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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима и руководству „POBEDA - METALAC“ А. Д. , Петроварадин
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 4 до 35) Акционарског друштва за
машинску обраду “POBEDA - METALAC” а.д., Петроварадин (у даљем тексту “Друштво”), који обухватају
биланс стања на дан 31. децембра 2013. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на
капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних
рачуноводствених политика, друге напомене уз финансијске извештаје и статистички анекс.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са
Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за интерне контроле које руководство сматра
неопходним за састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од
материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о
ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију
планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји
не садрже погрешне информације од материјалног значаја.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и
обелодањивањима у финансијским извештајима. Избор поступака зависи од ревизорског просуђивања,
укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима,
насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне
контроле које су релевантне за састављање и фер презентацију финансијских извештаја у циљу
осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену
опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну
основу за изражавање нашег мишљења са резервом.
Основе за мишљење са резервом
Као што је обелодањено у напоменама 3.5 и 21 уз финансијске извештаје, некретнине, постројења и
опрема на дан 31. децембра 2013. године исказани су у износу од 6,769 хиљада динара и обухватају
грађевинске објекте у износу од 2,654 хиљаде динара, при чему Друштво има усвојену рачуноводствену
политику за накнадно вредновање некретнина по ревалоризованој (процењеној) вредности. Друштво на
дан 31. децембра 2013. године није вршило процену вредности наведених грађевинских објеката
сматрајући да њихова фер вредност не одступа значајно од књиговодствене вредности исказане на
наведени дан. На основу расположиве документације, нисмо били у могућности да се уверимо у основ
наведене рачуноводствене процене руководства Друштва. Сходно наведеном, нисмо били у могућности
проценити потенцијалне ефекте које наведено питање може имати на приложене финансијске извештаје.
(наставља се)
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима и руководству „POBEDA - METALAC“ А. Д. , Петроварадин (наставак)
Основе за мишљење са резервом (наставак)
Као што је обелодањено у напомени 24 уз финансијске извештаје, залихе готових производа, односно
недовршена производња исказани су на дан 31. децембра 2013. године у износима од 32,219 хиљада
динара, односно 16,840 хиљада динара и вредноване су по планској цени коштања. Због природе
рачуноводствене евиденције, нисмо били у могућности да се уверимо да су залихе готових производа и
недовршена производња на наведени дан одмеравани по цени коштања, односно да је примењена
планска цена коштања адекватно сведена на стварну цену коштања у складу са захтевима МРС 2
„Залихе“. Поред наведеног, готови производи укључују и залихе са успореним обртом, односно залихе
старије од једне године у износу од 20,533 хиљаде динара. Руководство Друштва није извршило исправку
вредности поменутих залиха сматрајући да ће исте бити реализоване у наредним периoдима узимајући у
обзир особености залиха и њихов дуг рок употребе. Сходно наведеном, нисмо се могли уверити у
евентуално потребну додатну исправку вредности залиха, односно свођење на нето продајну вредност у
складу са захтевима МРС 2 “Залихе”.
Друштво у приложеним финансијским извештајима није извршило у потпуности сва потребна
обелодањивања у складу са одредбама МСФИ 7 "Финансијски инструменти: Обелодањивање", а који
захтева обелодањивања о квалитативним и квантитативним подацима о изложености ризику која
произлази из финансијских инструмената, укључујући и прописана минимална обелодањивања о
кредитном ризику, ризику ликвидности и тржишном ризику. Поред тога, приложени финансијски извештаји
не садрже или не обухватају сва потребна обелодањивања у складу са захтевима за обелодањивањима
МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“, МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема“, МРС 17
„Лизинг“, МРС 24 „Обелодањивања повезаних страна“ и МРС 12 „Порези на добитак“.
Мишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на ове финансијске извештаје могу имати питања наведена у
Основама за мишљење са резервом, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим
материјално значајним питањима, финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2013. године, као и
резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са
рачуноводственим прописима Републике Србије.
Скретање пажње
Скрећемо пажњу на следећа питања:
а) Као што је обелодањено у финансијским извештајима и напомени 2.4 уз финансијске извештаје,
Друштво је у 2013. години имало одређених потешкоћа у генерисању новчаних средстава и
остваривању нето новчаних прилива довољних да текуће обавезе измирује у року доспећа. Поред тога,
укупне обавезе Друштва су на дан 31. децембра 2013. године веће од његове укупне имовине за
136,917 хиљада динара (губитак изнад висине капитала). Способност Друштва да настави да послује у
складу са начелом сталности пословања правног лица зависи од континуиране финансијске подршке
матичног правног лица групе којој Друштво припада. Правно лице „МK Holding“ д.о.о., Београд, матично
правно лице групе којој Друштво припада, обавезало се да ће обезбеђивати финансијску подршку
потребну за пословање Друштва у периоду од најмање годину дана од датума извештаја ревизора, при
чему Друштво није обелоданило друге мере у циљу превазилажења наведених потешкоћа. Сходно
наведеном, приложени финансијски извештаји су састављени у складу са начелом сталности
пословања.
б) Као што је обелодањено у финансијским извештајима и напомени 32 уз финансијске извештаје,
ревалоризационе резерве на дан 31. децембра 2013. године исказане су у износу од 67,128 хиљадa
динара и формиране су по основу ревалоризације капитала по важећим прописима пре прве примене
Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда финансијског извештавања,
односно пре 1. јануара 2004. године, које Друштво до 31. децембра 2013. године није рекласификовало
у друге ставке капитала, како је предвиђено МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда
финансијског извештавања“.
(наставља се)
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима и руководству „POBEDA - METALAC“ А. Д. , Петроварадин (наставак)
Скретање пажње (наставак)
в) Износ акцијског капитала Друштва обелодањен у приложеним финансијским извештајима није
усаглашен са износом регистрованим у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре
Републике Србије, док је истовремено усаглашен са износом регистрованим у Централном регистру,
депоу и клирингу хартија од вредности Републике Србије. Руководство Друштво предузима
одговарајуће мере у циљу превазилажења наведених неусглашености.
Наше мишљење није модификовано по напред наведеним питањима.
Остала питања
Ревизију за финансијских извештаја за дан и за годину која се завршава 31. децембра 2012. године обавио
је други ревизор који је у свом извештају од 29. марта 2013. године изразио мишљење са резервом.

