “Privredni Savetnik - Revizija”                                Zoran Komarica, Licencirani ovlašćeni revizor 
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 24. april 2018.godine   
 
 
Izjava o nezavisnosti Privrednog savetnika – Revizija d.o.o.    U skladu sa odredbama Zakona o reviziji (“Službeni glasnik RS“, br. 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS”, br. 31/2011), vezano za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu privrednog društva ŽITOSREM a.d. Inđija (u daljem tekstu: Naručilac revizije), izjavljujemo sledeće:  

- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagač sredstava, ili osnivač Naručioca revizije niti je poslovni partner Naručioca revizije; 
- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije pružalo usluge Naručiocu revizije navedene u članu 35. stav 3 Zakona o reviziji; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagač sredstava, ili osnivač Naručioca revizije; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju, kao ni njegovi krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva i supružnik nisu direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora kod Naručioca revizije, prokurist i punomoćnik; 
- Licencirani ovlašćeni revizor, niti njegovi srodnici ili supružnik, nisu poslovni partneri Naručioca revizije; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije likvidacioni ili stečajni upravnik Naručioca revizije; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije kapitalno povezan i nema drugih veza ili obligacionih odnosa sa Naručiocem revizije koji bi mogli negativno uticati na njegovu nepristrasnost i nezavisnost; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je vršio ovu reviziju nije pružao usluge Naručiocu revizije navedene u članu 35. stav 3 Zakona o reviziji; 
- Naručilac revizije nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava u Privredni savetnik – Revizija d.o.o. 

                                                                                            
 
                                                                                                 “Privredni Savetnik - Revizija”                               Zoran Komarica, Licencirani ovlašćeni revizor 
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24. april 2018.godine   
 
 
 
 
 
 
Potvrda o dodatnim uslugama obavljenim od strane Privrednog savetnika – Revizija d.o.o. 
 
 
 Ovim potvrđujemo da nismo obavljali konsultantske usluge za akcionarsko društvo “ŽITOSREM“ a.d., Inđija niti sa njim povezanim licima u godini u kojoj je vršena revizija.        
                                                                                                 “Privredni Savetnik - Revizija”                                 Zoran Komarica, Licencirani ovlašćeni revizor 
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PTCdMEt: IZJAVA RUKOVODSTVA

PoStovani,

Ovu izjavu dajemo u vezi revizue finansijskih izveitaja ZfrOSREM A.D. INDIJA (u daljem tekstu:
Preduzeie), koji su sastavljeni sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine, a koju Vi vriite u cilju
izraiavanja miSljenja o realnosti iobjektivnosti tih finansijskih izveitaja.

Svesni smo svoje odgovornosti u pogledu istinitog, objektivnog i zakonitog prikazivanja finansijskog
poloiaja Preduzeia na dan 31. decembra 2017. godine, rezultata poslovanja, promena na kapitalu i

finansijskih tokova za 20U. godinu, kao i pogledu obezbedenja pouzdanih ratunovodswenih evidencija
na osnovu kojih su ti finanstski izveStaji sastavljeni.

Powrdujemo. po naiem najboljem znanju i uverenju, sledece:

. Prilikom izrade finansijskih izveitaja Preduzeda za 2Ol7 . godinu, mi smo:

- ispunili svoje zakonske obaveze u pogledu istinitog i objektivnog prikazivanja finansijskog
poloZaja Preduzeca, rezultata poslovanja i tokova gotovine za 20L7. godinu;

- odabrali odgovarajuie radunovodstvene politike koje smo konzistentno primenjivali;

- izvriili raiunovodstvene procene koje su u skladu sa naielom opreznosti i logifnosti;

- obelodanili razloge nepridr:avanja usvojenih raiunovodsWenih politika;

- pridriavali se koncepta nastavka poslovanja Preduzeia;

- obelodanili identitet, stanja i poslovne promene sa svim povezanim pravnim licima;

- obelodanili sva sredswa koja su zaloiena kao jemswo odnosno garancija;

- proknjizili sve poslovne promene u radunovodswenim evidencuama i one su obuhvaiene
u fi nansijskim izveitajima.
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sve poslovne promene nastale nakon datuma bilansa stanja su razmotrene iizvriene su
adekvatne korekcije ili obeloda nj iva nja :

efekat neispravljenih greSaka je, i pojedinadno i ukupno, od nematerualnog zna(nja za
finansijske izvdtaje u celini.

Mi smo vam pruZili:

sve informacije za koje znamo da su relevantne za izradu finansijskih izveitaja, kao 5to su
radunovodsWene evidencue, dokumentacija, obraauni idruga relevantna sredstva;

dodatne informacue koje ste od nas trazili u ciUu izvrienja revizije;

slobodan pristup svim zaposlenima u okviru naieg preduzeca od kojih ste smatrali da
moiete da dobUete revizorski dokaz;

sve informacue o svim sredswama koja su zalo:ena kao jemswo odnosno garancua;

rezultate naSe procene rizika o mogutnosti da finansijski izveltaji mogu sadr:ati
materijalno znadajne netaanosti nastale usled prevare ili pronevere;

rukovodstvo i odgovorna lica nisu bila ukljudena u nezakonite radnje, niti u aktivnosti
vezane za pranje novca.

nemamo nikakvih saznanja o tome da su dlanovi uprave, zaposleni koji imaju znaiajnu
ulogu u funkcionisanju internih kontrola ili ostali zaposleni izvrsili proneveru ili prevaru
koja bi mogla imati uticaja na realnost finansijskih izve5taja.

Nemamo saznanja o nepridr:avanju zakonskih propisa iiji efekti bi mogli imati uticaja na izradu
fi nansijskih izve5taja.

Preduzede je postupilo u skladu sa svim odredbama zakljudenih ugovora koje bi, u sludaju
nepridriavanja. mogle imati materualno znaiajne efekte na finansijske izvestaje.

Nije bilo nepravilnosti u vezi sa zahtevima zakonodavnih organa koje bi mogle imati materualno
znadajne efekte na finansijske izveitaje.

U finansijskim izve5tajima su pravilno evidentirana i prikazana sredsWa koja su zaloiena kao
garancija.

Drulwo poseduje dokaze o vlasniSwu nad svim sredswima.

Proknjiiill smo sve obaveze kako swarne tako i potencUalne. U vanbilansnim evidencijama uz
finansuske izveitaje evidentirali smo sve garanc|e koje smo dali treiim licima.

Nemamo planova niti namera koje bi materijalno znadajno izmenile knjigovodswenu vrednost ili
klasifikaciju sredstava i obaveza prikazanih u fi nansijskim izveitajima.

U toku godine obustavljena je proizvodnja hleba i peciva zbog dega je ostao neiskoriSien deo
zaliha materfala kojima je istekao rok upotrebe. Ove zalihe su posebno popisane, rashodovane i

na njih je plaien PDV na rashod po odgovarajuiim stopama poreza.

Planiramo da obustavimo proizvodnju jos nekih proizvoda u pekari, ali ne odekujemo da ie ona
prouzrokovati nastanak zastarelih zaliha.

lvli potvrdjujemo potpunost informacija koje su vam pruiene u pogledu identifikacije povezanih

lica i transakcua sa povezanim licima koje su od znaiaja za finansijsko izveitavanje. Identitet,

2



salda i transakcue sa povezanim pravnim licima su ispravno evidentirane i adekvatno
obelodanjene u napomenama uz finansijske izveitaje.

Povezana lica su:

o/o uielta
itoinvest d.o.o. b1 75o/o

Procenjeni finansuski efekti sudskih sporova i eventualnih oditetnih zahteva na Stetu Preduzeca

su ispravno evidentirani ili obelodanjeni u napomenama uz finansijske izveitaje. Osim kako je
navedeno u napomenama uz finansijske izveStaje mi nismo svesni nikakvih dodatnih zahteva.

NUe bilo dogadaja nakon kraja obraiunskog perioda koji bi zahtevali korekcije ili obelodanjivanja

u finansijskim izveitajima ili u napomenama uz njih.

Direktor pred2z*a

p orpi, ....y'-,Z c. aA' c.

Sef radunovodsWa

Potpis..... al

Osnov povezivanja

Matiano pravno lice

?lt

3 o).'
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. 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 673694 604939 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 6.1. 671908 602967 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 41298 41298

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 253759 223857

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 82301 74615

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 282627 261147

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015 450 450

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 11255 1600

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 218

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 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=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
343706
334240
1084104
1139900
17534
19458
140
121
2727
64845
15090
1707
1637
62249
77785
0
63956
79422
3676
172
36
14
142225
203332
0
142261
203346
0
295139
317609
42487
0
0
42487
4752
4397
0
4752
4397
0
4752
46884
0
0
0
16009
1901
271899
277201
0
287908
279102
157987
157987
126196
126196
91
91
212031
212031
0
212122
212122
784213
775407
343706
334240
0
1084104
1139900
404
2662
1746
11886
15819
5582
4211
0
0
0
0
604939
673694
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Bilans%20stanja&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
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

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 1786 1972 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 6.2. 1786 1916

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 56

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 6.3. 9199 8318

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

0043 457007 470847 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 6.4. 294058 298005 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 157627 218218

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 20941 19854

218
1600
11255
450
450
261147
282627
74615
82301
223857
253759
41298
41298
0
602967
671908


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 75208 29393

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 40282 30540

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

0051 6.5. 76419 89105 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 50881 72281

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 25538 16824

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059 6.6. 57853 56146

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 6.7. 4239 9719

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 6.8. 4211 5582 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 4211 5582

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 6.9. 15819 11886

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 6.10. 1746

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 6.11. 2662 404

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

0071 1139900 1084104 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 7. 334240 343706

1916
1786
0
1972
1786
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

ПАСИВА

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

0401 775407 784213

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

0402 6.12. 212122 212122 0

300 1. Акцијски капитал 0403 212031 212031

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 6.13. 91 91

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 6.13. 126196 126196

330

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

0414 6.14. 157987 157987

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 6.15. 279102 287908 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 277201 271899

