ПОНУДА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
1. Основни подаци о понуди за преузимање акција
1.1. пословно име, седиште, адреса, матични број и
ПИБ, односно име, презиме и матични број понуђача и
лица са којима понуђач заједнички делује, а која
поседују акције циљног друштва;

1.2. пословно име, седиште, адреса и матични број
циљног друштва;
1.3. укупан број издатих акција циљног друштва са
правом гласа.

Понуђач: Сутјеска комерц доо за трговину и услуге
Сутјеска, Рибарска бб, МБ: 08797749,
ПИБ: 103090864
Лица која заједнички делују са понуђачем:
Привредно друштво Тицаба - инвест д.о.о.
Београд, Трг републике 3/IV, МБ: 20799439,
ПИБ: 107423595,
Д.о.о. Ирва инвестиције Београд, Трг
Републике 3/III, МБ: 17175106, ПИБ: 100046558
Предузеће за трговину на велико и мало
NICCO д.о.о. Београд, Трг Републике 3, МБ:
06525474, ПИБ: 100041264
Ницовић Ђорђије, ЈМБГ: 0104951714011.
Акционарско друштво Рибњак Сутјеска, Сутјеска,
Рибарска бб , МБ: 08408793
Укупан број акција са правом гласа:75.546 акција

2. Услови понуде за преузимање акција
2.1. број обичних акција и број гласова у апсолутном и
процентуалном износу, које понуђач има намеру и
обавезу да преузме;
2.2. ако је понуда условна, навести минимални број
акција и проценат акција с правом гласа циљног
друштва који понуђач жели да стекне
2.3. цена коју се понуђач обавезује да плати, у
динарима по једној акцији;
2.4. начин плаћања:
2.4.1. у готовом новцу (цена у
динарима по једној акцији);
2.4.2. у хартијама од вредности (које
испуњавају услове у складу са
законом);
2.4.3. комбиновано, односно делом
(назначити у ком проценту од укупне
вредности акција) у готовом новцу, у
складу са тачком 2.4.1. овог обрасца
и другим делом у хартијама од
вредности, у складу са тачком 2.4.2;
2.4.4. уколико се врши плаћање у
хартијама од вредности или
комбиновано, потребно је навести
податке из члана 5. став 4, односно
став 5. Правилника;
2.5. датум отварања и датум затварања понуде за
преузимање акција (рок важења понуде);

1.730 акција, односно 2,28999% учешћа
1.730 гласова, односно 2,28999% учешћа
/

3.720,00 динара по једној акцији
Плаћање се врши у готовом новцу (3.720,00
динара по једној акцији)
/

/

/

Датум отварања- 06.11.2017. године
Датум затварања – 27.11.2017. године

2.6. место, начин и време када се могу депоновати
акције на рачуну депонованих хартија од вредности, уз
упозорење акционарима да се депоновање акција
сматра прихватањем понуде за преузимање акција;

2.7. начин на који акционар остварује право да
одустане од прихваћене понуде (коме и када се може
дати писмени налог за повлачење депонованих акција);

2.8. начин и рок у коме понуђач врши плаћање или
пренос хартија од вредности које су понуђене у замену
за акције након окончања понуде за преузимање акција;

2.9. трошкови које сноси акционар који прихвати понуду
за преузимање акција
2.10. случајеви у којима понуђач има право да повуче
дату понуду.

