Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08266921

Шифра делатности 1039

ПИБ 100434920

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO BAG, BAČKO GRADIŠTE
Седиште Бачко Градиште , Новосадски пут 46

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

АКТИВА
00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

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

282827

274769

256565

0

0

0

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

0003

1. Улагања у развој

0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права

0005

013 и део 019

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

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

0010

5

242857

233748

232090

1. Земљиште

0011

5

96179

96179

86933

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

5

43041

44453

55146

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

5

93853

83332

90011

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и
опрема

0015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми

0016

5

9784

9784

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми

0017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему

0018

03

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023)

0019

6

39856

40897

24475

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

12298

12299

7335

2. Основно стадо

0021

27558

28598

17140

01
010 и део 019
011, 012 и део 019

02

020, 021 и део 029

030, 031 и део 039
032 и део 039

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

04. осим 047

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

0024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица

0025

041 и део 049

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

042 и део 049

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

4

7

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

114

124

0

0027

део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и
049
зависним правним лицима

0028

део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим
049
повезаним правним лицима

0029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа

0032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски
пласмани

0033

114

124

05

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

0034

0

0

0

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица

0035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних
лица

0036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит

0037

053 и део 059

4. Потраживање за продају по уговорима 0038
о финансијском лизингу

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

56840

17640

17772

288

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043
0069 + 0070)

8

267743

276226

275449

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

0044

8

142335

152453

161119

10

1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар

0045

51429

34998

30324

11

2. Недовршена производња и недовршене 0046
услуге

13335

20247

15925

12

3. Готови производи

27606

56528

73062

Класа 1

0047

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

20

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

0051

200 и део 209

1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица

0052

201 и део 209

2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица

0053

202 и део 209

3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица

0054

203 и део 209

4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица

0055

204 и део 209

5. Купци у земљи

4

5
49607

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7
40321

31935
9784

358

359

89

9

93506

77777

86067

9

69430

49937

65234

9

6363

10370

16314

0056

9

9991

17470

4519

6. Купци у иностранству

0057

9

7722

7. Остала потраживања по основу
продаје

0058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА

0059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

236

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

0061

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица

0063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица

232 и део 239

205 и део
209
206 и део 209

26896
1212

4539

621

25870

41296

0

0064

25296

25297

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0065

574

15999

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани

0067

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068

75

22

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

112

14

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

4633

125

634

568635

549786

23 осим 236 и 237

28 осим 288

88

10

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

0071

607410

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

118

112

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

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

0401

12

567391

513604

484382

30

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

0402

12

425722

425722

425722

300

1. Акцијски капитал

0403

425722

425722

425722

301

2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

40110

40110

40110

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

283

283

283

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419)

0417

101842

48055

18833

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

87255

18700

18029

341

2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

14587

29355

804

0

0

0

0

0

0

047 и 237

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

40

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном
року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове
реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских
спорова

0430

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

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

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

0435

413

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

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског
лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

402 и 409

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442
0462)

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0443
0449)

420

1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0447

4

14

5

6

7

0

0

0

0

0

0

40019

55031

65404

0

0

0

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

427

3

5

6

7

5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
0448
намењених продаји
6. Остале краткорочне финансијске
обавезе

0449

430

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ

0450

43 осим 430

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

0451

424, 425, 426 и 429

4

15

6025

237

237

27374

43271

58248

431

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

432

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

433

3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи

0454

434

4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

15

22984

35952

436

6. Добављачи у иностранству

0457

15

4390

7319

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

44, 45 и 46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

16

2470

3511

2591

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

3385

4135

451

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

765

3877

3877

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

0463

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

0464

607410

568635

549786

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

118

49 осим 498

89

31267

У ____________________________
дана ______________20_______године

26981

Законски заступник
М.П.

___________________

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

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08266921

Шифра делатности 1039

ПИБ 100434920

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO BAG, BAČKO GRADIŠTE
Седиште Бачко Градиште , Новосадски пут 46

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

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

1001

20

301339

233121

1002

20

13338

7743

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
60
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
600