Београд, 30. април 2014. године
Жарко Мијовић
Овлашћени ревизор
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН

БИЛАНС УСПЕХА
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
У хиљадама динара
Напомена

2013.

2012.
Ревизију извршио
други ревизор

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје
Смањење вредности залиха учинака
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Трошкови материјала
Трошкови зарада, накнада зарада и
остали лични расходи
Трошкови амортизације и резервисања
Остали пословни расходи

4
6

87,210
(34)
87,176

95,441
(44,947)
50,494

8
9

(3,737)
(57,998)

(2,899)
(75,197)

10
11, 12
13

(35,156)
(3,445)
(25,269)
(125,605)

(36,535)
(2,622)
(27,384)
(144,637)

(38,429)

(94,143)

3,566
(11,710)
23,136
(15,512)

226
(13,126)
859
(1,977)

(38,949)

(108,161)

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Остали приходи
Остали расходи

14
15
16
17

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Одложени порески (расходи) / приходи периода

30

(65)

НЕТО ГУБИТАК

(39,014)

306
(107,855)

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
Ови финансијски извештаји одобрени су од стране руководства Друштва и предати Агенцији за
привредне регистре Републике Србије, Београд дана 3. априла 2014. године.

Потписано од стране Друштва:
Јадранко Протић,
Извршни директор

Зорица Милинковић,
Лице одговорно за састављање
финансијских извштаја
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН

БИЛАНС СТАЊА
На дан 31. децембра 2013. године
У хиљадама динара
Кориговано

Напомена

31. децембар
2013.

31. децембар
2012.
Ревизију извршио
други ревизор

АКТИВА
Стална имовина
Нематеријална улагања
Постројења и опрема
Учешћа у капиталу
Остали дугорочни финансијски пласмани
Обртна имовина
Залихе и дати аванси
Стална средства намењена продаји
Потраживања
Потраживања за више плаћен порез на добитак
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
Порез на додату вредност и активна временска
разграничења

Одложена пореска средства

20
21
22
23

432
6,769
2
7,203

422
5,409
85
77
5,993

24
25
26

50,484
7,411
321
500
3,888

63,986
2,654
10,632
321
5,732

29

1,340
63,944

381
83,706

30

458

523

71,605

90,222

136,917

99,053

208,522

189,275

21,788
25
67,128
561
(89,502)
-

21,788
25
67,128
(1,150)
561
(88,352)
-

33

5,537

4,357

34
35
36

163,813
24,276
2,750

107,578
62,382
12,055

36

12,146
202,985

2,903
184,918

208,522

189,275

501

890

27
28

Пословна имовина
Губитак изнад висине капитала

31

Укупна актива
ПАСИВА
Капитал
Акцијски капитал
Остали капитал
Ревалоризационе резерве
Нереализовани губици по основу ХоВ
Нераспоређени добитак
Губитак до висине капитала

Дугорочна резервисања
Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Осталe краткoрoчнe oбавeзe
Обавезе по основу пореза на додату вредност,
осталих јавних прихода и пасивна временска
разграничења

32
32
32
32
32

Укупна пасива
Ванбилансна евиденција

37
Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
У хиљадама динара

Нереализовани
губици по
основу
ХоВ

Акцијски
капитал

Остали
капитал

Ревалоризационе
резерве

Ревизију извршио други ревизор
Стање, 1. јануар 2012. године
Ефекти вредновања
Губитак текућег периода
Корекције – исправке грешака ранијих година
Пренос на губитак изнад висине капитала
Остало

21,788
-

25
-

67,128
-

(1,083)
(67)
-

Стање, 31. децембар 2012. године, кориговано

21,788

25

67,128

(1,150)

-

-

-

21,788

25

67,128

Реализовани губици по основу ХоВ
Губитак текућег периода
Пренос на губитак изнад висине капитала
Стање, 31. децембар 2013. године

Нераспоређени
добитак
3,042
(2,481)
-

Губитак до
висине
капитала
(79,549)
(107,855)
99,053
(1)

561

(88,352)

1,150
-

-

(39,014)
37,864

-

561

(89,502)

Укупно
11,351
(67)
(107,855)
(2,481)
99,053
(1)
1,150
(39,014)
37,864
-

Губитак
изнад
висине
капитала
(99,053)
(99,053)
(37,864)
(136,917)

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
У хиљадама динара
2013.