Акције се могу депоновати преносом са
власничког рачуна законитих ималаца на рачун
депонованих хартија од вредности понуђача:
84000-920-8603090-90
отвореног код брокерско-дилерског друштва Дил
Брокер а.д. Београд, Теразије 43/IV, почев од
првог дана отварања понуде за преузимање
акција. Акције се могу депоновати код брокера или
банке члана Централног регистра код кога се води
власнички рачун хартија од вредности. Акције се
могу депоновати и код Брокерско-дилерског
друштва Дил брокер а.д., Теразије 43/ IV, Београд
од 08:00 до 16:00 часова, након преноса акција на
власнички рачун код Дил Брокера а.д. сваког
радног дана за време трајања понуде за
преузимање, а последњег дана трајања понуде
до 12:00 часова (дан затварања понуде за
преузимање)
АКЦИОНАРИМА СЕ СКРЕЋЕ ПОСЕБНА ПАЖЊА
ДА СЕ ДЕПОНОВАЊЕ АКЦИЈА СМАТРА
ПРИХВАТАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
АКЦИЈА. АКЦИОНАРИ ИМАЈУ ПРАВО ДА
ТОКОМ ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПОВУКУ ДЕПОНОВАНЕ АКЦИЈЕ И ТИМЕ
ОДУСТАНУ ОД ПРИХВАТАЊА ПОНУДЕ ЗА
ПРЕУЗИМАЊЕ.
Акције се могу повући са рачуна депонованих
финансијских инструмената сваког радног дана
док траје понуда, а последњег радног дана до
12:00 часова (дан затварања понуде) давањем
писаног налога за повлачење акција члану
Централног регистра код кога је депоновао акције,
односно извршио пренос акција на рачун
депонованих
финансијских
инструмената
понуђача.
Понуђач ће најкасније у року од два радна дана
након затварања понуде извршити плаћање за
преузете акције на наменске новчане рачуне
акционара, отворене у банци члану Централног
регистра, а који су саставни део налога за
депоновање акција.
Провизија брокерско-дилерског друштва у складу
са Тарифником тог друштва, провизија
Централног регистра и банке депозитара новца у
складу са њиховим тарифницима.
Дату понуду за преузимање понуђач може повући
у случају:
- Објављивања конкурентске понуде по
вишој цени,
- Стечаја циљног друштва
У случају повлачења понуде за преузимање
понуђач ће то повлачење објавити на истоветан
начин на који је ова понуда објављена.

3. Подаци о акцијама које су предмет понуде за преузимање
3.1. врста, број хартија од вредности, номинална
вредност, ЦФИ код и ИСИН број, да ли су укључене у
трговање на регулисаном или МТП тржишту, ако су
укључене у трговање навести да ли су ликвидне;

Обичне акције, свака акција има један глас, пренос
власништва није ограничен, у потпуности су
отплаћене, гласе на име и регистроване су у
Централном регистру, депоу клирингу хартија од
вредности.
Укупан број акција: 75.546 акција са правом гласа
Номинална вредност акција: 1.000,00 динара
ЦФИ код: ESVUFR
ИСИН број: RSRIBSE74086
Акције су укључене на МТП тржиште Београдске
берзе и нису ликвидне у складу са Законом.

3.2. просечна пондерисана цена акција циљног друштва,
утврђена на основу извештаја о трговању у последњих
шест месеци пре дана настанка обавезе објављивања
понуде за преузимање; односно просечна пондерисана
цена акција циљног друштва у последњих шест месеци
пре дана подношења захтева уколико захтев није предат
у законском року;

3.3.
- највиша цена по којој су понуђач и лица која с
њим заједнички делују стицали акције циљног друштва у
последњих 12 месеци пре дана настанка обавезе
објављивања понуде за преузимање акције, укључујући и
стицање на основу кога је за понуђача и/или лица која са
њим заједнички делују настала обавеза објављивања
понуде за преузимање;
- највиша цена по којој су понуђач и лица која с
њим заједнички делују стицали акције циљног друштва
након обавезе објављивања понуде за преузимање
акција;
3.4. књиговодствена вредност акција утврђена на основу
последњих годишњих финансијских извештаја;
3.5. процењена фер вредност акција на дан настанка
обавезе објављивања понуде за преузимање, односно
процењена фер вредност акција на дан подношења
захтева;
3.6. подаци о тржишту на
које су укључене акције
циљног друштва:
- назив и седиште
организатора тржишта;
- графички прикази
дневних осцилација цене
и обима промета у
претходних шест месеци,
пре дана објављивања
обавештења о намери
преузимања, при чему "x"
оса означава датум, а "y"
оса означава цену,
односно обим промета.

-Просечна пондерисана цена акција циљног
друштва у последњих шест месеци пре дана
настанка обавезе објављивања понуде за
преузимање,односно у периоду од 11.01.2012. 10.07.2012.године, није релевантна јер није било
трговања - акција није ликвидна.
-Просечна пондерисана цена акција циљног
друштва у последњих шест месеци пре дана
подношења захтева, односно у периоду од
14.03.2017. - 13.09.2017.године, није релевантна
јер није било трговања - акција није ликвидна.
-Највиша цена по којој су понуђач и лица која са
њим заједнички делују стекли акције циљног
друштва у последњих 12 месеци пре дана настанка
обавезе објављивања понуде за преузимање
акција износи 1.150,00 динара.
-Највиша цена стицања акција након настанка
обавезе објављивања понуде за преузимање
акција износи 2.100,00 динара.
Књиговодствена вредност акције на дан
31.12.2011. године износи 1.990,32 динара
-Процењена фер вредност акција на дан настанка
обавезе објављивања понуде 11.07.2012. године
износи 3.287,00 динара по акцији.
-Процењена фер вредност на дан подношења
захтева 14.09.2017. године износи 3.688,00 динара
по акцији.

