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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима и руководству „POBEDA - ZARA“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 3 до 29) Акционарског друштва за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом “POBEDA - ZARA” 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 16 уз финансијске извештаје, некретнине, постројења и
опрема на дан 31. децембра 2013. године исказани су у износу од 1,283 хиљаде динара и обухватају
грађевинске објекте у износу од 1,151 хиљаду динара, при чему Друштво има усвојену рачуноводствену
политику вредновања некретнина након почетног признавања 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 наведена питања могу имати на приложене
финансијске извештаје.
Као што је обелодањено у извештају о токовима готовине за годину завршену на дан 31. децембра 2013.
године, нето одливи готовине из пословних активности, односно нето приливи из активности инвестирања,
исказани су у износима од 288 хиљада динара, односно 25 хиљада динара и не обухватају остале приливе
из редовног пословања, односно одливе по основу краткорочних финансијских пласмана у износу од
11,079 хиљада динара. Сходно наведеном, за годину завршену на дан 31. децембра 2013. године нето
одливи из пословних активности и нето приливи из активности финансирања су требали бити мањи за
напред наведени износ.
(наставља се)
Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно лице основано у складу са правом Уједињеног Краљевства Велике Британије
и Северне Ирске и мрежу његових чланова, од којих је сваки засебан и самосталан правни субјект. Молимо Вас да посетите www.deloitte.com/rs/o-nama
за детаљнији опис правне структуре Deloitte Touche Tohmatsu Limited и њених друштава чланица.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима и руководству „POBEDA - ZARA“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН (наставак)
Основе за мишљење са резервом (наставак)
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“, МРС 20 „Рачуноводство државних давања и
обелодањивање државне помоћи“ 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 22 уз финансијске извештаје,
ревалоризационе резерве на дан 31. децембра 2013. године исказане су у износу од 5,763 хиљаде
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“.
б) 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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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
Повећање вредности залиха учинака
Остали пословни приходи
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
5

7,532
599
3,687
11,818

7
8

(1,180)
(2,029)

(2,608)
(3,893)

9
10
11

(6,983)
(358)
(1,257)
(11,807)

(6,864)
(382)
(1,110)
(14,857)

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

11

Финансијски приходи
Финансијски расходи
Остали приходи
Остали расходи

13
12
14
15

386
(55)
108
(434)

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
Порез на добитак
Одложени порески приход периода

13,829
584
3,705
18,118

27

НЕТО ДОБИТАК

3,261
38
(267)
355
(152)

16

3,235

13

32

29

3,267

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 на дан 3. априла 2014. године.

Потписано од стране Друштва:

Јадранко Протић
Извршни директор

Зорица Милинковић
Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја
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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
Некретнине, постројења и опрема
Обртна имовина
Залихе и дати аванси
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

16

1,283

1,654

17
18
18
19
20

2,502
1,011
20
11,079
939

2,547
1,568
20
721

21

41
15,592

32
4,888

21

86

72

16,961

6,614

1,354
5,763
3,109
(6,626)
3,600

1,354
5,763
3,080
(6,626)
3,571

Укупна актива
ПАСИВА
Капитал
Акцијски капитал
Ревалоризационе резерве
Нераспоређени добитак
Губитак

22
22
22
22

Дугорочна резервисања

23

359

473

24
25
26

500
703
539

1,586
535

26

11,260
13,002

449
2,570

16,961

6,614

-

308

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

Укупна пасива
Ванбилансна евиденција

28

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
У хиљадама динара

Акцијски
капитал

Ревалоризационе
резерве

Ревизију извршио други ревизор
Стање, 1. јануар 2012. године
Нето добитак текућег периода
Корекције – исправке грешака ранијих година

1,354
-

5,763
-

286
3,267
(473)

(6,338)
(288)

1,065
3,267
(761)

Стање, 31. децембар 2012. године, кориговано

1,354

5,763

3,080

(6,626)

3,571

-

-

29

1,354

5,763

3,109

Нето добитак текуће године
Стање, 31. децембар 2013. године

Нераспоређени
добитак

Акумулирани
губитак

Укупно

(6,626)

29
3,600

Напомене на наредним странама
чине саставни део ових финансијских извештаја
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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
Нето (одлив) / прилив готовине из пословних активности

10,327
381
2,883
(5,707)
(7,086)
(1,086)
(288)

15,433
23
3,705
(9,809)
(6,508)
(244)
(1,074)
1,526

НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Продаја опреме

25

-

Нето прилив из активности инвестирања

25

-

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

500

(2,072)
-

Нето прилив / (одлив) готовине из активности финансирања

500

(2,072)

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

237
721
(19)

(546)
1,278
(11)

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

939

721

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

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС (наставак)
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
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„POBEDA - ZARA“ А. Д. , ПЕТРОВАРАДИН
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2013. године.