2012.
Ревизију
извршио други
ревизор

НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Продаја и примљени аванси
Примљене камате из пословних активности
Остали приливи из редовног пословања
Исплате добављачима и дати аванси
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
Плаћене камате
Плаћања по основу осталих јавних прихода

106,037
1,440
4,836
(141,670)
(35,332)
(9,074)
(7,839)

119,497
110
1,432
(106,599)
(36,828)
(5,651)
(4,442)

Нето (одлив) готовине из пословних активности

(81,602)

(32,481)

НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Продаја опреме
Куповина опреме

21,990
(64)

-

Нето прилив готовине из активности инвестирања

21,926

-

НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)
Остале дугорочне и краткорочне обавезе (нето приливи)

(500)
58,316

37,865

Нето прилив готовине из активности финансирања

57,816

37,865

НЕТО (ОДЛИВ) / ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ - НЕТО

(1,860)
5,732
16

5,384
336
12

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3,888

5,732

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
(У хиљадама динара)

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС (наставак)
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
(У хиљадама динара)

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС (наставак)
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
(У хиљадама динара)

Напомене на наредним странама
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС (наставак)
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
(У хиљадама динара)

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС (настава)
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
(У хиљадама динара)

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

1.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ
Привредно друштво „POBEDA-METALAC“А.Д., Петроварадин (у даљем тексту: „Друштво“) је
организовано као акционарско друштво . Основни подаци о Друштву су:
Назив: "POBEDA-METALAC" А.Д.
Седиште:1131 Петроварадин, Раде Кончара 1
Матични број : 08250251
ПИБ : 100398170
ПДВ : 132731644
По окончању својинске трансформације Друштво, на основу Решења Министарства за привреду и
приватизацију бр. 636-2/98-6, послује као Акционарско друштво за машинску обраду и уписано је
код Привредног суда у Новом Саду под бројем Фи. 1801/2001 од 15. јуна 2001. год., као део
повезаног предузећа путем капитала, односно као зависно предузеће матичног предузећа
"POBEDA-HOLDING"АД Петроварадин.
Приватизација предузећа, у складу са законом о власничкој трансформацији из 1997. год.
извршена је 03.07.1998. год. Промена правног статуса предузећа регистрована је код Привредног
суда у Новом Саду, број Фи. 2619/98. решењем Трговинског суда у Новом Саду, посл. бр. ИВ Фи.
947/2003 од 24.03.2003. год. извршен је упис промене назива фирме у Акционарско друштво за
машинску обраду Петроварадин.
Решењем, БД. 11176/205 од 18.04.2005. год. Агенције за привредне регистре извршена је
регистрација у Регистар привредних субјеката.
Решење БД. 138884/2006 од 04.09.2006. год. Агенција за привредне регистре извршена је
промена чланова Управног одбора субјекта.
Решење БД. 202007/2006 од 04.12.2006. год. Агенција за привредне регистре извршена је
промена оснивачког капитала привредног друштва.
Решење БД. 12557/2008 од 12.03.2008. год. Агенција за привредне регистре извршена је промена
директора и чланова Управног одбора .
Решење БД. 119413/2008 од 14.07.2008. год. Агенција за привредне регистре извршена је
промена чланова Управног одбора.
Решење БД. 62470/2009 од 13.05.2009. год. Агенција за привредне регистре извршена је промена
члана Управног одбора.
Решење БД. 110554/2009 од 17.07.2009. год. Агенција за привредне регистре извршена је
промена члана Управног одбора.
Решење БД. 32121/2012 од 19.03.2012. год.- промена законских заступника
Предузеће се бави производњом центрифугалних спојки (FAGA), приколица за трактор велике
носивости, еластичних спојки (WEBA), браварским радовима и услугама машинске обраде.
Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству и ревизији „СЛ ГЛАСНИК РС“
бр. 62/13 Друштво је разврстано у мало правно лице.
Просечан број запослених са 31.12.2013. год. је 51. У току 2013. године Друштво је пословало
преко текућих и девизних рачуна код следећих банака:
-

Erste bank А.Д., рачун број : 340-15280-68
Banca Intesa А.Д., рачун број : 160-920591-87
SOCIETE GENERALE BANK А.Д., рачун број : 275-10220595212-57
AIK Banka А.Д., рачун број:105-800637-32
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„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1.

Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја
Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига,
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање,
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013). Друштво je у
обавези да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у
смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских
извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“), Међународни стандарди
финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за
тумачење рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“) ,
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија и који су били
на снази на дан 31. децембра 2002. године.
Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора и Комитета, у
периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, званично су усвојени Решењем
Министра финансија Републике Србије (“Министарство”) и објављени у Службеном гласнику РС
бр. 77 на дан 25. октобра 2010. године.
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све
измене МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1.
јануара 2009. године. При том, приложени финансијски извештаји су приказани у формату
прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна
друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 114/06, 5/07 - исправка, 119/08,
2/10, 101/12 и 118/12), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који
одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у
појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција
предвиђених наведеним стандардом.
Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично
преведени и усвојени, као и објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени,
обелодањени су у напоменама 2.2 и 2.3.
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике
образложене у напомени 3.
Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну
извештајну валуту у Републици Србији.

2.2.

Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично
преведени и усвојени
На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене
стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а
следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног
финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији:
•

Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се
побољшавају обелодањивања фер вредности и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009.
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године);
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2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.2.

Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично
преведени и усвојени (наставак)
•

Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у
индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009.
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);

•

Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7,
МРС 17, МРС 36, МРС 39, IFRIC 16 првенствено са намером отклањања неусаглашености и
појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде
који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена IFRIC на дан или након 1. јула
2009. године);

•

Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан
или након 1. јула 2009. године);

•

Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног
побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције
плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);

•

Измене IFRIC 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње периоде
који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски инструменти:
Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на
дан или након 30. јуна 2009. године);

•

IFRIC 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јула 2009. године);

•

„Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава
са купаца примљених на дан или после септембра 2010. године);

•

Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица
која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након
1. јула 2010. године);

•

Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2011. године);

•

Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
фебруара 2010. године);

•

Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1,
МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, IFRIC 13) првенствено са намером отклањања
неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);

•

Допуне IFRIC 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за
финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних за
финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011.
године);
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2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.2.

Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично
преведени и усвојени (наставак)
•

IFRIC 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године);

•

Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године);

•

Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011.
године);

•

Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила
за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара
2012. године);

•

МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу
на дан или након 1. јануара 2013. године);

•

МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);

•

МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

•

МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);

•

МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

•

МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка улагања“
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

•

Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” –
Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

•

Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Нетирање финансијских
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);

•

Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички
аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној
примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013.
године);

•

Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног
резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године).