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1901 16009

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

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

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 46884 4752 0

0
0
0
56


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 6.16. 4397 4752 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 4397 4752

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 6.17. 42487 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 42487

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

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

0442 317609 295139 0

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

0443 6.18. 203346 142261 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 203332 142225

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
89105
76419
30540
40282
29393
75208
19854
20941
218218
157627
0
298005
294058
0
470847
457007
8318
9199


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 14 36

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 6.18. 172 3676

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

0451 6.19. 79422 63956 0

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 77785 62249

436 6. Добављачи у иностранству 0457 1637 1707

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 6.20. 15090 64845

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 2727

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 6.21. 121 140

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 6.22. 19458 17534

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 1139900 1084104

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 7. 334240 343706

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
5582
4211
9719
4239
56146
57853
16824
25538
72281
50881


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 1039050 1185099

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 5.1. 431282 595671

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 431282 595671

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 5.2. 579879 558429

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 386084 372519

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 193795 185910

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 5.3. 27889 30999

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
16009
1901
733
881
3735
1249
19011
2269
19011
2269
920
4553
26783
40788
4348
7931
13224
9204
3919
322
2447
2612
4661
4302
1004
1723
1004
1723
8112
8637
3017
5260
1170
3699
6
6
0
4193
8959
11809
35561
21268
18571
595671
431282
1185099
1039050
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
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
1074611 1196908

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 5.4. 400428 553322

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 5.5. 104951 123771

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

1021 5.6. 1087 404

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 5.7. 526617 496202

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 5.8. 40354 46873

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 5.9. 145201 155284

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 5.10. 20482 19517

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5.11. 28861 28444

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 5.12. 135 173

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5.13. 18571 21268

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 35561 11809

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 5.14. 8959 4193

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

1033 0 6

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037 6

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 3699 1170

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

1039 5260 3017

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 5.15. 8637 8112

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 1723 1004

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

558429
579879
595671
431282


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 1723 1004

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 4302 4661

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

1047 2612 2447

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 322

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 3919

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

1050 5.16. 9204 13224

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

1051 5.17. 7931 4348

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 5.18. 40788 26783

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 5.19. 4553 920

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

1054 2269 19011

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

1055

69-59

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

1056

59-69

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

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 2269 19011

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 5.20. 1249 3735

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 5.21. 881 733

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

404
1087
123771
104951
553322
400428
1196908
1074611
30999
27889
185910
193795
372519
386084


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 1901 16009

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

173
135
28444
28861
19517
20482
155284
145201
46873
40354
496202
526617


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 1901 16009

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
0
0
16009
1901
16009
1901
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 1901 16009

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

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 212122 4020 4038 126196

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 212122 4024 4042 126196

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 212122 4028 4046 126196

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 212122 4032 4050 126196

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
775407
8806
784213
784213
5303
778910
778910
157987
157987
157987
157987
126196
212122
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
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 212122 4036 4054 126196

 

126196
212122


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 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 282605

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 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 282605

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 10706

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 16009

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 287908

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 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 287908

126196
212122


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 10707

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 1901

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 279102

 

126196
212122


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 157987 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 157987 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 157987 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 157987 4140 4158

126196
212122


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 157987 4144 4162

 

282605


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

287908
16009
10706
282605


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 778910 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 778910 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

5303 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 784213 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 784213 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

279102
1901
10707
287908


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 8806 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

4243 775407 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

157987


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08014566 Шифра делатности 1061 ПИБ 100698556

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM INĐIJA

Седиште Инђија , Војводе Путника 2

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 925609 882466

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 915992 877318

2. Примљене камате из пословних активности 3003 4 228

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 9613 4920

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 956941 835739

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 733967 634349

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 178686 162028

3. Плаћене камате 3008 4302 4661

4. Порез на добитак 3009 1251 10571

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 38735 24130

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 46727

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 31332

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 3908 450

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 3623 450

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 285

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 69268 21611

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 69268 21611

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 65360 21161

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC
11886
15819
10594
11886
1292
3933
881624
1026851
882916
1030784
24274
100625
628
642
23646
24274
642
59674
41593
0
101267
21161
65360
10571
1251
4661
4302
162028
178686
634349
733967
835739
956941
4920
9613
228
4
877318
915992
882466
925609
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=51a02fba-89af-464e-8b90-b6c8154fa1e6&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=5852C7917CC1F647FE323094CBF3AE710276EFCC#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 101267 0

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 41593

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 59674

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 642 24274

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 23646

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037 642 628

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 100625

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 24274

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 1030784 882916

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 1026851 881624

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 3933 1292

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 11886 10594

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 15819 11886

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

21611
69268
21611
69268
285
450
3623
450
3908
31332
46727
24130
38735


 
 
 

 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
ZA 2017. GODINU 

 
 
 

1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 
 
 
Akcionarsko društvo "Žitosrem" (u daljem tekstu: društvo) je osnovano 07.07.1956. godine kao samostalno 
mlinsko preduzeće, sa sedištem Inñiji, ulica Vojvode Putnika broj 2. 
 
Osnovna delatnost društva je proizvodnja mlinskih proizvoda, a preduzeće se bavi i proizvodnjom pekarskih i 
vafl proizvoda, skladištenjem i sušenjem žitarica, proizvodnjom stočne hrane, trgovinom na veliko i na malo i 
spoljnom trgovinom. 
Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj BD 89959/2005. 
Svojinska transformacija društvenog kapitala je započeta 1991. godine, a u potpunosti je završena u septembru 
2002. godine. 
Kapital društva je 100% akcijski i podeljen je na 70.677 običnih akcija, nominalne vrednosti RSD 3.000,00  po 
akciji. 
Akcije društva se kotiraju na Beogradskoj berzi. 
Na dan 31.12.2017. godine u Jedinstvenoj evidenciji akcionara je evidentirano ukupno 157 akcionara, od kojih 
su 9 nerezidenti koji poseduju  0.58 % kapitala društva. 
 
Većinski paket akcija poseduje ’’Žito-invest’’ d.o.o. iz Inñije – ukupno 43.640 akcija ili 61,75 % kapitala 
društva. 
 
’’Žito-invest’’ d.o.o., kao kontrolno društvo, i ’’Žitosrem’’ a.d. , kao podreñeno društvo, ne čine ekonomsku 
celinu, u toku 2017. godine nisu imali poslovne transakcije, nemaju sukob interesa, niti su zaključili ugovor o 
posebnim odnosima koji bi obuhvatio upravljanje u podreñenom društvu od strane kontrolnog, o prenosu dobitka 
podreñenog društva kontrolnom i slično. 
Od dana sticanja statusa podreñenog društva ’’Žitosrem’’ je svom poslovnom imenu, memorandumu i drugim 
dokumentima dodao ime kontrolnog društva. 
 
Revizija finansijskih izveštaja obavlja se od 1999. godine. 
 
Za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu izabran je ’’Privredni savetnik – revizija’’ d.o.o. iz 
Beograda. 
 
 

Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ , br. 62/13) razvrstano u srednje 
pravno lice. 
 
Poreski identifikacioni broj društva je  100698556 
 
Matični broj društva je  08014566. 
 
Prosečan broj zaposlenih u 2017. godini bio 161, a u 2016. godini je prosečno bilo 159 zaposlenih. 
 
Finansijski izveštaji za 2017. godinu odobreni su za objavljivanje od strane rukovodstva dana 20.04.2018. 
godine. 



 
 
2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Finansijski izveštaji Društva za obračunski period koji se završava 31.12.2017. godine  su sastavljeni, po svim 
materijalno značajnim pitanjima,  u skladu sa Meñunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o 
računovodstvu („Sl.glasnik RS“, br. 62/2013) i drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, 
kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama Društva. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti poslovanja 
društva. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih 
izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014 i 144/2014). 
 
 Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, finansijski izveštaji obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj 
o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske 
izveštaje. 
 
Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama RSD, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.  
RSD predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu društva. Sve transakcije u valutama koje nisu funkcionalna 
valuta, tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. 
 
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u 
Napomeni 3, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 
 
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
3.1. Korišćenje procenjivanja 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI i računovodstvenim propisima važećim u 
Republici Srbiji zahteva od rukovodstva društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, 
koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske izveštaje.  
 
Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja. Stvarni rezultati 
mogu se razlikovati od navedenih procena, pri čemu se procene razmatraju periodično. 
 
Najznačajnije procene odnose se na utvrñivanje obezvreñenja finansijske i nefinansijske imovine, priznavanje 
odloženih poreskih sredstava, utvrñivanje rezervisanja za sudske sporove i definisanje pretpostavki neophodnih 
za aktuarski obračun naknada zaposlenima po osnovu otpremnina, i iste su obelodanjene u odgovarajućim 
računovodstvenim politikama i/ili napomenama uz finansijske izveštaje. 
 
 
3.2. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i efekata 
po osnovu kursne razlike 
 
Stavke uključene u finansijske izveštaje društva odmeravaju se korišćenjem valute primarnog ekonomskog 
okruženja u kome društvo posluje (funkcionalna valuta).  
Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku 
protivvrednost primenom zvaničnog srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan. 
Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinarsku protivvrednost 
primenom zvaničnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važećim na dan poslovne promene. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima 
plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, 
odnosno finansijski rashodi. 
 



Pozitivni i negativni efekti ugovorenih deviznih klauzula u vezi potraživanja i obaveza, nastali primenom 
ugovorenog kursa, takoñe se iskazuju kao deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda. 
 
 
3.3. Uporedni podaci 
 
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji društva za 2017. godinu, koji su bili predment revizije. 
 
 
3.4. Poslovni prihodi 
 
Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog perioda, 
pod uslovom da je sa tim danom nastao dužničko - poverilački odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod se meri 
po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih trgovačkih popusta i 
količinskih rabata koje društvo odobri. Razlika izmeñu poštene vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje 
se kao prihod od kamate. 
 
Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi: 
/a/ Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva; 
/b/ rukovodstvo društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa vlasništvom, niti 
kontrolu nad prodatim proizvodima i robom; 
/c/ kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri; 
/d/ kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u društvo i 
/e/ kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere.  
 
Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 
 
3.5. Poslovni rashodi 
 
Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, naknada 
zarada i ostali lični rashodi; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i nematerijalni 
troškovi. 
 
Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 
/a/ rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je 
povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 
/b/ rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 
/c/ kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa 
prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i 
razumne alokacije; 
/d/ rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće 
ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja kao 
sredstvo; 
/e/ rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrñuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, umanjene za 
iznos utvrñene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate robe na veliko.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na malo utvrñuje se u visini prihoda od prodate robe, umanjenih za iznos 
utvrñene razlike u ceni, kao i za iznos ukalkulisanog PDV, sadržanih u vrednosti prodate robe na malo. 
 
3.6. Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se kvalifikuje 
čine deo nabavne vrednosti/cene koštanja tog sredstva. Drugi troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod. 
 
 
 



3.7. Finansijski prihodi i rashodi 
 
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da li 
se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih razlika; 
prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima; i ostale finansijske 
prihode i rashode.  
 
Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 
 
3.8. Dobici i gubici 
 
Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u slučaju prodaje stalne 
imovine po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane dobitke po osnovu 
prodaje tržišnih hartija od vrednosti (u slučaju kada se vrednovanje hartija od vrednosti vrši po njihovim tržišnim 
vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti stalne imovine usled prestanka 
delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti. 
 
Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene vrednosti, zatim po 
osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimično 
nadoknaditi od osiguravajućih društava,  po osnovu primene principa impariteta (umanjenje vrednosti imovine). 
 
3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 
- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim 
licima ili u administrativne svrhe; 
- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i 
- čija je 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.  
 

Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnine, postojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ako, i samo ako: 
- je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i 
- se nabavne vrednost/cena koštanja tog sredstva može pouzdano utvrditi. 

 
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 
 
Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve 
troškove dovoñenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u 
sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 
 

Troškovi pozajmljivanja nastali do momenta stavljanja sredstva u upotrebu, kapitalizuju se, odnosno uključuju 
se u nabavnu vrednost kupljenog sredstva. 

 

Nakon što se priznaju kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po 
ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvreñenja. 
 
Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvreñeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi 
na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu tog 
sredstva. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena ili su 
iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda.  
 
Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji ili 
je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u 
prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen 



alternativni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost se povećava do 
nadoknadive vrednosti. 
 
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate nekretnine, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom iznosu 
tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene 
stope prinosa tog sredstva i da se nabavna vrednost/cena koštanja naknadnog izdatka može pouzdano utvrditii. 
 
Društvo priznaje u knjigovodstvenu vrednost neke nekretnine, postrojenja i opreme, troškove zamene nekih 
delova tih stavki, u momentu kada ti troškovi nastanu i kada su zadovoljeni kriterijumi priznavanja. 
Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 
 
Gradsko zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a vrednovanje se vrši na 
isti način kao i za nekretnine, postrojenja i opremu.  
 
U okviru grañevinskog zemljišta nije prikazana vrednost gradskog grañevinskog zemljišta koja nije vlasništvo 
društva, a koje društvo koristi na neograničen rok i za čije korišćenje plaća naknadu koja je značajno ispod 
tržišne. 
 
Ne vrši se amortizacija zemljišta. 
 

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja nakon otuñivanja ili kada je sredstvo 
trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuñenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuñenja utvrñuju se kao razlika izmeñu procenjenih neto 
priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 
 
 
3.10. Investicione nekretnine 
 
Investiciona nekretnina je nekretnina (poljoprivredno zemljište, poslovni prostor, grañevinsko zemljište sa 

stambenim i pratećim grañevinskim objektima i stan) koju Društvo kao vlasnik drži radi ostvarivanja zarade od 
izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi upotrebe za 
proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanja usluga ili za potrebe administrativnog poslovanja, ili prodaje u 
okviru redovnog poslovanja. 
 
Početno merenje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Pri početnom merenju, 
zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.  
 
Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se mere prema njihovoj poštenoj vrednosti. Poštena 
vrednost se meri kao najverovatnija cena koja realno može da se dobije na tržištu, na dan bilansa stanja. Procenu 
investicione nekretnine nije vršio nezavisni procenitelj. 
 
Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine uključuje se u neto dobitak ili 
neto gubitak perioda u kojem je nastao. 
 
 
3.11. Amortizacija 
 
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u 
upotrebu. 
 

Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrñuju na osnovu 
procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.  
 
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost i 
iznos obezvreñenja. 
 



Preostala vrednost je neto iznos koji  društvo očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka 
trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuñenja. 
 
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na 
novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se 
koriguju. 
 
Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do značajne promene 
u očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se menja tako da odražava taj 
izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se ona 
računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije za tekući i 
budući period se koriguju. 
 
Amortizacione stope, utvrñene na osnovu procenjenog korisnog korisnog veka upotrebe (bez utvrñivanja 
rezidualnog ostatka) su: 
 
Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina i opreme, date su u sledećem pregledu: 
 
 2017.  2016. 
Grañevinski objekti 1.85 - 5%  1.85 - 5% 
Pogonska oprema 5-15%  5-15% 
Računari i pripadajuća oprema 30%  30% 
Transportna sredstva 15%  15% 
 
 
Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Republike 
Srbije i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrñivanja amortizacije za 
poreske svrhe, što rezultira u odloženim porezima. 
 
3.12. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, rukovodstvo Društva proverava na svaki dan bilansa stanja da li 
postoje indikatori gubitka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje 
nadoknadivu vrednost imovine. 
 
Nadoknadivi iznos odreñen je kao viši od neto prodajne cene i upotrebne vrednosti. Neto prodajna cena je iznos 
koji se može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji izmeñu dve voljne nezavisne strane, umanjena za 
troškove prodaje, dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih novčanih tokova za 
koje se očekuje da će nastati iz kontinuirane upotrebe imovine kroz njen ekonomski vek trajanja te prodaje na 
kraju veka trajanja. Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije moguće, za 
jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj procenjeni 
nadoknadivi iznos, vrednost imovine je umanjena do njenog nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog obezvreñenja 
se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda saglasno MRS 36 „Umanjenje vrednosti imovine“. 
 
Goodwill se testira na umanjenje vrednosti jednom godišnje ili češće ukoliko dogañaji ili promene okolnosti 
ukazuju da bi neto knjigovodstvena vrednost mogla biti umanjena. 
 
3.13. Zalihe 
 
Zalihe materijala (osim pšenice), rezervnih delova i inventara se  mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost 
čine svi troškovi nabavke za dovoñenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha 
obuhvataju kupovnu cenu, uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati 
od poreskih vlasti), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati 
nabavci. Popusti, rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrñivanju troškova nabavke.  
 
Zalihe pšenice i kukuruza se evidentiraju po planskim cenama. Razlika izmeñu planske i nabavne cene se 
iskazuje preko računa odstupanja u ceni. Na dan bilansa realizovani deo obračunatih odstupanja koriguje krajnje 
stanje zaliha svodeći ih na vrednost po ponderisanoj prosečnoj ceni.   



 
Zalihe gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Cenu 
koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za dovoñenje zaliha na njihovo sadašnje 
mesto i stanje, odnosno: 
- troškovi direktnog rada; 
- troškovi direktnog materijala i 
- indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 
 
U vrednost zaliha gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda: 
- neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje; 
- troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze proizvodnje; 
- režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovoñenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje; i 
- troškovi prodaje. 
 
Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene troškove prodaje i 
procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha 
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove cene koštanja, vrši se delimičan otpis do neto 
prodajne vrednosti. 
 
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti 
vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju 
standardima se u potpunosti otpisuju. 
 
Zalihe robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kraju obračunskog perioda vrši se 
svoñenje vrednosti zaliha na nabavnu vrednost putem alokacije realizovane razlike u ceni i poreza na dodatu 
vrednost, obračunatih na prosečnoj osnovi, na vrednost zaliha u stanju na kraju godine i nabavnu vrednost 
prodate robe. 
 
3.14. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 
 
 
Društvo odmerava stalnu imovinu (ili grupu za otuñenje) klasifikovanu kao imovina koje se drži za prodaju, po 
nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrednosti ili fer vrednost umanjenoj za troškove prodaje. 
 
3.15. Finansijski instrumenti 
 
Finansijski plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mere po njihovoj 
nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se 
uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava. 
 
Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove transakcija (izuzev 
finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha), koji su 
direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze. Finansijska sredstva i 
obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva od momenta kada je Društvo ugovornim odredbama vezano za 
instrument. 
 
Rukovodstvo vrši klasifikaciju finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja. Klasifikacija zavisi od 
svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. 
 
Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim 
instrumentima. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza 
plaćanja predviñena ugovorom ukinuta ili istekla. 
 
 
Finansijski instrumenti u skladu sa MRS 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i odmeravanje, obuhvataju 
sledeće kategorije finansijskih instrumenata: 
 
(a) Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha; 



(b) Investicije koje se drže do dospeća; 
(c) Krediti (zajmovi) i potraživanja; 
(d) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju; 
 
 
3.15.1. Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha 

 
U ovu kategoriju spadaju finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza čije se promene fer vrednosti evidentiranju 
kroz prihode ili rashode u bilansu uspeha. Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza klasifikovana u ovu 
kategoriju treba da ispune bilo koji od sledećih uslova: 
(a) klasifikovano je kao ono koje se drži radi trgovanja. Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza se 
klasifikuje kao ono koje se drži radi trgovanja ako je: 
 /i/ stečeno ili nastalo prvenstveno radi prodaje ili ponovne kupovine u bliskoj budućnosti; 
 /ii/ deo portfelja identifikovanih finansijskih instrumenata kojima se zajedno upravlja i za koje postoji 
dokaz o nedavnom aktuelnom modelu kratkoročnog ostvarenja dobiti; ili 
 /iii/ derivat (osim derivata koji je instrument hedžinga). 
 