1.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ
Привредно друштво „POBEDA-ZARA“ за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом (у даљем тексту „Друштво“) је организовано као акционарско друштво. Основни
подаци о Друштву су следећи:
Назив: "POBEDA-ZARA"А.Д.
Седиште 21131 Петроварадин, Раде Кончара 1
Матични број : 08566356
ПИБ : 100398207
По окончању својинске трансформације, у складу са законом о власничкој трансформацији из
1997. године, Друштво, на основу Решења Министарства за привреду и приватизацију послује као
Акционарско друштво и послује као зависно предузеће матичног предузећа "POBEDAHOLDING"АД Петроварадин.
Решење БД. 202041/2006 од 26.01.2007. год. Агенција за привредне регистре извршена је промена
основног капитала.
Решење БД. 83892/2007 од 30.07.2007. год. Агенција за привредне регистре извршена је промена
председника и чланова Управног одбора.
Решење БД 76349/2009 од 24.06.2009. – упис заступника (Протић).
Решење БД 110560/2009 од 17.07.2009.- промена члана У.О.
Решење БД 165272/2009 од 26.10.2009. – промена заступника.
Решење БД 199239/2009 од 30.12.2009. – промена пуног пословног имена.
Решење БД 4288/2011 од 19.01.2011.-промена заступника
Решење БД 23583/2012 од 06.03.2012.-промена података о правној форми и одјава аката.
Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству и ревизији „СЛ ГЛАСНИК РС“
бр. 62/13 друштво је разврстано у микро правно лице.
Просечан број запослених са 31. децембра 2013. године је 11.
У току 2013. године Предузеће је пословало преко текућих рачуна следећих банака :
- Развојна банка Војводине АД рачун број : 335-2801-94
- SOCIETE GENERALE рачун : 275-10220594042-75
- Министарство финансија –рачун трезора 840-788763-57
- Societe Generale bank Србија АД Београд.

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.
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2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1.

Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак)
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);

•

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);
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ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
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2.2.

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

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);

•

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);

14

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

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)

2.3.

•

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);

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:
•

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).
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2.3.

Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу
•

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)

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.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

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.
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:
Опрема
Телекомуникациона опрема
Путничка возила
Намештај
Рачунари

3.6.

3.33% - 20%
7% - 11%
15.5%
11% - 16.5%
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.
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3.6.

Умањење вредности материјалне имовине
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.

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.

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.
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3.8.

Финансијски инструменти (наставак)
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.
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

3.9.

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.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.10.

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.
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.

3.14.

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.

3.14.1

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.

3.14.2. 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.
3.14.3. 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.
14
208
846
197

2012.
У 000 дин.
45
2,907
220

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

1,265

3,172

180

-

136
5,141
810

9,732
925

Свега приходи од продаје производа и услуга

6,267

10,657

УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

7,532

13,829

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

5.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација
УКУПНО

6.

2012.
У 000 дин.
3,705

3,687

3,705

2013.
У 000 дин.
1,276
184
1,092
1,875
273
1,602

2012.
У 000 дин.
692
184
508
1,276
184
1,092

599

584

-

-

ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

Почетне залихе учинака (01.01)
Недовршена производња
Недовршене услуге
Готови производи
Крајње залихе учинака (31.12)
Недовршена производња
Недовршене услуге
Готови производи
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

7.

2013.
У 000 дин.
3,687

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова:
2013.
У 000 дин.
Набавна вредност продате робе на велико
1,180
Набавна вредност продате робе на мало или други начин
класификације ових расхода
УКУПНО
1,180

2012.
У 000 дин.
2,608
2,608
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8.

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

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

9.