•

Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања
накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);

•

Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се
односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС
34) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења формулација (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

•

IFRIC 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
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2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.3.

Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу:

2.4.

•

МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ и касније допуне (датум ступања на снагу још није
утврђен);

•

МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења“ (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године).

•

Допуне МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 27 – Изузеће зависних лица из консолидације према
МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јануара 2014. године);

•

Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за
запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године).

•

Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2014. године);

•

Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за
нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2014. године).

•

Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак
рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2014. године).

•

Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године издата у децембру 2013. године
резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ
8, МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења
формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014.
године);

•

Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године издата у децембру 2013. године
резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ
13 и МРС 40) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године);

•

IFRIC 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара
2014. године)

Начело сталности пословања
Друштво је у 2013. години имало одређених потешкоћа у генерисању новчаних средстава и
остваривању нето новчаних прилива довољних да текуће обавезе измирује у року доспећа.
Поред тога, укупне обавезе Друштва су на дан 31. децембра 2013. године веће од његове укупне
имовине за 136,917 хиљада динара (губитак изнад висине капитала). Способност Друштва да
настави да послује у складу са начелом сталности пословања правног лица зависи од
континуиране финансијске подршке матичног правног лица групе којој Друштво припада. Правно
лице „МK Holding“ д.о.о., Београд, матично правно лице групе којој Друштво припада, обавезало
се да ће обезбеђивати финансијску подршку потребну за пословање Друштва у периоду од
најмање годину дана од датума извештаја ревизора, при чему Друштво није обелоданило друге
мере у циљу превазилажења наведених потешкоћа. Сходно наведеном, приложени финансијски
извештаји су састављени у складу са начелом сталности пословања.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1.

Признавање и одмеравање прихода и расхода
Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се
примити и представљају износе који се добијају за извршене услуге и продату робу у току
редовног пословања, умањене за рабате, порез на додату вредност и друге порезе при продаји.
Приходи од продаје производа и роба се признају када се роба испоручи и када су значајни
ризици и користи од власништва над њом пренете на купца.
Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи
настали (принцип сучељавања прихода и расхода).

3.2.

Трошкови позајмљивања
Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода
када су у суштини завршене све активности неопходне да би се средство припремило за
планирану употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којем је
обавезно потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану
употребу.
Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених
средстава се одузимају од насталих трошкова позајмљивања. намењених за финансирање
средстава која се квалификују.
Сви остали трошкови позајмљивања се признају у рачуну добитка и губитка у периоду на који се
односе.

3.3.

Прерачунавање износа у страним средствима плаћања
Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динаре по
званичном курсу важећем на дан сваке промене.
Све позиције средстава и обавеза у страним средствима плаћања се прерачунавају у њихову
динарску противвредност по средњем курсу, важећем на дан биланса стања; осим ако уговором о
кредиту и финансијском лизингу није другачије прецизирано.

3.4.

Нематеријална улагања
Нематеријална улагања су у књигама Друштва исказана по набавној вредности, умањеној за
акумулирану исправку вредности и састоје се од софтвера и лиценци за софтвере.

3.5.

Некретнине, постројења и опрема
Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање
средстава, врши се по набавној вредности.
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које
трговинске попусте и рабате.
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим
издацима побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка.
Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали.
Након почетног признавања постројења и опрема се исказују по набавној вредности умањеној за
акумулирану амортизацију и накнадне губитке због обезвређења.
Након почетног признавања некретнине се исказују по моделу ревалоризације, односно по
поштеној вредности на дан ревалоризације, умањеној за укупну накнадну амортизацију и укупне
накнадне губитке због обезвређења.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.5.

Некретнине, постројења и опрема (наставак)
Ревалоризација се врши онолико редовно колико је довољно да се исказани износ не разликује
значајно од износа који би се утврдио да је примењен поступак исказивања по поштеној
вредности на дан биланса стања.
Значајним одступањем исказане вредности некретнина од вредности која би се утврдила
проценом поштене вредности сматра се одступање које је више од 5%. Процену поштене
вредности врши независан, професионално квалификован процењивач, кога именује директор
Друштва.
Ефекти процене по поштеној вредности књиже се сразмерно и на набавној вредности и на
исправци вредности.
Амортизација се равномерно обрачунава на набавну вредност основних средстава применом
следећих годишњих стопа, са циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног
века трајања:
Некретнине
Опрема
Телекомуникациона опрема
Путничка возила
Намештај
Рачунари
Нематеријална улагања

3.6.

2.5%
3.33% - 20%
7% - 11%
15.5%
11% - 16.5%
20%
20%

Умањење вредности материјалне имовине
На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне
имовине да би утврдило постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења
вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ
средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће
проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ
јединице која генерише новац а којој то средство припада.
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују
се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу
тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство.
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која
генерише новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се
одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као
инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у ком случају се губитак
од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства.
Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа
тога средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност
која би била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству
(јединици која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења
вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по
процењеној вредности, у ком случају се поништење губитка од умањења вредности исказује као
повећање услед ревалоризације.
На дан 31. децембра 2013. године, Друштво није вршило процену постојања индиција о томе да
ли је вредност материјалне имовине обезвређена.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.7.

Залихе
Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности од тога која је
нижа. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне
трошкове. Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним
условима пословања након умањења цене за трошкове продаје. Обрачун излаза (утрошка) залиха
врши се по методи пондерисане просечне цене.
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да
је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. За оштећене залихе и
залихе које по квалитету не одговарају стандардима врши се одговарајућа исправка вредности,
или се у целости отписују.

3.8.