Београдска берза а.д. Београд
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
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4. Подаци о циљном друштву
4.1. пословно име, седиште, адреса, матични број и
ПИБ акционарског друштва на чије акције се односи
понуда за преузимање;
4.2. шифра и назив основне делатности;

Акционарско друштво Рибњак Сутјеска, Сутјеска,
Рибарска бб , МБ: 08408793, ПИБ: 102127150.

Шифра делатности: 0322
Назив делатности: Слатководне аквакултуре
4.3. подаци из биланса стања и биланса успеха са стањем на дан 31. децембар 2016. године
БИЛАНС СТАЊА
у 000 динара
АКТИВА
Укупна актива=пословна имовина
227.637
Уписан неуплаћен капитал
0
СТАЛНА ИМОВИНА
127.891
Нематеријална имовина
0
Некретнине, постројења и опрема
127.891
Биолошка средства
0
Дугорочни финансијски пласмани
0
Дугорочна потраживања
0
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
0
ОБРТНА ИМОВИНА
99.746
Залихе
73.493
Потраживања по основу продаје
22.677
Потраживања из специфичних послова
0
Друга потраживања
24
Финансијска средства која се вреднују по фер
0
вредности кроз биланс успеха
Краткорочни финансијски пласмани
3.370
Готовински еквивалент и готовина
182
Порез на додату вредност
0
Активна временска разграничења
0
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
0
ПАСИВА
УКУПНА ПАСИВА
227.637
КАПИТАЛ
158.735
Основни капитал
75.546
Уписани а не уплаћени капитал
0
Откупљене сопствене акције
0
Резерве
13.768
Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације
нематеријалне имовине, некретнина, постројенња и
63.540
опреме
Нереализовани добици по основу хартија од вредности
0
других компоненти осталог свеобухватног резултата
Нереализовани губици по основу хартија од вредности
0
других компоненти осталог свеобухватног резултата
Нераспоређен добитак
5.881
Учешће без права контроле
0
Губитак
0
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
13.457
Дугорочна резервисања
0
Дугорочне обавезе
13.457
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
0
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
55.445
Краткорочне финансијске обавезе
17.855
Примљени аванси, депозити и кауције
2.084
Обавезе из пословања
30.339
Остале краткорочне обавезе
0
Обавезе по основу пореза на додату вредност
4.891
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
276
Пасивна временска разграничења
0
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
0
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
0
БИЛАНС УСПЕХА
Приходи и расходи

у 000 динара

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје роба
Приходи од продаје производа и услуга
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и
сл.
Други пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Приходи од активирања учинака и робе
Повећање вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених
Смањење вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених услуга
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Трошкови дугорочних резервисања
Нематеријални трошкови
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи од повезаних лица и остали
финансијски приходи
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне
клаузуле
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи са повезаним правним лицима и
остали финансијски расходи
Расходи камата
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне
клаузуле
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха
Расходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Добитак из редовног пословања пре опорезивања
Губитак из редовног пословања пре опорезивања
НЕТО ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Порески расход периода
Одложени порески расходи периода
Одложени порески приходи периода
Исплаћена лична примања послодавца
НЕТО ДОБИТАК
НЕТО ГУБИТАК
Нето добитак који припада мањинским улагачима
Нето добитак који припада већинском власнику
Нето губитак који припада мањинским улагачима
Нето губитак који припада већинском власнику
Зарада по акцији
Основна зарада по акцији
Умањена зарада по акцији

187.475
274
185.444
1.757
0
182.201
0
0
0
56.960
68.884
8.626
30.204
6.706
8.302
0
2.519
5.274
0
0
0
0
0
581
0
581
0
0
581
0
0
26
272
4.447
0
0
0
4.447
0
667
0
0
0
3.780
0
0
0
0
0
0
0

4.4. укупан број издатих акција (укупан број обичних
акција, број сопствених акција, преференцијалне
акције по класама);

4.5. број акција и проценат учешћа Републике Србије,
Акционарског фонда, ПИО фонда, Фонда за развој
Републике Србије и Регистра акција и удела у
укупном броју издатих обичних акција, као и
евентуално учешће друштвеног капитала у основном
капиталу;