(b) posle početnog priznanja naznačen je od strane Društva po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Entitet može 
vršiti ovo naznačavanje samo kada to rezultira pouzdanijim i relevantnijim informacijama, budući da se 
 /i/ eliminiše ili u značajnoj meri otklanja nedoslednost odmeravanja ili priznavanja koja bi inače 
nastala usled odmeravanja sredstava ili obaveza ili priznavanja dobitaka ili gubitaka po različitim osnovama; ili  
 /ii/ grupom finansijskih sredstava, finansijskih obaveza ili oboma se upravlja i njihove performanse se 
procenjuju na osnovu fer vrednosti, u skladu sa dokumentovanim strategijom upravljanja rizikom ili investiranja, 
i informacije o grupi se interno sačinjavaju prema toj osnovi za ključne rukovodioce Društva (kao što je 
definisano u MRS 24 Obelodanjivanja povezanih strana, na primer za upravni odbor ili generalnog direktora 
Društva. 
 
3.15.2. Krediti (zajmovi) i potraživanja 

 
Zajmovi (krediti) i potraživanja su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili odredivim isplatama koja nisu 
kotirana na aktivnom tržištu osim: 
(a) sredstva koja Društvo namerava da proda odmah ili u kratkom roku i koja bi onda bila klasifikovana kao 
sredstva koja se drže radi trgovanja i ona koja Društvo posle početnog priznavanja naznači po fer vrednosti kroz 
bilans uspeha; 
(b) ona koja Društvo posle početnog priznavanja naznači kao raspoloživa za prodaju; ili 
(c) ona za koja imalac ne može u značajnoj meri povratiti svoju celokupnu početnu investiciju, osim ako to nije 
zbog pogoršanja kredita, i koja će biti klasifikovana kao raspoloživa za prodaju. 
 
Učešće stečeno u paketu sredstava koja nisu zajmovi (krediti) ili potraživanja (na primer učešće u zajedničkom 
fondu ili sličnim fondovima) nije zajam (kredit) ili potraživanje. 
 
3.15.3. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 

 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su nederivatna finansijska sredstva koja su naznačena kao 
raspoloživa za prodaju i nisu klasifikovana kao (a) zajmovi(krediti) i potraživanja (b) investicije koje se 
drže do dospeća ili (c) finansijska sredstva naznačena po fer vrednosti kroz bilans uspeha. 
 
3.16. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca – zavisnih i drugih povezanih pravnih lica i ostalih 
kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 
 
Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća, 
odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 
 
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi 
iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan 



transakcije. Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao 
kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa 
preračunavaju se prema važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda. 
 
Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj vrednosti, ne uzimajući 
u obzir nameru Društava da ih drže do dospeća. 
 
Ukoliko postoji verovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu i kamatu) 
prema ugovornim uslovima za date kredite, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana po 
amortizovanoj vrednosti, nastao je gubitak zbog obezvreñivanja ili nenaplaćenih potraživanja. 
 
Otpis kratkoročnih potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim 
otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili 
delimično, vrši direktnim otpisivanjem. 
 

Dospela kratkoročna potraživanja kojima je na dan bilansa stanja protekao rok od 60 i više dana, ispravljaju se u 
iznosu koji proceni Odbor direktora Društva, a na osnovu realnog rizika naplate svakog pojedinačnog 
potraživanja. 
 
Ukoliko se utvrdi da su preduzete uobičajene mere naplate potraživanja  nisu dale rezultate, direktan otpis 
potraživanja na teret rashoda može da  nastane samo na osnovu: 

• sudske odluke,  
• likvidacije ili stečaja, 
• na osnovu odluke Direktora Društva. 

 

3.17. Gotovinski instrumenti i gotovina 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko 
likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće a koja se mogu brzo konvertovati u 
poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promene vrednosti. 
 
3.18. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 
 
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih dogañaja i 
kada je verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti 
iznos obaveze.  
 
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih odliva 
primenom diskontne stope koja odražava kamatu na visokokvalitetne hartije od vrednosti koje su iskazane u 
valuti u kojoj će obaveze za penzije biti plaćene.  
 
Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Društva u 
pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire.. 
 
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima, ali se obelodanjuju u napomenama uz finansijske 
izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  
 
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima već ih obelodanjuje u napomenama uz 
finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 
 
Društvo vrši aktuarsku procenu troškova i obaveza po osnovu otpremnina prilikom odlaska u penziju i jubilarnih 
nagrada u skladu sa MRS 19. 
 
Obračun naknada zaposlenima na ime otpremnina za penziju je utvrñen u skladu sa Pravilnikom o radu Društva i 
Zakonom o radu, a zaposleni stiče pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju kada se za to steknu zakonski 
uslovi. 
 



Jubilarne nagrade se, prema Pravilniku o radu Društva, isplaćuju jedanput godišnje za sve zaposlene koji u 
tekućoj godini navrše 10, 20 ili 30 godina neprekidnog  rada u Društvu. 
 
 
3.19. Naknade zaposlenima 
 
3.19.1. Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 

 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim 
državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret 
poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku 
obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos 
obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Društvo nije u obavezi da zaposlenima nakon 
odlaska u penziju isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. Doprinosi na 
teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose. 
 

3.19.2. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 

 
U skladu sa Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 61/05) i Pojedinačnim opštim aktom o radu, Društvo je 
u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 2 ili 3 mesečne bruto zarade koju je zaposleni 
ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od 2 
odnosno 3 mesečne prosečne bruto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se 
isplaćuje otpremnina.  
 
Jubilarne nagrade se, prema Pravilniku o radu Društva, isplaćuju jedanput godišnje za sve zaposlene koji u 
tekućoj godini navrše 10 godina neprekidnog  rada u Društvu (10.000 RSD), 20 godina neprekidnog  rada u 
Društvu (15.000 RSD) i 30 godina neprekidnog rada u Društvu (20.000 RSD). 
 
 

3.19.3. Kratkoročna, plaćena odsustva 

 
Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu 
nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih 
neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. U slučaju 
neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 
 

3.19.4. Učešće u dobiti zaposlenih 

 
Društvo priznaje obaveze i trošak za učešće u dobiti zaposlenih u skladu sa Odlukom Skupštine ili drugom 
odlukom rukovodstva Društva. 
 
3.20. Porez na dobit 
 
3.20.1. Tekući porez 

 
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit 
pravnih lica („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 18/10). Porez na dobit obračunat je po stopi od 15 % na poresku 
osnovicu koja je prikazana u poreskom bilansu, nakon umanjenja za iskorišćene poreske kredite. Oporeziva 
osnovica uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha, koji je korigovan u skladu sa poreskim propisima 
Republike Srbije. 
 

3.20.2. Odloženi porez 

  
Odloženi porez na dobitak se obračunava za sve privremene razlike izmeñu 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. 
 
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak perioda. 
 
3.21. Zarada po akciji 
 
Društvo izračunava i obelodanjuje osnovnu zaradu po akciji. Osnovna zarada po akciji obračunava se deljenjem 
neto dobiti koja pripada akcionarima, imaocima običnih akcija Društva, ponderisanim prosečnim brojem izdatih 
običnih akcija u toku perioda . 
 
3.22. Raspodela dividendi 
 
Distribucija dividendi akcionarima Društva se u finansijskim izveštajima Društva priznaje kao obaveza u 
periodu u kojem su akcionari Društva odobrili dividende. 
 
Ako su dividende objavljene posle datuma bilansa stanja, ali pre nego što su finansijski izveštaji odobreni za 
objavljivanje, ove dividende se ne priznaju kao obaveza na datum bilansa stanja, jer ne ispunjavaju kriterijum 
sadašnje obaveze prema MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“. Takve dividende 
se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, u skladu sa MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja“. 
 
3.23. Informacije o segmentima 
 
Poslovni segment predstavlja deo imovine i poslovnih aktivnosti koje obezbeñuju proizvode ili usluge koje 
podležu rizicima i koristima različitim od onih u nekim drugim poslovnim segmentima. Geografski segment 
obezbeñuje proizvode ili usluge unutar odreñenog privrednog okruženja koji podležu rizicima i koristima 
različitim od onih segmenata koji posluju u nekim drugim privrednim okruženjima. Ključevi za alokaciju 
zajedničkih troškova su odreñeni na bazi najboljih procena rukovodstva Društva.  
 
3.24. Pravična (fer) vrednost 
 
Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti aktive i pasive za koju postoje 
zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U 
Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje 
potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku 
raspoložive. Stoga, pravičnu vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo 
Društva vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim 
knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. 
 
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo odreñenim finansijskim rizicima i to: 
- kreditni rizik, 
- tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene kamatnih stopa i rizik od 
promene cena) i 
- rizik likvidnosti. 
 
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko 
stanje i poslovanje Društvu u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.  
 
Upravljanje rizicima definisano je računovodstvenim politikama.  
Kod davanja robnih avansa kupcima na period do godinu dana Društvo štiti svoja potraživanja vezivanjem 
otplate tih potraživanja za količinu isporučenih proizvoda ili za kurs evra, u skladu sa ugovorom, na dan 
plaćanja. Za veća ulaganja u avansnu proizvodnju pribavlja se hipoteka na nepokretnosti dužnika. 

 
 
 
 



 
 
4.1. Kreditni rizik 
 
Kreditni rizik je rizik da će jedna strana u finansijskom instrumentu, neispunjenjem svoje obaveze, 
prouzrokovati finansijski gubitak druge strane. 
 
Kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, 
potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza.  
 
 
4.2. Tržišni rizik 
 
Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih 
cena. Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika:  
 
- valutnog rizika, 
- rizika kamatne stope i  
- drugih rizika od promene cene. 
 
4.2.1. Rizik od promene kursa stranih valuta 

 
Valutni rizik je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled 
promene deviznog kursa. 
 
Valutni rizik (ili rizik od kursnih promena) se javlja kod finansijskih instrumenata koji su označeni u stranoj 
valuti, to jest u valuti koja nije funkcionalna valuta u kojoj su oni odmereni.  
 