Стална средства намењена продаји
Стална средства намењена продаји мере се по књиговодственој вредности или фер вредности
умањеној за трошкове продаје, у зависности која је нижа. Када се очекује да се продаја догоди
после једне године, трошкови продаје се одмеравају по садашњој вредности, а свако повећање
садашње вредности трошкова продаје које се јавља због протека времена, признаје се као
трошак финансирања текућег периода.

3.9.

Финансијски инструменти
Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове
трансакција (изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер
вредности кроз биланс успеха), који су директно приписивани набавци или емитовању
финансијског средства или финансијске обавезе.
Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од
момента када се Друштво уговорним одредбама везало за инструмент.
Куповина или продаја финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум
поравнања, односно датум када је средство испоручено другој страни.
Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје
када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла.
а) Учешћа у капиталу осталих правних лица
Учешћа у капиталу осталих правних лица, за које не постоји активно тржиште и тржишне
вредности, вреднована су по набавној вредности умањеној за исправку вредности.
б) Потраживања од купаца
Потраживања од купаца исказана су по њиховој номиналној вредности, умањеној за исправке
вредности ненаплативих потраживања. Исправка вредности потраживања од купаца се врши на
терет биланса успеха за сва потраживања од купаца на основу процене руководства о
наплативности, умањена за износ обавеза према тим купцима. Ненаплатива потраживања се
отписују на основу судске одлуке, према договору о поравнању између уговорних страна или на
основу одлуке Управног одбора Друштва. За потраживања од повезаних лица се не врши
исправка вредности.
в) Готовина и готовински еквиваленти
У извештајима о токовима готовине, под готовином се подразумевају новчана средства у благајни
и новчана средства на рачунима код пословних банака. Готовински еквиваленти су краткорочна,
високо ликвидна улагања која се брзо претварају у познате износе готовине и нису под значајним
утицајем ризика промена вредности. Готовинске еквиваленте представљају орочени депозити
код пословних банака на период до 90 дана.

20

„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

3.
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3.9.

Финансијски инструменти (наставак)
г) Обавезе према добављачима
Обавезе према добављачима се процењују по њиховој номиналној вредности.
д) Обавезе по кредитима
Обавезе по кредитима сe почетно признају по фер вредности, умањеној за трансакционе
трошкове, а накoн тoга сe исказују пo амортизованој врeднoсти уз примeну угoвoрeнe каматнe
стoпe која апроксимира ефективној каматној стопи

3.10.

Порез на добитак и остали порези и доприноси
а) Текући порез на добитак
Порез на добитак представља износ обрачунат применом пореске стопе од 15% на износ добитка
пре опорезивања, по одбитку ефеката сталних разлика које прописану пореску стопу своде на
ефективну пореску стопу. Коначни износ обавеза по основу пореза на добитак утврђује се
применом прописане пореске стопе на пореску основицу утврђену пореским билансом.
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима.
Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добитака из будућих обрачунских
периода, али не дуже од пет година. Порески губици настали пре 1. јануара 2010. године могу се
преносити на рачун будућих добитака у периоду не дужем од десет година.
б) Одложени порез на добитак
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе
потраживања и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се
признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све
одбитне привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне
фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се
одложена пореска средства могу искористити.
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује
у периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. Одложени порез се
књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се књиже
директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође распоређује у
оквиру капитала.
в) Порези и доприноси који не зависе од резултата
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, као и друге порезе и
доприносе у складу са републичким, градским и општинским прописима. Остали порези и
доприноси признају се као расход периода у ком су настали, односно обрачунати.

3.14.

Бенефиције за запослене
а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа
доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове
обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по
стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од
бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима.
Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода
периода на који се односе.
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3.14.

Бенефиције за запослене (наставак)
б) Обавезе по основу отпремнина
Друштво је у обавези да исплати запосленима отпремнине, у зависности од година рада
проведених у предузећу, у висини од три зараде које је запослени остварио у месецу који
претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, односно у висини просечне месечне зараде
исплаћене у Друштву за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, ако је то за
запосленог повољније.

3.15

Преглед значајних рачуноводствених процена
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности
средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове
процене и претпоставке су засноване на историјским и осталим информацијама расположивим на
дан састављања финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених. У
наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања,
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик за материјалне корекције
износа позиција биланса стања у следећој финансијској години.

3.15.1

Амортизација и стопа амортизације
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку
трајања некретнина, опреме и нематеријална улагања. Једном годишње Друштво процењује
економски век на основу тренутних предвиђања.

3.15.2

Исправка вредности потраживања
Обрачунали смо исправку вредности за сумњива и спорна потраживања, на основу процењених
губитака услед немогућности купаца да испуне неопходне обавезе. Наша процена је заснована
на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитним способностима
наших купаца и променама у условима продаје, приликом утврђивања адекватности исправке
вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању
купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није потребна додатна
исправка вредности потраживања, изузев резервисања већ приказаних у финансијским
извештајима.

3.15.3

Фер вредност
Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена
применом одговарајућих метода процене. Друштво примењује професионални суд приликом
избора одговарајућих метода и претпоставки.
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и
пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно
разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног
искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале
финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку
расположиве. Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног
тржишта. Управа Друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по
којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По
мишљењу руководства Друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност
која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања.
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4.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода :
2013.
У 000 дин.
1,263

2012.
У 000 дин.
822

2,260
319

2,361

3,842

3,183

8.820

26,351

60,981
13,567
-

65,822
85

Свега приходи од продаје производа и услуга

83,368

92,258

УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

87,210

95,441

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
лицима
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
Свега приходи од продаје робе
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним
правним лицима
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним
правним лицима
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном
тржишту

5.

ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ
Приходи од активирања учинака и робе друштва састоје се од следећих врста прихода:
2013.
У 000 дин.