4.6. други битни подаци о циљном друштву познати
понуђачу;
4.7. навести укупан број акција са правом гласа које је
издало циљно друштво чији је законити ималац на
дан подношења захтева:
- понуђач;
- лица која с њим заједнички делују (за свако лице
појединачно);

4.8.
а) подаци о стицању акција са правом гласа циљног
друштва од стране понуђача и лица са којима
заједнички делује, у периоду од једне године пре
дана настанка обавезе објављивања понуде за
преузимање, (дан настанка обавезе 11.07.2012.
године):
- број (количина) стечених акција,
- цена стицања,
- датум трансакције,
- начин стицања (правни посао).
б) подаци о стицању акција са правом гласа циљног
друштва од стране понуђача и лица са којима
заједнички делује од тренутка настанка обавезе
објављивања понуде, односно од 11.07.2012. године.

.

Укупан број обичних акција са правом гласа: 75.546
акција
Номинална вредност акција: 1.000,00 динара
ЦФИ код: ESVUFR
ИСИН број: RSRIBSE74086
Укупан број сопствених акција: нема
Преференцијалних акције по класама: нема
Република Србија не поседује акције циљног
друштва;
Акционарски фонд не поседује акције циљног
друштва;
Републички фонд за ПИО не поседује акције циљног
друштва;
Фонда за развој Републике Србије и Регистар акција
и удела не поседују акције циљног друштва;
Не постоји друштвени капитал.
/
Понуђач је законити ималац 56.261 акција циљног
друштва (74,47251%).
Лица која заједнички делују са Понуђачем:
-Привредно друштво Тицаба - инвест д.о.о. је
законити ималац 8.107 акција циљног друштва,
односно 10,73121%;
-Д.о.о. Ирва инвестиције Београд, је законити ималац
5.007 акција циљног друштва, односно 6,62775%;
- Предузеће за трговину на велико и мало NICCO
д.о.о. Београд је законити ималац 4.177 акција
циљног друштва ,односно 5,52908%;
-Ницовић Ђорђије, је законити ималац 264 акција
циљног друштва ,односно 0,34946%.
a) Сутјеска комерц д.о.о. Сутјеска:
Број акција
20

Цена
Датум
Начин стицања
1.150,00 24.10.2011. Купивина на ББ

б) NICCO д.о.о. Београд
Број акција
4.177

Цена
Датум
Начин стицања
1.820,00 23.12.2013. Куповина на ББ

-Тицаба – инвест д.о.о. Београд ( заједнички делује
са понуђачем од 24.08.2017.године по основу
Споразума о заједничком деловању)
Број акција
116
4.666
173
1.213
2
125
32
13
117
14
4
1
3
25
5
2
1.350
180
66

Цена
1.610,00
1.820,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
2.100,00
2.100,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00

Датум
19.12.2013.
20.12.2013.
26.12.2013.
04.11.2015.
20.11.2015.
20.11.2015.
25.11.2015.
08.12.2015.
09.12.2015.
11.12.2015.
18.12.2015.
21.12.2015.
22.12.2015.
30.12.2015.
19.01.2016.
13.04.2016.
13.04.2016.
25.11.2016.
21.12.2016.

Начин стицања
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ
Куповина на ББ

5. Подаци о понуђачу
5.1. пословно име, седиште, адреса, матични број и
ПИБ, односно име, презиме и матични број понуђача и
лица с којима понуђач заједнички делује, а поседују
акције циљног друштва;

5.2. шифра и назив основне делатности;
5.3. вредност основног капитала понуђача по решењу о
упису у одговарајућем регистру;

Понуђач: Сутјеска комерц доо за трговину и услуге
Сутјеска, Рибарска бб, МБ: 08797749,
ПИБ: 103090864
Лица која заједнички делују са понуђачем:
- Привредно друштво Тицаба - инвест д.о.о.
Београд, Трг републике 3/IV, МБ: 20799439,
ПИБ: 107423595,
- Д.о.о. Ирва инвестиције Београд, Трг Републике
3/III, МБ: 17175106, ПИБ: 100046558,
- Предузеће за трговину на велико и мало NICCO
д.о.о. Београд, Трг Републике 3, МБ: 06525474,
ПИБ: 100041264,
- Ницовић Ђорђије, ЈМБГ: 0104951714011.
Шифра делатности: 4638
Назив делатности: Трговина на велико осталом
храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
Уписани новчани капитал
1.506.514,31 RSD
Уписани неновчани капитал
49.526.039,14 RSD
Уплаћени новчани капитал
744.314,24 RSD 23.12.2003
762.200,07 RSD 06.10.2003
Унети неновчани капитал
49.526.039,14 RSD 06.10.2003. 38110 акција
У готовом новцу