4.2.2. Rizik od promene kamatnih stopa 

 
Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta 
fluktuirati usled promena tržišnih kamatnih stopa. 
 
Rizik od kamatne stope se javlja kod kamatonosnih finansijskih instrumenata priznatih u bilansu stanja (na 
primer, krediti i potraživanja i emitovani dužnički instrumenti) i kod nekih finansijskih instrumenata koji nisu 
priznati u bilansu stanja (na primer, nekim obavezama po kreditima). 
 
4.2.3. Rizik od promene cena 

 
Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati 
zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog rizika), bilo da su te 
promene prouzrokovane faktorima specifičnim za pojedinačni finansijski instrument ili njegovog emitenta, ili da 
faktori utiču na sve slične finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu 
 
Rizik od promene cena se javlja kod finansijskih instrumenata zbog promena, na primer, cena robe ili cena 
kapitala. 
 
 
4.3. Rizik likvidnosti 
 
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim 
obavezama. 
 
 
 
 
 
 



 
5. BILANS USPEHA 
 
 
5.1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Domaće tržište    
Prihodi od prodaje robe ostalim licima 431.282  595.671 
Inostrano tržište    
Prihodi od prodaje robe 0  0 
Ukupno 431.282  595.671 
 
U strukturi ostvarenog prihod od prodaje robe ostalim licima na domaćem tržištu najviše su učestvovali prihodi 
od prodaje na veliko pšenice (39,25 %),  kukuruza (11,65%) , suncokreta (10,98), mineralnog ñubriva (6,57 %), 
a ostvaren je i prihod od prodaje semenske pšenice i semenskog kukuruza, robe u maloprodajnim objektima i 
ostale robe. 
 
 
5.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Domaće tržište    
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim licima 386.084  372.519 

Inostrano tržište    
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  193.795  185.910 

 
Ukupno 579.879  558.429 

 
Prihod od prodaje proizvoda na domaćem tržištu ostvaren je prodajom mlinskih, pekarskih i vafl proizvoda i 
asortimana proizvoda za ishranu stoke velikom broju kupaca na teritoriji Republike.  
 
U toku 2017. godine na inostranom tržištu je prodato mlinskih proizvoda u vrednosti 192.597 hiljada RSD i vafl 
proizvoda u vrednosti 1.198 hiljada RSD, a promet je ostvaren sa kupcima iz BIH, Crne Gore, Makedonije i 
Hrvatske.   
 
 
5.3. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od zakupnina poljoprivrednog zemljišta 
Prihodi od ostalih zakupnina 

23.238 
4.645 

 26.711 
4.288 

Ostali poslovni prihodi 6  0 
Ukupno 27.889  30.999 

 
 
5.4. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko 326.228  465.383 
Nabavna vrednost prodate robe na malo 74.200  87.939 
Ukupno 400.428  553.322 

 



Od ukupno iskazane nabavne vrednosti prodate robe na veliko, najveći deo se odnosi na nabavnu vrednost 
prodate pšenice (51,88 %), kukuruza (16,19%), suncokreta (13,96 %) i mineralnog ñubriva (8,47 %). 
 
   
 
5.5. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od pekare za maloprodajne objekte 42.627  43.425 
Prihodi od mlina  za  pekaru i kolačaru 23.725  36.284 
Prihodi od mlina  za maloprodajne objekte 6.798  10.186 
Prihodi od ostali aktiviranja učinaka i robe 31.801  33.876 
Ukupno 104.951  123.771 

 
 
 
5.6. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA 
 
                     2017.                        2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Gotovi proizvodi na dan 31. decembra 20.941  19.854 
Minus:     
Gotovi proizvodi na dan 01. januara 19.854  19.450 
Ukupno 1.087  404 

 
 
5.7. TROŠKOVI  MATERIJALA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi materijala za izradu 496.506  465.842 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 26.699  26.278 
Troškovi rezervnih delova 220  102 
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 3.192  3.980 
Ukupno 526.617  496.202 

 
 
5.8. TROŠKOVI  GORIVA I ENERGIJE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi  električne energije 19.103  21.463 
Goriva 10.352  9.709 
Gas 10.899  15.701 
Ukupno 40.354  46.873 

 
 
5.9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi  zarada i  naknada zarada (bruto) 109.975  125.734 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

18.532  17.573 

Troškovi naknada po ugovoru o delu 4.744  4.197 



Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora 973  915 
Ostali lični rashodi i naknade 10.977  6.865 
Ukupno 145.201  155.284 

 
 
5.10. TROŠKOVI  PROIZVODNIH USLUGA 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi transportnih usluga 3.465  2.138 
Troškovi usluga održavanja 3.700  5.086 
Troškovi zakupnina 2.084  3.171 
Troškovi sajmova 250  203 
Troškovi reklame i propagande 5.466  3.124 
Usluge raznih analiza 2.430  1.919 
Komunalne usluge 
 

1.778  2.149 

Troškovi ostalih usluga 1.309  1.727 
 20.482  19.517 

 
 
5.11. TROŠKOVI  AMORTIZACIJE  
 
Troškovi amortizacije iznose  RSD 28.861 hiljada, od čega amortizacija nekretnina iznosi RSD 13.986 hiljada, a 
ostalo je amortizacija postrojenja i  opreme. 
 
U 2016. godini ovi rashodi su ukupno iznosili RSD 28.444 hiljade. 
 
 
5.12. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA 
 
Društvo je prvi put izvršilo aktuarsku procenu troškova i obaveza po osnovu otpremnina prilikom odlaska u 
penziju i jubilarnih nagrada na dan 31.12.2014. godine u skladu sa MRS 19. u ukupnoj vrednosti 1.597 hiljada 
RSD za 2014. godinu i 742 hiljade RSD za 2013. godinu. 
 
Izvršena je procena rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih za 2017. godinu na bazi aktuarskog 
obračuna u skladu sa MRS 19, a procenu je izvršilo MC Global Audit doo iz Beograda. 
Procena je izvršena na osnovu podataka o broju zaposlenih na dan 31.12.2017. godine, a neto efekat ove procene 
iznosi RSD 135 hiljada. 
 
 
5.13. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi neproizvodnih usluga 9.698  11.324 
Troškovi reprezentacije 985  1.100 
Troškovi premija osiguranja 709  915 
Troškovi platnog prometa 1.346  1.176 
Troškovi članarina 506  1.209 
Troškovi poreza 4.302  3.626 
Ostali nematerijalni troškovi 1.025  1.918 
Ukupno 18.571  21.268 

 
 
5.14. FINANSIJSKI PRIHODI  
 
 2017.  2016. 



 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od kamata od kupaca 3.640  944 
Prihodi od kamata na depozite 59  226 

Svega prihodi od kamata 3.699  1.170 

Pozitivne kursne razlike 5.168  689 
Prihodi po osnovu valutne klauzule 92  2.328 
Ostali finansijski prihodi  0  6 
Ukupno 8.959  4.193 

 
 
5.15. FINANSIJSKI RASHODI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima 22  206 
Rashodi kamata poslovnim bankama 4.269  4.401 
Rashodi kamata za poreze 10  54 
Ostali rashodi kamata 1  0 

Svega rashodi kamata 4.302  4.661 
Negativne kursne razlike 2.493  699 
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 119  1.748 
Ostali finansijski rashodi 1.723  1.004 
Ukupno 8.637  8.112 

 
 
5.16. PRIHODI OD USKLAðIVANJA OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER 
VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od usklañivanja plasmana i HOV 100  1.000 
Prihodi od usklañivanja vrednosti potraživanja 2.775  8.133 
Prihodi od usklañivanja vrednosti potraživanja za izvoz 6.173  524 
Prihodi od usklañivanja vrednosti avansa 13  3.562 
Prihodi od usklañivanja vrednosti iz specifičnih poslova 143  5 
Ukupno 9.204  13.224 

 
 
5.17. RASHODI OD USKLAðIVANJA OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER 
VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obezvreñenje potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu 5.318  2.448 
Obezvreñenje potraživanja od kupaca u inostranstvu 2.613  766 
Obezvreñenje potraživanja iz specifičnih poslova – robni avansi 0  1.134 
Ukupno 7.931  4.348 

 
 
5.18. OSTALI PRIHODI  
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dobici od prodaje nekretnina 1.760  3.084 
Viškovi 10.153  21.642 
Naplaćena otpisana potraživanja 6.766  2.052 
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika 1.879  3 



Ostali nepomenuti prihodi 1  2 
Prihodi od usklañivanja vrednosti nepokretnosti 20.229  0 
Ukupno 40.788  26.783 

. 
5.19. OSTALI  RASHODI 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i manjkovi 2.693  0 
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 300  88 
Ostali nepomenuti rashodi 1.025  832 
Obezvreñenje nekretnina, postrojenja i opreme 535  0 
Ukupno 4.553  920 
 
 
5.20. PORESKI RASHOD PERIODA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Finansijski rezultat u bilansu uspeha (dobitak/gubitak pre 
oporezivanja) 

2.269  19.011 

   Neto kapitalni dobici  0  3.084 
   Usklañivanje i korekcije  rashoda u poreskom bilansu 6.061  2.805 
   Usklañivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu   0 
Oporeziva dobit 8.330  24.900 
Kapitalni dobitak    
   Umanjenje za iznos kapitalnih gubitaka ranijih godina 0  0 
Poreska osnovica 8.330  24.900 
   Umanjenje za prihode od dividendi i udela u dobiti od rezidentnih 
obveznika 

0  0 

Umanjena poreska osnovica (Obrazac PB-1)   0 
Obračunati porez (15% od umanjene poreske osnovice) 1.249  3.735 
   Umanjenje obračunatog poreza po osnovu poreskih podsticaja i 
oslobañanja 

0  0 

POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP) 1.249  3.735 
Uplaćen porez na dobitak 3.391  11.531 
Odloženi poreski prihodi perioda 881  733 
 
Oporezivi dobitak se obračunava na osnovu računovodstvenog dobitka iskazanog u godišnjim finansijskim 
izveštajima. On se usklañuje za odreñene nepriznate troškove i za različite metode i stope obračuna amortizacije 
osnovnih sredstava propisnih poreskim propisima i onih koje koristi društvo u skladu sa svojim 
računovodstvenim politikama. Porez na dobitak preduzeća se razlikuje od teoretskog iznosa koji bi se dobio 
primenom ponderisane prosečene poreske stope na ostvareni dobitak društva.  
 