2013.
У 000 дин.
1,945
3
81
2,029

2012.
У 000 дин.
3,669
84
140
3,893

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од следећих

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Трошкови накнада по уговорима о делу
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим
пословима
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
Остали лични расходи и накнаде

2013.
У 000 дин.
4,945
885

2012.
У 000 дин.
4,914
880

779
-

723
-

374

347

6,983

6,864

УКУПНО

10.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
Трошкови амортизације и резервисања друштва састоје се од следећих врста трошкова :

Трошкови амортизације
УКУПНО

11.

2013.
У 000 дин.
358
358

2012.
У 000 дин.
382
382

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода :

Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
трошкови рекламе и пропаганде
Остали трошкови производних услуга
Свега трошкови производних услуга
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарине
Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
Свега нематеријални трошкови
УКУПНО

2013.
У 000 дин.
189
49
41
264
543
273
194
63
96
43
33
12
714
1,257

2012.
У 000 дин.
377
81
8
13
91
570
298
32
48
37
63
20
42
540
1,110
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12.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода :

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним
лицима
Расходи камата
Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
УКУПНО

13.

2013.
У 000 дин.
35

2012.
У 000 дин.
34

20
55

19
214
267

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:
2013.
У 000 дин.
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу валутне клаузуле
УКУПНО

14.

381
1
4
386

2012.
У 000 дин.
23
8
7
38

ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода :

Добици од продаје опреме
Добици од продаје материјала
Вишкови
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Остали непоменути приходи
УКУПНО

15.

2013.
У 000 дин.
25
38
21
22
2
108

2012.
У 000 дин.
130
225
355

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи друштава састоје се од следећих врста расхода :

Губици по основу расходовања и продаје опреме
Губици од продаје материјала
Мањкови
Расходи по основу директних отписа потраживања
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе
Остали непоменути расходи
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских
пласмана
Обезвређење остале имовине
УКУПНО

2013.
У 000 дин.
16
27
3
329
59
434

2012.
У 000 дин.
139
13
152
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16.

17.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Стање на почетку године 01.01.2013.
Повећања у току године (набавке)
Смањење у току године (расход,продаја)
Ревалоризација
Стање на крају 31.12.2013. год.
ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ
Стање на почетку године 01.01.2013.
Амортизација за 2013 .год.
Повећање у току године (расход,продаја)
Стање на крају године 31.12.2013. год.

У 000 дин.
20,500
1,392
19,108
18,846
358
1,379
17,825

Нето садања вредност 31.12.2013. год.

1,283

ЗАЛИХЕ
Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин :

Материјал
Недовршена производња
Готови производи
Роба
Минус : Обезвређење залиха
Дати аванси
УКУПНО

18.

31.12.2013.
У 000 дин.
220
273
1,602
394
13
2,502

31.12.2012.
У 000 дин.
478
184
1,092
784
9
2,547

ПОТРАЖИВАЊА
Стање потраживања друштва може се приказати на следећи начин :
31.12.2013.
У 000 дин.
Потраживања по основу продаје
Купци у земљи
Минус : Исправка вредности потраживања од купаца
Свега
Друга потраживања
Потраживања од запослених
Потраживање за више плаћен порез на добит
Потраживања од државних органа и организација
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и
доприноса
Остала потраживања
Минус : Исправка вредности других потраживања
Свега
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА

31.12.2012.
У 000 дин.

251
60
191
2
20
804
1

1,552
1,552
3
20
1

13
840

12
36

1,031

1,588
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19.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
31.12.2013.
У 000 дин.
11,079
11,079

Краткорочна орочена динарска средства
УКУПНО

20.

31.12.2012.
У 000 дин.
-

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

21.

31.12.2012.
У 000 дин.

Хартије од вредности – готовински еквиваленти
Текући (пословни) рачуни
Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна
Девизни рачун

588
351

167
554

УКУПНО

939

721

31.12.2013.
У 000 дин.
29
12
41

31.12.2012.
У 000 дин.
20
12
32

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

Разграничени и плаћени трошкови до 1 године
Порез на додату вредност – претходни порез
Разграничени ПДВ
УКУПНО

22.