5.4. навести изворе и начин обезбеђивања средстава
за куповину акција циљног друштва;
5.5. подаци о лицима која имају више од 25% гласова у
Глина промет д.о.о. Београд, Мозерова 44, МБ:
скупштини понуђача или о десет највећих акционара са 20659190, 44,4416 % гласова.
правом гласа, односно удеоничара понуђача;
5.6. подаци о повезаним лицима у којима понуђач има
Нема
више од 25% учешћа у капиталу;
5.7. подаци из биланса стања и биланса успеха понуђача, из његових консолидованих извештаја или
консолидованих извештаја матичне компаније, као и осталих правних лица са којима делује заједнички, ако
нису обухваћени једним од наведених извештаја. Подаци се дају на основу последњих финансијских
извештаја, са мишљењем ревизора;
Сутјеска комерц д.о.о. Сутјеска
БИЛАНС СТАЊА

31.12.2016.
у 000 динара
АКТИВА

Укупна актива=пословна имовина
Уписан неуплаћен капитал
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална имовина
Некретнине, постројења и опрема
Биолошка средства
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочна потраживања
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Потраживања по основу продаје
Потраживања из специфичних послова
Друга потраживања
Финансијска средства која се вреднују по фер
вредности кроз биланс успеха
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквивалент и готовина
Порез на додату вредност
Активна временска разграничења
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

94.881
0
94.825
0
0
0
94.825
0
0
56
0
48
0
0
0
0
8
0
0
0
ПАСИВА

УКУПНА ПАСИВА
КАПИТАЛ
Основни капитал
Уписани а не уплаћени капитал
Откупљене сопствене акције
Резерве
Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације
нематеријалне имовине, некретнина, постројенња и
опреме
Нереализовани добици по основу хартија од
вредности других компоненти осталог свеобухватног
резултата
Нереализовани губици по основу хартија од
вредности других компоненти осталог свеобухватног
резултата
Нераспоређен добитак
Учешће без права контроле
Губитак
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе
Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додату вредност
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге
дажбине
Пасивна временска разграничења
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
БИЛАНС УСПЕХА
Приходи и расходи
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје роба
Приходи од продаје производа и услуга
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација
и сл.
Други пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Приходи од активирања учинака и робе
Повећање вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених
Смањење вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених услуга
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Трошкови дугорочних резервисања
Нематеријални трошкови
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи од повезаних лица и остали
финансијски приходи
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти
валутне клаузуле

94.881
51.206
51.041
0
0
1.313
640

0

0
6
0
1.794
0
0
0
0
43.675
43.507
0
161
0
7
0
0
0
0
у 000 динара
40
0
40
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
31
7
0
0
0
0
0

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи са повезаним правним лицима
и остали финансијски расходи
Расходи камата
Негативне курсне разлике и негативни ефекти
валутне клаузуле
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс
успеха
Расходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс
успеха
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Добитак из редовног пословања пре опорезивања
Губитак из редовног пословања пре опорезивања
НЕТО ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Порески расход периода
Одложени порески расходи периода
Одложени порески приходи периода
Исплаћена лична примања послодавца
НЕТО ДОБИТАК
НЕТО ГУБИТАК
Нето добитак који припада мањинским улагачима
Нето добитак који припада већинском власнику
Нето губитак који припада мањинским улагачима
Нето губитак који припада већинском власнику
Зарада по акцији
Основна зарада по акцији
Умањена зарада по акцији

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
7
0
0
0
7
0
0
1
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

Појединачни финансијски извештаји Сутјеска комерц д.о.о. Сутјеска нису били предмет ревизије.
Друштво са ограниченом одговорношћу Ирва инвестиције Београд
БИЛАНС СТАЊА
АКТИВА
Укупна актива=пословна имовина
Уписан неуплаћен капитал
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална имовина
Некретнине, постројења и опрема
Биолошка средства
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочна потраживања
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Потраживања по основу продаје
Потраживања из специфичних послова
Друга потраживања
Финансијска средства која се вреднују по фер
вредности кроз биланс успеха
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквивалент и готовина
Порез на додату вредност
Активна временска разграничења
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

31.12.2016.
у 000 динара
203.896
0
79.471
0
27.259
0
52.212
0
0
124.425
0
344
51.956
0
0
71.283
842
0
0
0