Izvršen je obračun odloženih poreskih efekata za 2017. godinu. 
 
 
5.21.  ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA 
 
Odloženi poreski prihodi u iznosu RSD 881 hiljadu (u 2016. godini RSD 733 hiljade) utvrñeni su preko razlike  
izmeñu računovodstvene osnovice sredstava i poreske osnovice sredstava.  
 
 
 
 
 
 



 
6. BILANS STANJA 
 
 
6.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA     
        Iznosi su iskazani u RSD 000  
 

Zemljišta 
Grañevin. 
objekti 

Postrojenja i 
oprema 

Investici. 
nekretnine 

 
 
Ostala 
O.S. 

O.S. u 
pripremi 

Avansi 
za O.S. 

Ukupna 
O.S. 

 021 022 023 024 025 026 028  

Nabavna vrednost 

01.01.2017. 

53.993 
 

 638.523 539.639 271.663 750 1.600 0 1.506.168 

         
Nabavke     43.888 23.226 1.251  9.655 

 
218    78.238 

Prodaja   15.824     15.824 
Ostalo – fer 

vrednost 
20.229       20.229 

Nabavna vrednost 
31.12.2017. 

53.993 682.411 547.041 293.144 750 11.255 218 1.588.811 

         
Ispravka vrednosti 

01.01.2017. 

12.695 414.666 449.025 
 

10.516 300 0 0 888.042 

         
Amortizacija 2017.      13.986 14.875     28.861 

         
Ispravka vrednosti 

31.12.2017. 
12.695 428.652 

 
464.740 

 
10.516 300 0 0 916.903 

         
Sadašnja vrednost 

31.12.2017. 
41.298 253.759 82.301 282.627 450 11.255 218 671.908 

 

Sadašnja vrednost 
31.12.2016. 

41.298 223.857 74.615 258.147 450 1.600 0 602.967 

 

 
U toku 2017. godine u izgradnju i nabavku osnovnih sredstva uloženo je znatno više nego ranijih godina. 
Izgrañen je silos za skladištenje žitarica, nabavljena je odgovarajuća oprema za novi silos i kupljena druga 
potrebna oprema u vrednosti od RSD  78.238  hiljada. Pošto se radilo o velikim ulaganjima, izgradnja silosa je 
finansirana iz sredstava dugoročnog kredita, a za ostala investicina ulaganja su korišćena sredstva iz tekućeg 
priliva.  
Avansi u iznosu RSD 218 hiljada dati su za nabavku proizvodne opreme za silos, a osnovna sredstva u pripremi 
odnose se na nabavku uvozne opreme za mlin i opreme za mešaonu stočne hrane i biće aktivirana u toku 2018. 
godine.   
 
Amortizacija je iskazana je u okviru troškova poslovanja. 
 
Pošto je u periodu nakon poslednje procene fer vrednosti došlo do značajnije promene vrednosti investicionih 
nekretnina, rukovodstvo je donelo odluku da se izvrši nova procena fer vrednosti ove grupe sredstava na dan 
31.12.2017. godine.  
 
Procenjeno je da nije došlo do promene vrednosti grañevinskih objekata i da bi njihova procena iziskivala 
nepotrebne troškove.  Ukoliko rukovodstvo proceni da je došlo do značajnije promene vrednosti poslovnih, 
stambenih i ostalih grañevinskih objekata, nova procena će biti urañena u toku naredne poslovne godine. 
 



U skladu sa  procenom i odlukom rukovodstva preduzeća, izvršena je procena fer vrednosti investicionih 
nekretnina – poljoprivrednog zemljišta na dan 31.12.2017. godine. Procenu je izvršio ovlašćeno društvo za  
procenu – „Maruri“ doo iz Novog Sada. 
 
Ukupan efekat procene izniosi 20.229 hiljada RSD, od čega se 12.297 hiljada RSD odnosi na opštinu Irig, 5.119 
hiljada RSD na opštinu Pećinci i 2.813 hiljada RSD na opštinu Inñija. 
 
 
6.2. UČEŠĆA U KAPITALU 
 
Učešća u kapitalu predstavljaju dugoročna finansijska ulaganja u (redovne ili preferencijalne) akcije i udele 
društava, banaka i osiguravajućih društava.  
 
Učešća u kapitalu su iskazana: 
 - prema metodi nabavne vrednosti, po kojoj investitor iskazuje svoje ulaganje po nabavnoj vrednosti. 
Investitor priznaje prihod samo u onoj meri u kojoj primi svoj deo iz raspodele nerasporeñene neto dobiti 
korisnika ulaganja, do koje doñe nakon dana kada ga je investitor stekao. Deo iz raspodele koji se primi u iznosu 
koji je viši od takve dobiti smatra se povraćajem investicija i iskazuje se kao smanjenje nabavne vrednosti 
investicije.  
 - u skladu  sa MRS 39, na način opisan u tački 3(l). 
 
Preduzeće poseduje učešće u kapitalu Novosadskog sajma ad Novi Sad u iznosu RSD 1.786 hiljada, ali je to 
učešće beznačajno u odnosu na ukupan kapital tog pravnog lica.   
 

 
6.3. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Odložena poreska – razlika knjigovodstvene i poreske amortizacije 9.199  8.318 
Rezervisanja za otpremnine 0  0 
Ukupno 9.199  8.318 
 
 
6.4. ZALIHE 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Materijal 152.675  213.783 
Rezervni delovi 4.860  4.362 
Alat i inventar 93  73 
Gotovi proizvodi 20.941  19.854 
Roba u magacinu 74.657  28.015 
Roba u prometu na malo 550  1.378 
Dati avansi 40.282  30.540 
Ukupno 294.058  298.005 
 
Zalihe (izuzev zaliha pšenice koja predstavlja materijal i kukuruza koji je roba) se vode po nabavnim cenama, a 
obračun izlaza zaliha se vrši po prosečnoj ponderisanoj ceni. 
 
U toku godine, na zalihama se vodilo poljoprivredno zemljište namenjeno prodaji u ukupnoj vrednosti RSD 
18.000 hiljada, koje je i prodato u toku iste poslovne godine. 
Ovo zemljište je kupljeno na javnom nadmetanju u izvršnom predmetu radi naplate potraživanja iz ranijih 
godina, a učešće u kupovini je odobrio odbor direktora da bi se iskoristilo pravo preče kupovine i kupljeno 
zemljište ponudilo za dalju prodaju.    
 
 
 



 
6.5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Kupci u zemlji 72.844  91.931 
Kupci u inostranstvu 39.258  40.559 
Minus: Ispravka vrednosti (35.683)  (43.385) 
Ukupno 76.419  89.105 
 
U cilju obezbeñenja naplate potraživanja od kupaca preduzimaju se razne preventivne mere, a one zavise od 
boniteta kupaca, vrednosti i vrste robe, da li je kupac domaće pravno ili fizičko lice ili se radi o kupcima iz 
inostranstva,  itd. 
Za prodaju robu – pšenice, kukuruza, brašna ili stočne hrane, kada se radi o velikim vrednostima prometa, 
uglavnom se zahteva avansno plaćanje ili upis založnog prava na nepokretnostima.  Za prodaju pekarskih 
proizvoda, gde su ugovorene svakodnevne isporuke robe, obezbeñenje su menice registrovane u skladu sa 
zakonskim propisima koje se realizuju ukoliko ne budu ispoštovani uslovi dogovoreni ugovorom.      
 
U skladu sa zakonskim propisima, svim kupcima smo poslali zahteve za usaglašavanje stanja (izvod otvorenih 
stavki), a većim dužnicima i bankama slali smo i konfirmacije na dan 31.12.2017. godine. Većina poslatih  
konfirmacija  nam je blagovremeno vraćena. 
 
Društvo je sa pojedinim kupcima imalo neusaglašenih salda, ali je većina od tih neslaganja rešena do kraja 
poslovne godine. Najveća neslaganja su nastajala zbog toga što kod nas nisu bila  proknjižena sva knjižna pisma 
o povratu robe jer nam ih kupci nisu vratili overena u skladu sa zakonskim propisima, a oni su ih knjižili u 
svojim poslovnim knjigama.  
Na dan 31.12.2017. godine ostala su još neka neusaglašena stanja sa kupcima sa kojima i dalje sarañujemo, a. 
najveće neslaganje je sa „Mercator-S“ d.o.o. iz Novog Sada. 
 
Neusaglašena potraživanja sa kupcima iznose manje od 1 %  ukupnog prometa sa kupcima u tekućoj godini .   
 
 
6.6. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Robni avansi dati pravnim licima 22.632  23.837 
Robni avansi dati fizičkim licima 9.268  8.041 
Potraživanja u robi za zakup poljoprivrednog zemljišta 
Potraživanja za ambalažu 

25.461 
492 

 24.268 
0 

Ukupno 57.853  56.146 
 
 
6.7. DRUGA POTRAŽIVANJA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Potraživanja od zaposlenih 933  1.916 
Potraživanja za više plaćen porez na dobit 2.141  6.835 
Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose 95  89 
Potraživanja za naknadu zarada koje se refundiraju 909  793 
Potraživanja po osnovu naknada šteta 258  183 
Ostala kratkoročna potraživanja 110  110 
Ispravka vrednosti drugih potraživanja (207)  (207) 
Svega 4.239  9.719 
 
 



 
6.8. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
     2017.  2016. 
   Oznaka  

valute 
 RSD 

hiljada 
 RSD 

hiljada 
Kratkoročni zajmovi pravnim licima   RSD   2.075  2.533 
Kratkoročni zajmovi zaposlenima   RSD  2.136  3.049 
Svega     4.211  5.582 
 
 
6.9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI  I  GOTOVINA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima:    
Tekući (poslovni) račun 9.479  7.086 
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 0  0 
Blagajna 0  0 

Svega 9.179  7.086 

U stranoj valuti:    
Devizni račun 6.340  4.800 
Devizni akreditivi 0  0 

Svega 6.340  4.800 

Ukupno 15.819  11.886 
 
 
6.10. POREZ NA DODATU VREDNOST 
 
Na dan 31.12.2017. godine Društvo ima iskazano potraživanje za porez na dodatu vrednost u iznosu RSD 1.746 
hiljada.  
Od ukupnog potraživanja za PDV, iznos od RSD 1.271 hiljadu se odnosio na porez na dodatu vrednost za 
oktobar 2017. godine za koji je tražen povraćaj, a sredstva su vraćena na tekući račun Društva 05.01.2018. 
godine.  
U februaru 2018. godine podneta je ispravljena poreska prijava za porez na dodatu vrednost za decembar 2017. 
godine,  kojom je umanjena obaveza za porez na dodatu vrednost za preostali iznos potraživanja. 
 