6.

Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене
потребе
Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за
сопствене потребе

-

-

-

-

УКУПНО

-

-

2013.
У 000 дин.
49,092
22,050
27,042

2012.
У 000 дин.
94,039
76,137
17,902

49,058
16,840
32,218

49,092
22,050
27,042

34

44,947

ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

Почетне залихе учинака (1. јануар)
- Недовршена производња
- Готови производи
Крајње залихе учинака (31.12)
- Недовршена производња
- Готови производи
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

7.

2012.
У 000 дин.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
2013.
У 000 дин.

2012.
У 000 дин.

Приходи од закупнина постројења и опреме

-

-

УКУПНО

-

-
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8.

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

Набавна вредност продате робе на велико
Набавна вредност продате робе на мало или други начин
класификације ових расхода

2013.
У 000 дин.
3,737

2012.
У 000 дин.
2,899

-

-

3,737

2,899

2013.
У 000 дин.
50,449
3,415
4,134

2012.
У 000 дин.
68,538
3,427
3,232

57,998

75,197

УКУПНО

9.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова :

Трошкови материјала за израду
Трошкови режијског материјала
Трошкови горива и енергије
УКУПНО

10.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од следећих врста
трошкова :
2013.
2012.
У 000 дин.
У 000 дин.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
27,993
27,061
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
5,011
4,844
на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима о делу
681
1,359
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговорима о привременим и
187
706
повременим пословима
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих
уговора
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
Остали лични расходи и накнаде
1,284
2,565
УКУПНО

11.

35,156

36,535

2013.
У 000 дин.
2,253

2012.
У 000 дин.
2,622

2,253

2,622

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
Трошкови амортизације

Трошкови амортизације
УКУПНО

12.

ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА

Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених
Дугорочна резервисања по основу судских спорова
УКУПНО

2013.
У 000 дин.
1,192
1,192

2012.
У 000 дин.
-
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13.

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови производних услуга :

Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови истраживања
Остали трошкови производних услуга

2013.
У 000 дин.
1,667
353
948
14,646
90
3,973

2012.
У 000 дин.
4,840
754
1,608
14,563
85
2,549

21,677

24,399

2013.
У 000 дин.
624
1,325
450
132
975
86

2012.
У 000 дин.
669
314
593
134
184
856
235

3,592

2,985

25,269

27,384

Свега трошкови производних услуга
Нематеријални трошкови :

Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарине
Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
Свега нематеријални трошкови

Укупно трошкови производних услуга и нематеријални
трошкови

14.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода :
2013.
У 000 дин.
Финансијски приходи од матичних и зависних правних
лица
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и
заједничких улагања
Остали финансијски приходи
УКУПНО

2012.
У 000 дин.
10

-

1,440
23
2,093

72
15
139

-

-

3,566

226

25

„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

15.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода :
2013.
У 000 дин.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним
правним лицима
Финансијски расходи из односа са осталим повезаним
правним лицима
Расходи камата
Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и
заједничких улагања
Остали финансијски расходи
УКУПНО

16.

2012.
У 000 дин.

11,699

6,374

1
7
3

3
6,749

-

-

11,710

13,126

ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода :
2013.
У 000 дин.
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина,
постројења и опреме
Добици од продаје биолошких средстава
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од
вредности
Добици од продаје материјала
Вишкови
Наплаћена отписана потраживања
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
осим валутне клаузуле
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Остали непоменути приходи
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних
улагања
Приходи
од
усклађивања
вредности
некретнина,
постројења и опреме
Приходи
од
усклађивања
вредности
дугорочних
финансијских пласмана и хартија од вредности
расположивих за продају
Приходи од усклађивања вредности залиха
Приходи од усклађивања вредности потраживања и
краткорочних финансијских пласмана
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
УКУПНО

2012.
У 000 дин.

18,325
-

-

4,776
2
-

258
-

33
-

128
437
36
-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,136

859
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17.

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи друштава састоје се од следећих врста расхода :
2013.
У 000 дин.
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних
улагања, некретнина, постројења и опреме
Губици по основу расходовања и продаје биолошких
средстава
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од
вредности
Губици од продаје материјала
Мањкови
Расходи по основу директних отписа потраживања
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе
Остали непоменути расходи
Обезвређење биолошких средстава
Обезвређење нематеријалних улагања
Обезвређење некретнина, постројења и опреме
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других
хартија од вредности расположивих за продају
Обезвређење залиха материјала и робе
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских
пласмана
Обезвређење остале имовине
УКУПНО

18.

2012.
У 000 дин.
84
-

-

29

-

20
15
1,679
-

1
1,697
279
-

1,195
10,633

-

1,857
-

-

15,512

1,977

ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
2013.
У 000 дин.

19.

2012.
У 000 дин.

Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика

-

-

УКУПНО

-

-

ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
2013.
У 000 дин.

20.

2012.
У 000 дин.

Губитак пословања које се обуставља

-

-

УКУПНО

-

-

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Стање на почетку године 01.01.2013
Повећања у току године (набавке)
Смањење у току године (расход. отуђење)
Ревалоризација

У 000 дин.
570
53
-

Стање 31.12.2013. год.

623

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
Стање на почетку године 01.01.2013.
Амортизација за 2013. год.
Повећање у току године (расход. отуђење)

148
43
-

Стање 31.12.2013. год.

191

Нето садања вредност 31.12.2013. год.

432

27

„POBEDA - METALAC“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године

21.

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Стање на почетку године 01.01.2013
Повећања у току године (набавке)
Повећање – пренос некретнине са залиха
Смањење у току године (продаја)
Револоризација

У 000 дин.
339,299
1,197
2,654
87,716
-

Стање 31.12.2013. год.