ПАСИВА
УКУПНА ПАСИВА
КАПИТАЛ
Основни капитал
Уписани а не уплаћени капитал
Откупљене сопствене акције
Резерве
Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације
нематеријалне имовине, некретнина, постројенња и
опреме
Нереализовани добици по основу хартија од
вредности других компоненти осталог свеобухватног
резултата
Нереализовани губици по основу хартија од
вредности других компоненти осталог свеобухватног
резултата
Нераспоређен добитак
Учешће без права контроле
Губитак
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе
Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додату вредност
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге
дажбине
Пасивна временска разграничења
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
БИЛАНС УСПЕХА
Приходи и расходи
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје роба
Приходи од продаје производа и услуга
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација
и сл.
Други пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Приходи од активирања учинака и робе
Повећање вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених
Смањење вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених услуга
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Трошкови дугорочних резервисања
Нематеријални трошкови
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи од повезаних лица и остали
финансијски приходи
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти

203.896
200.900
56.100
0
0
145.467
0

0

0
333
0
0
0
0
0
0
2.996
2.000
0
608
0
57
331
0
0
0
у 000 динара
0
0
0
0
0
4.557
0
0
0

2
17
0
11
228
0
4.299
0
4.557
183
183
0
0

валутне клаузуле
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи са повезаним правним лицима
и остали финансијски расходи
Расходи камата
Негативне курсне разлике и негативни ефекти
валутне клаузуле
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс
успеха
Расходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс
успеха
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Добитак из редовног пословања пре опорезивања
Губитак из редовног пословања пре опорезивања
НЕТО ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Порески расход периода
Одложени порески расходи периода
Одложени порески приходи периода
Исплаћена лична примања послодавца
НЕТО ДОБИТАК
НЕТО ГУБИТАК
Нето добитак који припада мањинским улагачима
Нето добитак који припада већинском власнику
Нето губитак који припада мањинским улагачима
Нето губитак који припада већинском власнику
Зарада по акцији
Основна зарада по акцији
Умањена зарада по акцији

18
18
0
0
165
0
270.890

267.072
1.257
19
664
0
0
0
664
0
0
331
0
0
0
333
0
0
0
0
0
0
0

Финансијски извештаји Ирва инвестиције д.о.о. Београд нису били предмет ревизије.
Привредно друштво Тицаба-инвест д.о.о. Београд
БИЛАНС СТАЊА
АКТИВА
Укупна актива=пословна имовина
Уписан неуплаћен капитал
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална имовина
Некретнине, постројења и опрема
Биолошка средства
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочна потраживања
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Потраживања по основу продаје
Потраживања из специфичних послова
Друга потраживања
Финансијска средства која се вреднују по фер
вредности кроз биланс успеха
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквивалент и готовина
Порез на додату вредност
Активна временска разграничења
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
УКУПНА ПАСИВА

31.12.2016.
у 000 динара
1.052.073
0
650.083
0
0
650.083
0
0
401.990
2.552
0
387.300
1.031
0
10.150
72
885
0
664.725
1.052.073

КАПИТАЛ
Основни капитал
Уписани а не уплаћени капитал
Откупљене сопствене акције
Резерве
Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације
нематеријалне имовине, некретнина, постројенња и
опреме
Нереализовани добици по основу хартија од
вредности других компоненти осталог свеобухватног
резултата
Нереализовани губици по основу хартија од
вредности других компоненти осталог свеобухватног
резултата
Нераспоређен добитак
Учешће без права контроле
Губитак
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе
Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додату вредност
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге
дажбине
Пасивна временска разграничења
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
БИЛАНС УСПЕХА
Приходи и расходи
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје роба
Приходи од продаје производа и услуга
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација
и сл.
Други пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Приходи од активирања учинака и робе
Повећање вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених
Смањење вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених услуга
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Трошкови дугорочних резервисања
Нематеријални трошкови
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи од повезаних лица и остали
финансијски приходи
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти
валутне клаузуле
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

0
52
0
0
0
0

0

0
434
0
19.533
186.193
0
186.193
0
884.927
143.648
0
1.299
739.980
0
0
0
19.047
664.725
у 000 динара
5.150
0
5.150
0
0
8.686
0
0
0