 
6.11. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Unapred plaćeni troškovi osiguranja 318  309 
Ostali unapred plaćeni troškovi 0  41 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 2.344  54 
Svega 2.662  404 
 
6.12. OSNOVNI KAPITAL 
 
   2017.  2016. 

   RSD hiljada  RSD hiljada 
Akcijski kapital      
  - obične akcije   212.031  

 
212.031 

Ukupno   212.031  212.031 
 
 



 
Akcionari Društva su: 
 Broj i vrsta  %  2017.  2016. 
 akcija 2015  2017.  RSD hiljada  RSD hiljada 
 Obične akcije        
Žito-invest doo Inñija 43.640  61,75  130.920  130.920 
Basarić Radoslav 11.360  16,07  34.080  34.080 
Zoraja Nikola 5.034  7,12  15.102  15.102 
Tepavac ðuro 1.852  2,62  5.556  5.556 
Vučetić Živan 892  1,26  2.676  2.676 
Ostali akcionari 7.899  11,18  23.697  23.697 
Ukupno 70.677  100,0  212.031  212.031 
 
 
Akcijski kapital čini 70.677 običnih akcija, emisije A, B i C,  pojedinačne nominalne vrednosti od RSD 
3.000,00  po jednoj akciji. 
Akcijski kapital - obične akcije obuhvataju osnivačke i u toku poslovanja emitovane akcije sa pravom 
upravljanja, pravom na učešće u dobiti akcionarskog društva i na deo stečajne mase u skladu sa aktom o 
osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.  
 
Izvršeno je usaglašavanje sa Centralnim registrom hartija od vrednosti. 
 
Izvršeno je usaglašavanje sa Agencijom za privredne registre. 
 
Osnovna zarada po akciji 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dobit koja pripada akcionarima Društva (1) 1.901  16.009 
Ponderisani prosečan broj izdatih običnih akcija u toku perioda (2) 70.677  70.677 
    
Osnovna zarada po akciji (1/2) 0  0 
 
Ukupan broj akcija nije se menjao u toku godine, konstantno je iznosio 70.677 akcija. 
 
 
6.13. EMISIONA PREMIJA I REZERVE 
 
Rezerve obuhvataju sledeće oblike rezervi: 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Emisionu premiju 91  91 
Zakonske rezerve 15.203  15.203 
Statutarne i druge rezerve 110.993  110.993 
Ukupno 126.287  126.287 
 
Emisiona premija predstavlja pozitivnu razliku izmeñu postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne 
vrednosti. 
 
Zakonske rezerve su obavezno formirane do 2004 godine, tako što se svake godine iz dobitka unosilo najmanje 
5% dok rezerve ne dostignu najmanje 10% osnovnog kapitala, a nakon toga nisu formirane. 
 
Statutarne i druge rezerve predstavljaju rezerve koje se formiraju u skladu sa opštim aktima Društva. 
 
 
 
 



 
6.14. REVALORIZACIONE REZERVE 
 
Revalorizacione rezerve obuhvataju: 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Revalorizacione rezerve po osnovu usklañivanja poštene (fer) vrednosti    
Revalorizacione rezerve – grañevinski objekti 121.079  121.079 
Revalorizacione rezerve – postrojenja i oprema 4.029  4.029 
Revalorizacione rezerve – dugoročni finansijski plasmani 621  621 
Revalorizacione rezerve – grañevisnko zemljište 32.258  32.258 
Ukupno 157.987  157.987 
 
 
6.15. NERASPOREðENI DOBITAK 
 
Nerasporeñeni dobitak odnosi se na: 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Nerasporeñeni dobitak ranijih godina 277.201  271.899 
Korekcija nerasporeñenog dobitka ranijih godina za rezervisanja 0  0 

Nerasporeñeni dobitak  tekuće godine 1.901  16.009 
Ukupno 279.102  287.908 
 
 

Skupština akcionara je odlučivala o raspodeli nerasporeñenog dobitka na dan 31.12.2016.godine u iznosu RSD 
16.009 hiljada. U skladu sa odlukom skupštine društva  broj: 527/4 od 19.06.2017. godine, dobitak je rasporeñen  
na sledeći način: 
      

- za dividende akcionarima rasporeñuje se iznos od RSD 707 hiljada, pri čemu je bruto iznos dividende 
10,00 dinara po jednoj akciji 

- na ime učešća zaposlenih u ostvarenom dobitku izdvaja se iznos od  RSD 5.000 hiljada 
- na ime učešća menadžmenta u ostvarenom dobitku izdvaja se iznos od  RSD 5.000 hiljada 
- preostali dobitak tekuće godine iskazuje se kao nerasporeñen.  

 
 
6.16. DUGOROČNA REZERVISANJA 
 
Obaveze za dugoročna rezervisanja iznose RSD 4.397 hiljada i odnose se na obaveze po osnovu aktuarske 
procene obaveza po osnovu otpremnina prilikom odlaska u penziju i jubilarnih nagrada zaposlenima.  
 
Izvršena je procena rezervisanja za otpremnine na bazi aktuarskog obračuna u skladu sa MRS 19, a procenu je 
izvršilo MC Global Audit doo iz Beograda. 
Procena je izvršena na osnovu podataka o broju zaposlenih na dan 31.12.2017. godine i na bazi aktuarskih 
metoda.   
 
 
6.17. DUGOROČNE OBAVEZE 
 
Dugoročne obaveze predstavljaju obaveze po kreditu od Raiffeisen banke a.d. Beograd, podignutom za 
finansiranje izgradnje silosa za žitarice. 
 
U skladu sa odredbama Ugovora, vrednost kredita je iznosila RSD 47.418 hiljada, sa rokom otplate u trideset 
jednakih mesečnih rata i grejs periodom od sedam meseci.  
Pošto je deo kredita realizovan početkom 2017. godine, nakon isteka grejs perioda vraćene su tri rate kredita u 
ukupnoj vrednosti RSD 4.931 hiljadu. 
 



 
6.18. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE I PRIMLJENI AVANSI 
 
Kratkoročne finansijske obaveze se sastoje od kratkoročnih kredita u zemlji, i to: 
 
     2017.  2016. 
   Oznaka  

valute 
 RSD 

hiljada 
 RSD 

hiljada 
Banca Intesa a.d.   RSD  13.627  22.225 
Raiffeisen bank a.d.   RSD  118.621  60.000 
Vojvoñanska banka a.d.   RSD  71.084  60.000 
Ostale obaveze – akreditivi 
Primljeni avansi 
Svega 

    14 
172 

203.518    

 36 
3.676 

145.937          
 
Kratkoročni krediti kod banaka u zemlji korišćeni su za kupovinu zaliha pšenice i održavanje tekuće likvidnosti. 
Obaveze po svim uzetim kreditima se vraćaju u skladu sa ugovorenim rokovima. 
 
 
6.19. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dobavljači u zemlji za fakturisanu robu 76.707  59.924 
Dobavljači u zemlji za nefakturisanu pšenicu 172  236 
Dobavljači u zemlji za nefakturisani kukuruz 195  2.014 
Dobavljači u zemlji za nefakturisanu ostalu robu i usluge 711  75 
Dobavljači u inostranstvu 
 

1.637  1.707 

Svega 79.422  63.956 
 
Najveći deo obaveza prema dobavljačima potiče iz poslednjeg kvartala 2017. godine, a  izmiruju se u skladu sa 
ugovorenim uslovima plaćanja ili  putem kompenzacije.  
 
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu RSD 1.637 hiljada odnose se na jednog dobavljača iz 
Bosne i Hercegovine, koji   nama duguje veći iznos za  isporučenu robu nego što je naša obaveza prema njemu, 
ali nije sprovedena kompenzacija. 
 
Do dana odobravanja finansijskih izveštaja izvršeno je plaćanje svih obaveza prema dobavljačima prema kojima 
su postojale obaveze na dan 31.12.2017. godine, u skladu sa ugovorenim uslovima plaćanja. 
 
Obaveze prema dobavljačima usaglašene su u celosti. 
 
  
6.20. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada    
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se 
refundiraju 

3.180  4.074 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 300  380 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 713  997 

Obaveze za poreze i doprinose  na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

641  896 

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 199  137 
Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret zaposlenog 76  50 



koje se refundiraju  
Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret poslodavca 
koje se refundiraju 

49  34 
 

Svega 5.158  6.568 
    
Druge obaveze    
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 24  38 
Obaveze za dividende 370  305 
Obaveze za učešće u dobitku 9.486  57.815 
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora 42  55 
Ostale obaveze 10  64 
Svega 9.932  58.277 
    
Ukupno 15.090  64.845 
 
 
Obaveze za dividende po ovim finansijskim izveštajim nisu isplaćene za one akcionare Društva koji nisu 
dostavili podatke o namenskim računima za uplatu dividende, na osnovu obaveštenja objavljenog u skladu sa 
zakonskim propisima. 