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

1003

601

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

1004

602

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

1005

603

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

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

12468

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту

1008

870

61

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

1009

610

1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем 1010
тржишту

611

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

612

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

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
1013
тржишту

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту

1014

32955

615

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

19489

64

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

1016

21

7486

6365

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

21

4265

4357

5

20

7738

276250

214656

223806

184314

1011

535

29807

Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
50 до 55, 62 и 63

22

298680

217758

75535

26703

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

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

630

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

1021

2968

4322

631

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

1022

39843

16534

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

112376

116003

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

4915

3628

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

35169

33269

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

10213

16513

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

14377

12724

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

9220

8164

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

2659

15363

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032

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

1033

51 осим 513

541 до 549
55

66

11458

0

0
24

4551

209

4278

209

209

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица

1035

665

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

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

4278

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

3

663 и 664

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

1039

270

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
56, осим 562, 563 и 564 ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041

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

1042

560

25

1715

176

11

64

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

1043

565

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

1044

4. Остали финансијски расходи

1045

11

64

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

286

112

563 и 564

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

1047

1418

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040)

1048

2836

33

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032)

1049

280

3065

566 и 569

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
1050
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

583 и 585

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

1051

639

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

26

9446

14785

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

27

114

44

15107

32563

15107

32563

520

3208

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1054
1050 - 1051 + 1052 - 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1055
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
1056
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
1057
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 1055 + 1056 - 1057)

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 1059
+ 1057 - 1056)
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

723

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

С. НЕТО ДОБИТАК
1064

14587

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

29355

Т. НЕТО ГУБИТАК
1065
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

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

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08266921

Шифра делатности 1039

ПИБ 100434920

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO BAG, BAČKO GRADIŠTE
Седиште Бачко Градиште , Новосадски пут 46

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

3

Напомена broj

4

Текућа година

Претходна година

5

6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК
а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима
1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме
330

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања
331

а) добици

2005

б) губици

2006

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала
332

а) добици

2007

б) губици

2008

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава
333
а) добици

2009

б) губици

2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима
1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања
334
а) добици

2011

б) губици

2012

14587

29355

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена broj

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање
335

а) добици

2013

б) губици

2014

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока
336

а) добици

2015

б) губици

2016

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају
337

а) добици

2017

б) губици

2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

2021

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

2022

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

2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0

2024

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

2025

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

2026

1. Приписан већинским власницима капитала

2027

2. Приписан власницима који немају контролу

2028

У ____________________________
дана ______________20_______године

14587

29355

0

0

Законски заступник
М.П.

___________________

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

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08266921

Шифра делатности 1039

ПИБ 100434920

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO BAG, BAČKO GRADIŠTE
Седиште Бачко Градиште , Новосадски пут 46

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Износ
Позиција

1

АОП

2

Текућа година

Претходна година

3

4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001

356632

271640

1. Продаја и примљени аванси

3002

344694

271640

2. Примљене камате из пословних активности

3003

2

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

11936

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

3005

341710

252550

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

305517

219081

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

32699

33269

3. Плаћене камате

3008

286

176

4. Порез на добитак

3009

3208

24

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

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

3011

14922

19090

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

3012

8617

166

8617

166

23486

19346

23486

14382

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)
1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

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

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

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

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

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

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

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

3023

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

3024

4964

14869

19180

Износ
Позиција

1

АОП

2

Текућа година

Претходна година

3

4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025

0

0

0

0

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

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

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

3031

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

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

3038

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

3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

365249

271806

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

365196

271896

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

3042

53

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046

90
22

112

75

22

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
3047
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

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

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08266921

Шифра делатности 1039

ПИБ 100434920

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO BAG, BAČKO GRADIŠTE
Седиште Бачко Градиште , Новосадски пут 46