255,434

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ
Стање на почетку године 01.01.2013.
Амортизација
Повећање/смањење у току године (,продаја)

333,890
2,409
(87,634)

Стање 31.12.2013. год.

248,665

Нето садања вредност 31.12.2013. год.

22.

6,769

УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ
Учешћа у капиталу друштва могу се приказати на следећи начин:
31.12.2013.
У 000 дин.
Учешћа у капиталу зависних правних лица
Правно лице Победа-Индустријске Арматуре
Остало
Свега
Учешћа у капиталу осталих правних лица
Развојна банка Војводине
Остало
Свега
Остало
Свега

4,043
-

40
40
4,043
-

Минус: обезвређење учешћа у капиталу

4,043

3,998

-

85

УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

23.

31.12.2012.
У 000 дин.

ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Остали дугорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати на следећи начин:
31.12.2013.
У 000 дин.
Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим
повезаним правним лицима
Дугорочни кредити у земљи
Дугорочни кредити у иностранству
Хартије од вредности које се држе до доспећа
Минус : исправка вредности дугорочних финансијских
пласмана
Остали дугорочни финансијски пласмани
УКУПНО

31.12.2012.
У 000 дин.
-

-

-

-

2

77

2

77
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24.

ЗАЛИХЕ
Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин:
31.12.2013.
У 000 дин.
10,107
16,840
32,219
1,842

31.12.2012.
У 000 дин.
11,423
22,051
27,043
2,566

Минус : Обезвређење залиха материјала и робе

10,633

-

УКУПНО

50,375

63,083

109

903

50,484

63,986

Материјал
Недовршена производња
Готови производи
Трговачка роба

Дати аванси
Свега залихе и дати аванси

25.

СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ
31.12.2013.
У 000 дин.
Грађевински објекти намењени продаји
УКУПНО

26.

-

31.12.2012.
У 000 дин.
2,654
2,654

ПОТРАЖИВАЊА
Стање потраживања друштва може се приказати на следећи начин:
31.12.2013.
У 000 дин.
Потраживања по основу продаје
Купци – матична и зависна правна лица
1,687
Купци – остала повезана правна лица
4,317
Купци у земљи
2,225
Купци у иностранству
Минус : Исправка вредности потраживања од купаца
1,020
Свега
7,209
Потраживања из специфичних послова
Потраживања од извозника
Потраживања по основу увоза за туђи рачун
Потраживања из комисионе и консигнационе продаје
Остала потраживања из специфичних послова
Минус : Исправка вредности потраживања из
специфичних послова
Свега
Друга потраживања
Потраживања за камату и дивиденде
10
Потраживања од запослених
11
Потраживања од државних органа и организација
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и
доприноса
Остала потраживања
181
Минус : Исправка вредности других потраживања
Свега
523
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА

7,411

31.12.2012.
У 000 дин.
10,085
286
10,371
240
21
582
10,632
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27.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
2013.
У 000 дин.
Краткорочни
позајмица

финансијски пласмани – Победа-Зара

УКУПНО

28.

2012.
У 000 дин.

500

-

500

-

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи начин:
31.12.2013.
У 000 дин.

29.

31.12.2012
У 000 дин.

Хартије од вредности – готовински еквиваленти
Текући (пословни) рачуни
Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна
Девизни рачун
Девизни акредитиви
Девизна благајна
Остала новчана средства
Новчана средства чије је коришћење ограничено или
вредност умањена

1,705
2,183
-

5,644
88
-

УКУПНО

3,888

5,732

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Стање ПДВ и АВР друштва може се приказати на следећи начин:

Порез на додату вредност – претходни порез
Разграничени трошкови до једне године
Разграничени ПДВ
Активна временска разграничења
УКУПНО

30.

31.12.2013.
У 000 дин.
1,127
163
50
-

31.12.2012.
У 000 дин.
203
161
17
-

1,340

381

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Стање и промене на одложеним пореским средствима могу се приказати на следећи начин:
31.12.2013.
31.12.2012.
У 000 дин.
У 000 дин.
Почетно стање – 1. јануар
523
217
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике
Повећање/смањење у току године
(65)
306
Крајње стање – 31. децембар
458
523

31.

ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА

Губитак изнад висине капитала

2013.
У 000 дин.
136,917

2012.
У 000 дин.
99,053
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32.

КАПИТАЛ

Акцијски капитал
Остали основни капитал
Ревалоризационе резерве
Нереализовани губици по основу хартија од вредности
Нераспоређени добитак
Губитак

31.12.2013.
У 000 дин.
21,788
25
67,128
561
(89,502)

КАПИТАЛ

31.12.2012.
У 000 дин.
21,788
25
67,128
1,150
561
(88,352)

-

-

31.12.2013.
У 000 дин.
12,481
597
8,710

31.12.2012.
У 000 дин.
12,481
597
8,710

21,788

21,788

Акционари друштва су
% учешћа
„Pobeda-Holding“
Развојна банка Војводине у стечају
Физичка лица
УКУПНО

33.

57.28
2.74
39.98
100

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
2013.
У 000 дин.

2012.
У 000 дин.

Резервисање за отпремнине приликом одласка у
пензију и год. одмор
Дугорочна резервисања по основу судских спорова

3,674
1,863

2,481
1,876

УКУПНО

5,537

4,357

Приликом обрачуна садашње вредности бенефиција, на дан 31.12.2013. године коришћене су
следеће претпоставке:
34.

Просечна зарада остварена у Републици Србији
Очекивани раст зарада од 3%,
Дисконтна стопа од 7%.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе могу се приказати на следећи начин:
31.12.2013.
У 000 дин
POBEDA-HOLDING - позајмица
163,813
УКУПНО

35.

163,813

31.12.2012.
У 000 дин.
107,578
107,578

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин:
31.12.2013.
У 000 дин.