20
11
285
1.877
0
0
6.493
0
3.536
34
0
0
34
9.372

Финансијски расходи са повезаним правним лицима
и остали финансијски расходи
Расходи камата
Негативне курсне разлике и негативни ефекти
валутне клаузуле
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс
успеха
Расходи од усклађивања вредности остале имовине
која се исказује по фер вредности кроз биланс
успеха
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Добитак из редовног пословања пре опорезивања
Губитак из редовног пословања пре опорезивања
НЕТО ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Порески расход периода
Одложени порески расходи периода
Одложени порески приходи периода
Исплаћена лична примања послодавца
НЕТО ДОБИТАК
НЕТО ГУБИТАК
Нето добитак који припада мањинским улагачима
Нето добитак који припада већинском власнику
Нето губитак који припада мањинским улагачима
Нето губитак који припада већинском власнику
Зарада по акцији
Основна зарада по акцији
Умањена зарада по акцији

48
5.643
3.681
0
9.338
1.706

2.276
0
0
0
13.444
0
0
0
13.444
0
0
0
0
0
0
13.444
0
0
0
0
0
0

Финансијски извештаји Тицабе - инвест д.о.о. Београд нису били предмет ревизије.
Предузеће за трговину на велико и мало NICCO д.о.о
БИЛАНС СТАЊА

31.12.2016.
у 000 динара

АКТИВА
Укупна актива=пословна имовина
Уписан неуплаћен капитал
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална имовина
Некретнине, постројења и опрема
Биолошка средства
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочна потраживања
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Потраживања по основу продаје
Потраживања из специфичних послова
Друга потраживања
Финансијска средства која се вреднују по фер
вредности кроз биланс успеха
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквивалент и готовина
Порез на додату вредност
Активна временска разграничења
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

1.052.351
0
522.330
0
235.214
0
287.116
0
0
530.021
327.513
13.559
97.611
0
0
82.570
8.768
0
0
19.597
ПАСИВА

УКУПНА ПАСИВА
КАПИТАЛ

1.052.351
842.466

Основни капитал
Уписани а не уплаћени капитал
Откупљене сопствене акције
Резерве
Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације
нематеријалне имовине, некретнина, постројенња и
опреме
Нереализовани добици по основу хартија од вредности
других компоненти осталог свеобухватног резултата
Нереализовани губици по основу хартија од вредности
других компоненти осталог свеобухватног резултата
Нераспоређен добитак
Учешће без права контроле
Губитак
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе
Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додату вредност
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
Пасивна временска разграничења
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

416.000
0
0
0

БИЛАНС УСПЕХА
Приходи и расходи
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје роба
Приходи од продаје производа и услуга
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и
сл.
Други пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Приходи од активирања учинака и робе
Повећање вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених
Смањење вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених услуга
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Трошкови дугорочних резервисања
Нематеријални трошкови
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи од повезаних лица и остали
финансијски приходи
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне
клаузуле
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи са повезаним правним лицима и
остали финансијски расходи
Расходи камата
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне

у 000 динара

4.705
259
0
421.502
0
0
87.999
0
87.999
0
121.886
53.612
0
3.565
61.163
273
3.273
0
0
19.597

40.376
7.407
18.130
0
14.839
65.516
7.942
0
0
489
1.410
5.092
9.961
5.522
24.162
0
10.938
0
25.140
23.266
23.052
1
213
13.069
1.684
10.208
1.177

клаузуле
ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
10.197
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
0
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
45.243
која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха
Расходи од усклађивања вредности остале имовине
79.635
која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
68.556
ОСТАЛИ РАСХОДИ
16.717
Добитак из редовног пословања пре опорезивања
2.504
Губитак из редовног пословања пре опорезивања
0
НЕТО ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА
0
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
0
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
2.504
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
0
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
0
Порески расход периода
1.236
Одложени порески расходи периода
0
Одложени порески приходи периода
0
Исплаћена лична примања послодавца
0
НЕТО ДОБИТАК
1.268
НЕТО ГУБИТАК
0
Нето добитак који припада мањинским улагачима
0
Нето добитак који припада већинском власнику
0
Нето губитак који припада мањинским улагачима
0
Нето губитак који припада већинском власнику
0
Зарада по акцији
Основна зарада по акцији
0
Умањена зарада по акцији
0
Појединачни финансијски извештаји NICCO д.о.о. Београд нису били предмет ревизије.
5.8. битнији догађаји у пословању понуђача и лица
Није било битнијих догађаја у пословању понуђача
која са њим заједнички делују од дана састављања
и лица која са њим заједнички делују.
биланса до дана припреме ове понуде;
5.9. подаци о директору, члановима управе;
Драгомир Дошло, в.д. директор
5.10. докази о имовинском стању, ако је понуђач
физичко лице (облици имовине који представљају
/
учешће понуђача у основном капиталу другог правног
лица и зависним друштвима понуђача);
5.11. пословно име, седиште и адреса инвестиционог
БДД Дил брокер а.д.Теразије 43/IV, 11000 Београд,
друштва, који је учествовао у припреми понуде за
тел: 011/33 47 757, 33 45 862.
преузимање акција.
6. Однос понуђача и лица која с њим заједнички делују и циљног друштва
Дати податке о битнијим пословним односима и
закљученим уговорима између понуђача и лица која са
њим заједнички делују и циљног друштва чије су акције
предмет понуде.