КАПИТАЛ
Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин :
31.12.2013.
У 000 дин.
Акцијски капитал
1,354
Остали основни капитал
Ревалоризационе резерве
5,763
Нераспоређена добит
3,109
Губитак
6,626
КАПИТАЛ
3,600

31.12.2012.
У 000 дин.
1,354
5,763
3,080
6,626
3,571

Акционари друштва су:
% учешћа
„Pobeda-Holding“
Мањински акционари
УКУПНО

69,48
30,52
100

31.12.2013.
У 000 дин.
941
413
1,354

31.12.2012.
У 000 дин.
941
413
1,354

25

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

23.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију
УКУПНО

2013.
у 000 дин
359
359

2012.
у 000 дин
473
473

Приликом обрачуна садашње вредности бенефиција, на дан 31.12.2013. године коришћене су
следеће претпоставке:
24.

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

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Остале краткорочне финансијске обавезе се могу приказати на следећи начин:
2013.
у 000 дин
Остале краткорочне финансијске обавезе
500
УКУПНО
500

25.

2012.
у 000 дин
-

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин :
31.12.2013.
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
Добављачи у иностранству
Остале обавезе
Свега
Обавезе из специфичних послова
Обавезе према увознику
Обавезе по основу извоза за туђ рачун
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје
Остале обавезе из специфичних послова
Свега
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

593
110
703
703

31.12.2012.
У 000 дин.
72
1,388
126
1,586
1,586
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26.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин :
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
Свега
Друге обавезе
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
Обавезе за дивиденде
Обавезе за учешће у добити
Обавезе према запосленима
Обавезе према члановима управног и надзорног одбора
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
Остале обавезе
Свега
Обавезе за ПДВ
Обавезе за ПДВ
Пасивна временска разграничења
Обавезе за порез из резултата
Разграничене обавезе за ПДВ
Одложени приходи и примљене донације
Одложене пореске обавезе
Остале обавезе
Свега
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР

27.

31.12.2012.
У 000 дин.

278

322

9

15

78

75

70
435

75
487

34
6
40
25
105
160
160

40
8
48
398
398

9
11,063
27
11,099
11,799

51
51
984

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА
2013.
У 000 дин.
Обавезе за туђу робу
УКУПНО

28.

-

2012.
У 000 дин.
308
308

СУДСКИ СПОРОВИ
Вредност спорова на дан 31.12.2013. године које друштво води против својих дужника износи 16
хиљада динара. Нема спорова које повериоци воде против Друштва.

29.

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

29
13,543

3,267
13,543

2.14

241.23
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30.

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 473 хиљада
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.

31.

Дугорочна резервисања – претходно исказано
Корекције – резервисања за бенефиције запосленима

473

Дугорочна резервисања - кориговано

473

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
ПРИХОДИ

2013

2012

Приходи од продаје робе
У 000
У 000
Pobeda-Metalac
14
169
Pobeda-Holding
175
__________________________________________________
14
344
Приходи од продаје производа

У 000

У 000

Pobeda-Metalac
180
____________________________________________________
180
-

РАСХОДИ
Трошкови материјала
Pobeda-Metalac

2013

2012

У 000
1,374

У 000
1,076

Потраживања од купаца по основу продаје и других потраживања на дан 31.12.2012. и
31.12.2013. године није било.
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе
У хиљадама динара
31.12.2013.
31.12.2012.
MV Investments
12
12
Pobeda-Holding
45
Pobeda-Metalac
273
685
Pobeda-Ind.armature
263
688
___________________________________________________________________
593
1,385
___________________________________________________________________
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32.

КРЕДИТНИ РИЗИК
Бруто
Исправка
Нето
потраживање вредности
потраж.
___________________________________________________________________
Недоспела потраживања од купаца
Доспела,исправљена потраж. од купаца
60
(60)
Доспела, неисправљена потр. од купаца
191
191
_____________________________________________________________________
251
(60)
191
_____________________________________________________________________
Доспела, неисправљена потраживања од купаца на дан 31.12.2013.
У 000
Мање од 30 дана
Од 31 до 90 дана
188
Од 91 до 365 дана
3
Преко 365 дана
_________________________________
191
-------------------------------------------------

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.

34.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

ЕУР

31.12.2013.
114.6421

31.12.2012.
113.7183
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