 
 
6.21. OBAVEZE ZA OSTALE  POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 
 2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze za porez na dobitak  0  0 
Obaveze za takse za isticanje firme i druge naknade 96  107 
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 25  33 

Svega 121  140 

 
 
6.22. PASIVNA VREMENSKA  RAZGRANIČENJA 
 
Na pasivnim vremenskim razgraničenjima je iskazano potraživanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu 
RSD 19.458 hiljada. 
Na osnovu sklopljenih ugovora, naknada za zakup poljoprivrednog zemljišta će se nadoknaditi u novcu ili u 
ugovorenom paritetu u pšenici rod 2018. godine, zavisno od kvaliteta i lokacije zemljišta,  a ugovorena valuta je 
jul 2018. godine.  
 
 
7. VANBILANSNA EVIDENCIJA 
 
      2017.  2016. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Tuña roba - pšenica 188.559  188.182 
Tuña roba - kukuruz 89.806  106.017 
Tuña osnovna sredstva 
Tuña roba – mineralno ñubrivo 

24 
1.794 

 24 
0 

Data jemstva, garancije i druga prava 54.057  49.483 
Ukupno 334.240  343.706 
 
 
8. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE 
 
Nemamo saznanja da se u budućem periodu poslovanja mogu pojaviti potencijalne obaveze za koje nije stvorena 
obaveza ili izvršeno rezervisanje.  
 



 
9. DOGAðAJI  NAKON BILANSA STANJA 
 
U periodu izmeñu datuma na koji su sastavljeni finansijski izveštaji i datuma usvajanja i odobravanja 
finansijskih izveštaja nije bilo značajnijih dogañaja koji bi uticali na izmenu bilansa. 
 
 
10. DEVIZNI KURSEVI 
 
Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u funkcionalnu valutu su 
bili sledeći: 
 
 31.12.2017.  31.12.2016. 
                                                                                 EUR 118,4727  123,4723 
                                                                                 USD 99,1155  117,1353 
                                                                                 CHF 101,2847  114,8473 
 
 
11. STALNOST POSLOVANJA 
 
Na osnovu dugogodišnjeg uspešnog poslovanja ovog društva, rukovodstvo procenjuje da je društvo sposobno da 
nastavi uspešno da posluje na neodreñeni vremenski rok, saglasno sa načelom stalnosti. 
 
Takoñe, rukovodstvo konstatuje da su Finansijski izveštaji  sačinjeni u skladu sa načelom stalnosti, uz 
poštovanje pozitivnih zakonskih propisa, Meñunarodnih finansijskih standarda, Pravilnika o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama i drugih propisa. 
 
 
 
 
 

Zakonski zastupnik 
                             Živan Vučetić 
           
                    
                       



    GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU

I OPŠTI PODACI

1 Poslovno ime AKCIONARSKO DRUŠTVO "ŽITOSREM" 

2 Sedište i adresa  Inñija, Vojvode Putnika 2

Matični broj 8014566

PIB 1000698556

3 WEB site www. zitosrem.rs

e-mail info@zitosrem.rs

4 Broj i datum rešenja o upisu u BD 89959/2005 od 13.10.2005. godine

registar privrednih subjekata:

5 Osnovna delatnost društva: 1061 - Proizvodnja mlinskih proizvoda

6 Prosečan broj zaposlenih: 161

7 Broj akcionara 157

8 Broj izdatih akcija: Izdato je ukupno 70.677 običnih akcija

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RSZTSRE29565

9 Matično društvo: "Žito - Invest" d.o.o. 

Inñija, Vojvode Stepe 20

10 Ime i prezime generalnog direktora Živan Vučetić

11 Predsednik i članovi Odbora direktora Goran Altaras, predsednik

Živan Vučetić

Radoslav Basarić

ðuro Tepavac

Miodrag Vuksan

Goran Brljak

Veljko Mrñen

12 Poslovno ime, sedište i adresa "Privredni savetnik - Revizija" d.o.o.

revizorske kuće koja je revidirala Beograd, Kneginje Zorke 96

finansijske izveštaje za 2017. godinu

13 Naziv korporativnog agenta: BDD Dunav Stockbroker a.d.

Beograd, Kolarčeva 7/I

14 Poslovno ime organizovanog Beogradska berza a.d.

tržišta na koje su uključene Beograd, Omladinskih brigada 1

akcije društva:



II VERODOSTOJAN PRIKAZ RAZVOJA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA 

1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene  Osnovni ciljevi poslovne politike za 2017. godinu 

politike: ostvareni su u celosti

2. Naturalni pokazatelji za 2017. godinu

A) Mlinska proizvodnja:
       Kilograma %

Samleveno pšenice 2016. 21,013,000

Samleveno pšenice 2017. 21,161,000 100.70

B) Pekarska proizvodnja

  Kilograma %

Fizički obim proizvodnje u 2016. 1,626,923

Fizički obim proizvodnje u 2017 1,375,020 84.52

Podaci u 000 RSD

Ukupni prihodi                         1,204,042

Ukupni rashodi                          1,201,772

3. Analiza prihoda, rashoda i rezultata Bruto dobitak 2016. godine      2,270

poslovanja u 2017. godini Neto dobitak 2016. godine       1,901

Ukupan kapital društva            775,407

Podaci u %

Stopa bruto prinosa -3.20

Stopa neto prinosa 0.24

Likvidnost I stepena 4.98

Likvidnost II stepena 51.30

III OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU, PROMENA 

    POLITIKA DRUŠTVA KAO I GLAVNIH RIZIKA KOJIMA JE DRUŠTVO IZLOŽENO

Aktivnosti društva će biti usmerene na povećanje obima mlinske proizvodnje, izvoza brašna, proizvodnju

kora i vafl proizvoda, proizvodnju hrane za domaće životinje,  skladištenje, sušenje i promet žitarica. 

U narednom periodu se planira modernizacija tehnološke opreme u mlinu, nabavka opreme za pakovanje

brašna i veća avansna ulaganja u repromaterijal dobavljačima za proizvodnju pšenice i kukuruza. 

Glavni rizici i pretnje kojima je društvo izloženo vezani su za probleme naplate.



IV INFORMACIJE O ULAGANJIMA U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine predstavlja integralni deo poslovne politike Društva. Proces proizvodnje je takav

da nema otpadnih materijala koji bi ugrožavali životnu sredinu. 

V VAŽNIJI POSLOVNI DOGAðAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA 2017. GODINE

Nije bilo važnijih poslovnih dogañaja nakon proteka poslovne 2017. godine  

VI ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

"Žito-Invest" d.o.o., kao kontrolno društvo, i "Žitosrem" a.d., kao podreñeno društvo, ne čine ekonom- 

sku celinu, u toku 2017. godine nisu imali poslovne transakcije, nemaju sukob interesa niti su zaključili

ugovor o posebnim odnosima koji bi obuhvatao upravljanje u podreñenom društvu od strane kontrolnog,

o prenosu dobitka podreñenog društva u kontrolno i slično.

VII  AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Aktivnosti društva u narednom periodu biće bazirane na istraživanje tržišta i uvoñenje novih proizvoda u 

delatnostima za koje društvo već poseduje proizvodni kapacitet i sirovinsku bazu.

Planirana su veća ulaganja u rekonstrukciju mlina i nabavku savremene opreme za proces proizvodnje.  

VIII OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA

U toku 2017. godine Društvo nije vršilo otkup sopstvenih akcija.

IX  IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo se pri realizaciji svojih odluka i aktivnosti pridržavalo Kodeksa Korporativnog upravljanja.

Kodeks Korporativnog upravljanja je dostupan na web stranici društva: www.zitosrem.rs i u prostorijama

Društva.

Zakonski zastupnik

   Vučetić Živan
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Na osnovu dlana 50. Stav 2. tadka 3) Zakon o trZistu kapitala (Sl. glasnik RS br.31/11)i 6lana

122 Statuta ,,Zitosrem" a.d. iz lndije lica odgovorna za sastavljanje godi5njeg izve5taja daju

slede6u:

IZJAVU
prema na5em najboljem saznanju godi5nji finansijski izveStaj ,,Zitosrem" a.d. iz lnd'rje je

sastavljen uz primenu odgovaraju6ih medunarodnih standarda finansijskog izve5tavanja i

daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom poloZaju i poslovanju,

dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu "Zitosrem" a.d. iz lndije.

Sef radunovodstva Generalni direktor

livan Vudeti6DuSani6
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Dunav Stockbroker a.d.
1 1000 - Beorpa4
Konapvena 7/1

flpelrller: I4sjava y Be3r4 AocraBJbalr,a
foAnurmer usaeruraja sa 2017 . roAI4Hy

Ha ocHony qJraHa 39. 3arona o paqyHoBoAcrBy (,,CnyN6enH rJIacHrIK PC", 6poj
6212013), ArquouapcKo ApytxrBo ,,XurocpeM" r43 VIa\ujeje y saxoHcKoM poKy caqI,IHHJIo I,I

Arenqujr.r 3a rrpr4BpeAHe perr4crpe AocraBr.uro u:neurraj 3a crarl,Icrl4r{Ke norpe6e sa 2017.
roAr,rHy.

(DnuancujcKpr r,r3Berrrraju za 2017 . roluHy caqurbeHu cy y3 rpHMeHy o4pe46u 3axosa
o par{yHoBoAcrBy n otroaapajyhrax rrlelyHapoAHux craHAapaAa QunancrajcKor H3BeIrITaBarLa,

a 3a [LprxoBo cacraBJbane oAroBopHr4 cy EpaHxa ,{yuranuh, ure$ pauynoBoAcrBa, u XueaH
Byueruh, reHepanHr4 Ar4peKTop.

(Dunaucujcxu n:aemraju sa 2017" rotnHy Ao caAa nracy ycnojeHl4 Ha ceAHI4IrI{

CrynrrnHe aKuuoHapa.

I{aron oApxaBarLa Crynruruue aKrrr4oHapa, roja he 6uru oApxaHa y jyuy 2018.

toAr.rHe, o6januheuo KoMrrJreraH foAuumu u:nemraj nocJloBarba y cKnaAy ca 3axouou o

TpxrrrrrTy Ka[rrTaJra.