У оквиру делатности циљног друштва нема битних
пословних односа између понуђача и лица са
којима заједнички делује и циљног друштва.

7. Однос понуђача и лица која с њим заједнички делују и чланова управе циљног друштва
Дати податке да ли су и када, обављени преговори
између понуђача и лица која са њим заједнички делују
и чланова управе циљног друштва у вези са понудом за
преузимање акција и навести исход тих преговора.
Дати податке о закљученим уговорима или
споразумима, односно о намери закључења уговора
или споразума између понуђача и лица која са њим
заједнички делују и чланова управе циљног друштва
чије су акције предмет ове понуде, који се односе на
исплате накнада и датих других погодности члановима
управе тог друштва због ранијег опозива, односно
разрешења услед преузимања контроле над
управљањем друштвом или који се односе на даље
обављање послова тих чланова управе.

Нису постојали преговори између понуђача и лица
која са њим заједнички делују и чланова управе
циљног друштва.
Није било закључених уговора или споразума,
односно намере закључења уговора или
споразума између понуђача и лица са којима
заједнички делује и чланова управе циљног
друштва чије су акције предмет ове понуде, који
се односе на исплате накнада и датих других
погодности члановима управе тог друштва због
ранијег опозива, односно разрешења услед
преузимања контроле над управљањем друштвом
или који се односе на даље обављање послова
тих чланова управе.

8. Однос понуђача и лица која с њим заједнички делују и акционара циљног друштва
Дати податке о закљученим уговорима или
споразумима између понуђача и лица која са њим
заједнички делују и законитих ималаца акција, на које
се односи ова понуда.

Понуђач и лица са којим заједнички делује нема
закључене уговоре са законитим имаоцима акција
на које се ова понуда односи.

9. Циљеви понуђача и лица која с њим заједнички делују и њихове намере у вези са циљним
друштвом
Навести циљеве и намере понуђача и лица која са њим
заједнички делују у вези са циљним друштвом и то:
- будућим пословањем, делатношћу циљног друштва и
местом њеног обављања,
- стратешки план за циљно друштво и компанију
понуђача,
- навести могуће последице реализовања стратешких
планова понуђача на политику запошљавања и
радноправни статус радника, укључујући и материјалне
положај запослених.

- Понуђач има за циљ даљи развој предузећа и
повећање тржишног учешћа, нема намеру да
мења основну делатност циљног друштва и место
њеног обављања.
- Понуђач намерава да поштује стратешке
планове циљног друштва,
- Реализовање стратешких планова неће утицати
на политику запошљавања и равноправни статус
радника, укључујући и материјални положај
запослених.

10. Друге битне чињенице
Навести друге чињенице и околности познате понуђачу,
а које нису објављене на други начин, које могу имати
утицаја на вредност и тржишну цену акција на коју се
понуда односи.

Не постоје друге битне чињеницe и околности
познате понуђачу а које нису објављене на други
начин, које могу утицати на вредност и тржишну
цену акција на коју се понуда односи.

11. Понуђач даје следећу изјаву:
Понуђач даје понуду свим акционарима циљног друштва који су власници акција са правом гласа и
обавезује се да купи сваку акцију с правом гласа, под прописаним и објављеним условима.
12. Одговорна лица
Понуђач
Сутјеска комерц д.о.о. Сутјеска ___________________
Драгомир Дошло, в.д. директор

БДД Дил Брокер а.д. ______________________
Александра Ц. Јеремић, генерални директор

Сутјеска, 27.10.2017. године
Комисија за хартије од вредности не одговара за тачност и истинитост података наведених у понуди за
преузимање и не оцењује оправданост и целисходност елемената понуде за преузимање. Понуђач, односно
одговорно лице понуђача (директор или друго овлашћено лице) је одговорно за истинитост и целовитост
информација садржаних у понуди за преузимање, као и скраћеном тексту понуде за преузимање.