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30

31

АОП

1

2

АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4001

б) потражни салдо рачуна

4002

425722

4019

4037

4020

4038

40110

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

а) исправке на дуговној страни рачуна

4003

4021

4039

б) Исправке на потражној страни рачуна

4004

4022

4040

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

4005

4023

4041

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

4006

4024

4042

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

425722

40110

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4007

4025

4043

б) промет на потражној страни рачуна

4008

4026

4044

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

4009

4027

4045

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

4010

4028

4046

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

425722

40110

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

а) исправке на дуговној страни рачуна

4011

4029

4047

б) исправке на потражној страни рачуна

4012

4030

4048

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

4013

4031

4049

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

4014

4032

4050

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____
7

425722

40110

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30

31

АОП

1

2

АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4015

4033

4051

б) промет на потражној страни рачуна

4016

4034

4052

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

4017

4035

4053

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

4018

4036

4054

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

425722

40110

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35
АОП

1

2

047 и 237
АОП

34
АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4055

4073

4091

б) потражни салдо рачуна

4056

4074

4092

а) исправке на дуговној страни рачуна

4057

4075

4093

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

4076

4094

4059

4077

4095

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

4078

4096

18833

18833

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

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

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4061

4079

4097

133

б) промет на потражној страни рачуна

4062

4080

4098

29355

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

4063

4081

4099

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

4064

4082

4100

а) исправке на дуговној страни рачуна

4065

4083

4101

б) исправке на потражној страни рачуна

4066

4084

4102

4067

4085

4103

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

4086

4104

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

48055

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____
7

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

48055

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35
АОП

1

2

047 и 237
АОП

34
АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4069

4087

4105

б) промет на потражној страни рачуна

4070

4088

4106

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

4071

4089

4107

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

4072

4090

4108

53787

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

101842

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

АОП

2

331
АОП

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

332
АОП

11

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4109

4127

4145

б) потражни салдо рачуна

4110

4128

4146

а) исправке на дуговној страни рачуна

4111

4129

4147

б) исправке на потражној страни рачуна

4112

4130

4148

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

4131

4149

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

4132

4150

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
3

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4115

4133

4151

б) промет на потражној страни рачуна

4116

4134

4152

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

4117

4135

4153

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

4118

4136

4154

а) исправке на дуговној страни рачуна

4119

4137

4155

б) исправке на потражној страни рачуна

4120

4138

4156

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

4139

4157

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

4140

4158

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
6

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

АОП

2

331
АОП

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

332
АОП

11

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4123

4141

4159

б) промет на потражној страни рачуна

4124

4142

4160

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

4125

4143

4161

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

4126

4144

4162

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

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

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4163

4181

4199

б) потражни салдо рачуна

4164

4182

4200

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165

4183

4201

б) исправке на потражној страни
рачуна

4166

4184

4202

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

4167

4185

4203

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

4168

4186

4204

а) промет на дуговној страни рачуна

4169

4187

4205

б) промет на потражној страни рачуна

4170

4188

4206

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

4171

4189

4207

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

4172

4190

4208

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173

4191

4209

б) исправке на потражној страни
рачуна

4174

4192

4210

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

4175

4193

4211

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

4176

4194

4212

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

Промене у претходној _____
години
4

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

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

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4177

4195

4213

б) промет на потражној страни рачуна

4178

4196

4214

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

4179

4197

4215

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

4180

4198

4216

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
Ре
дни
број

1

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3
Губитак изнад капитала [∑(ред
АОП до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б
15)] ≥ 0
кол 3 до кол 15)] ≥ 0

337
ОПИС

АОП

2

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају
15

16

17

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4217

б) потражни салдо рачуна

4218

283
4235

484382

4244

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

а) исправке на дуговној страни рачуна

4219

б) исправке на потражној страни
рачуна

4220

4236

4245

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

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

4221

283
4237

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

484382

4246

29222

4247

513604

4248

4222

Промене у претходној _____
години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4223

б) промет на потражној страни рачуна

4224

4238

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

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

4225

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

4226

283
4239

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

а) исправке на дуговној страни рачуна

4227

б) исправке на потражној страни
рачуна

4228

4240

4249

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

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

4229

283
4241

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

4230

513604

4250

Компоненте осталог резултата
Ре
дни
број

1

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3
Губитак изнад капитала [∑(ред
АОП до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б
15)] ≥ 0
кол 3 до кол 15)] ≥ 0

337
ОПИС

АОП

2

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају
15

16

17

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4231

б) промет на потражној страни рачуна

4232

4242

53787

4251

4243

567391

4252

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

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

4233

283

4234

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

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

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

„BAG“ AKCIONARSKO DRUŠTVO
BAČKO GRADIŠTE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2019. GODINU

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

1.

Opšte informacije

Poreski identifikacioni broj : 100434920
Matični broj : 08266921
Puno poslovno ime : Akcionarsko društvo BAG Bačko Gradište,
Skraćeni naziv : BAG AD Bačko Gradište
Broj Registra privrednih subjekata : БД.42009/2009
Br.reg.uloška : I-4686
Sedište : Bačko Gradište,Novosadski put 46.
Broj telefona : 021/806-050; 806-023
Broj fax-a : 021/806-275; 806-047
E-mail : bag-deko@neobee.net , knjigovodstvo-bag@stcable.net
Broj evidencione prijave : 122739831
Pretežna delatnost : Prerada i konzervisanje voća i povrća, na drugom mestu nepomenuti
Šifra delatnosti : 1039
Podaci o tekućim računima:
* SBERBANK SERBIA

285-1001000000098-16

* VOJVOĐANSKA BANKA A.D.