31.12.2012.
У 000 дин.

Обавезе из пословања
Примљени аванси, депозити и кауције
Добављачи – матична и зависна правна лица
Добављачи – остала повезана правна лица
Добављачи у земљи

4,892
5,417
113
13,854

5,609
55,867
906

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

24,276

62,382
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36.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
31.12.2013.
У 000 дин
Обавезе по основу зарада и накнада зарада
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим
накнада зарада
које се рефундирају
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет
запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на
терет запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет запосленог које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца које се рефундирају
Свега
Друге обавезе
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
Обавезе према запосленима
Обавезе према физичким лицима за накнаде по
уговорима
Обавезе за ПДВ
Остале обавезе
Свега
Пасивна временска разграничења
Разграничена обавеза ПДВ
Разграничени обрачунати трошкови са ППЛ
Остала ПВР
Свега
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР

37.

31.12.2012.
У 000 дин.

1,494

1,623

173

247

446

436

401

436

32
12

-

8

-

2,566
30
24

2,742
9,074
82

222
276
5
11,699
350
12,054
14,896

2,340
157
11,653
128
435
563
14,958

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА
2013
У 000 дин
Обавезе за дате авансе, гаранције и друга јемства
Туђа роба на нашем складишту
УКУПНО

38.

500
1
501

2012
У 000 дин.
250
640
890

ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
У хиљадама динара
2013.
2012.
Нето губитак
Просечан пондерисан број акција у току године
Основна зарада по акцији (у динарима)

(39,014)
217,882

(107,855)
217,882

179.06

495.02
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39.

КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА
Друштво је извршило корекцију финансијских извештаја на дан 31. децембра 2012. године по основу
укалкулисаних резервисања за отпремнине запосленима при одласку у пензију и неискоришћене дане
годишњег одмора, у складу са захтевима МРС 19 „Примања запослених“ у износу од 2,481 хиљаду
динара на наведени дан.
Руководство сматра да су наведени ефекти нематеријални на финансијске извештаје за 2012. годину
у целини, те стога није у складу са захтевима МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене
рачуноводствених процена и грешке“, извршило корекције биланса успеха за годину завршену на дан
31. децембра 2012. године, него директно коригујући биланс стања на дан 31. децембра 2012. године
преко позиција капитала (нераспоређеног добитка).
У хиљадама динара
31. децембар
2012.

40.

Дугорочна резервисања – претходно исказано
(резервисања за судске спорове)
Корекције – резервисања за бенефиције запосленима

1,876
2,481

Дугорочна резервисања - кориговано

4,357

СУДСКИ СПОРОВИ
Вредност спорова на дан 31.12.2013. године, које Друштво води против својих дужника износи
534,401.63 РСД. Вредност спорова које воде повериоци против Друштва износе 591,738.75 РСД.

41.

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
ПРИХОДИ
Приходи од продаје робе

2013

2012

У 000

У 000

Pobeda-Holding
757
Pobeda-Zara
506
501
__________________________________________________
1,263
501

Приходи од продаје произв. и услуга

У 000

У 000

Pobeda-Holding
3,121
26,245
Pobeda-Zara
868
575
SSN WORLD
4,831
463
MK Mountain resort
838
______________________________________________________
8,820
28,121

РАСХОДИ

2013

2012

Трошкови материјала

У 000

У 000

Pobeda-Holding
12,637
26,767
Pobeda-Zara
194
169
_____________________________________________________
12,831
26,936
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41.

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)
Остали пословни расходи
Pobeda-Holding а.д.

У 000
14,646

Потраживања од купаца

У 000
14,563

У хиљадама динара
31.12.2013.
31.12.2012.

Pobeda-Zara а.д.
273
685
Pobeda-Industrijske armature д.о.о.
568
568
SSN World
846
----------------------------------------------------------------------------------------------------1,687
1,253

Обавезе према добављачима

У хиљадама динара
31.12.2013.
31.12.2012.

MV Investments
12
12
Pobeda-Holding
5,405
55,749
______________________________________________________________
5,417
55,761

42.

КРЕДИТНИ РИЗИК
Структура потраживања од купаца на дан 31.12.2013. приказана је у табели која следи:
Бруто
Исправка
Нето
потраживање вредности
потраж.
____________________________________________________________________
Недоспела потраживања од купаца
1,649
1,649
Доспела,исправљена потраж. од купаца
1,020
(1,020)
Доспела, неисправљена потр. од купаца
5,560
5,560
_____________________________________________________________________
8,229
1,020
7,209
_____________________________________________________________________
Доспела, неисправљена потраживања од купаца на дан 31.12.2013.
У 000 динара
Мање од 30 дана
3,737
Од 31 до 90 дана
1,705
Од 91 до 365 дана
118
Преко 365 дана
_________________________________
5,560

33.

ПОРЕСКИ РИЗИЦИ
Приликом састављања приложених финансијских извештаја, Друштво није исказало ефекте
трансферних цена на обрачунати порез на добитак, сматрајући да се трансакције повезаним
правним лицима обављају на тржишним основама. При томе, у складу са изменама пореских
прописа Републике Србије, Друштво је у обавези да достави порески биланс за 2013. годину и
другу пратећу документацију Пореској управи Републике Србије, укључујући и извештај о
трансферним ценама чија је израда у току, до 30. јуна 2014. године. Постоји неизвесност да ли су
тумачења руководства Друштва и пратећа документација довољне и да ли одговарају захтевима
и тумачењима пореских и других органа. Руководство Друштва сматра да евентуална различита
тумачења неће имати материјално значајних последица по финансијске извештаје Друштва.
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43.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

ЕУР
УСД

31.12.2013.
114.6421
83.1282

31.12.2012.
113.7183
86.1763
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