355-1008653-84

* BANCA INTESA A.D. 160-9988-85

Direktor AD : dr.Vera Šćepanović

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

Finansijski izveštaji za 2019. godinu, čiji su sastavni deo ove napomene, odobreni su od strane Nadzornog
odbora Bag AD Bačko Gradište, dana 25.02.2018.godine.

Na dan 31. decembar 2019. godine Društvo je imalo 55 zaposlenih (na dan 31. decembar 2018. godine broj
zaposlenih u Društvu bio je 56).

2.

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja
Izuzev kako je navedeno niže, finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih
troškova i načelom stalnosti pravnog lica.

Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da
finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI kao i propisima izdatim od strane Ministarstva
finansija Republike Srbije. Imajući u vidu razlike između ove dve regulative, ovi finansijski izveštaji odstupaju
od MSFI u sledećem:

2.

1

„Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja (napomena 3.3 i 15). Ove stavke
po definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.

2

Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva finansija, koji
nije u skladu sa zahtevima MRS 1 – “Prikazivanje finansijskih izveštaja.“

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja (nastavak)
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih računovodstvenih
procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih politika
Društva. Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima
pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 4.
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2.

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja (nastavak)

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2018. godinu, koji su bili predment
revizije.

2.2. Preračunavanje stranih valuta
(a) Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva se odmeravaju i prikazuju u valuti primarnog ekonomskog
okruženja u kojem Društvo posluje (funkcionalna valuta). Funkcionalna valuta, odnosno izveštajna valuta
Društva je dinar, a izveštaji su prikazani u hiljadama dinara, ukoliko nije drugačije naglašeno.
(b) Pozitivne i negativne kursne razlike
Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunata su na njihovu dinarsku protivvrednost po
srednjem kursu na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom potraživanja i
obaveza u stranim sredstvima plaćanja koje nisu izmirene do kraja godine, iskazuju se u bilansu uspeha kao
finansijski prihodi odnosno rashodi .

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale pri izmirivanju obaveza ili naplati potraživanja u toku godine po
kursu važećem na dan poslovne promene, iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijskih prihodi odnosno
rashodi.

3.

Pregled značajnih računovodstvenih politika

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja navedene
su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije
drugačije naznačeno.
Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 401-00-11/2008-16, od 18. 01. 2008. godine)
utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. decembra 2008. godine i na
kome se zasniva Zakon o računovodstvu i reviziji. Rukovodstvo Društva procenjuje uticaj promena
u MRS, novih MSFI i tumačenja standarda na konsolidovane finansijske izveštaje. Izmene i dopune
postojećih MRS-a, novi MSFI i tumačenja standarda, zamene važećih MRS-a novim, koji su stupili
na snagu počev od 1. januara 2009. godine, kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu
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u toku 2008. godine, nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Društva,
niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje u periodu početne primene. I pored toga što
mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Društva, rukovodstvo Društva ne izražava
eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI, koji se primenjuju
na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima.
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti pravnog lica.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih
izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije,
br. 5/07 ), koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to
predviđa MRS 1 „Prikazivanje finansijskih izveštaja“. Shodno tome, priloženi finansijski izveštaji nisu
usaglašeni sa svim zahtevima MSFI. Sadržinu godišnjeg računa, prema propisima o računovodstvu
Republike Srbije čine bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima
gotovine, statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje.
Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.
Dinar (RSD) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva. Sve transakcije u valutama koje nisu
funkcionalna valuta, tretiraju se kao transakcije u stranim valutama.

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u
(Napomeni B) uz finansijske izveštaje, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim
propisima Republike Srbije.

3.1. Stalna imovina
Nematerijalna ulaganja
Početno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja.

3.

Pregled značajnih računovodstvenih politika ( nastavak )

3.1. Stalna imovina (nastavak)
Nematerijalna ulaganja se nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja
umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređenja. Na kraju poslovne godine preispituje se
korisni vek trajanja svakog nematerijalnog ulaganja.
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Amortizacija se vrši proporcionalnom metodom u toku korisnog veka upotrebe.
U pogledu utvrđivanja i računovodstvenog evidentiranja obezvređenja nematerijalnog ulaganja, primenjuje se
MRS 36 – Obezvređenje sredstava.
Osnovne stope amortizacije za pojedina nematerijalna ulaganja su sledeće:
Naziv

Stopa amortizacije

Licence i aplikacioni programi

20%

(v) Nekretnine, postrojenja i oprema

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.

Naknadno vrednovanje nekretnina vrši se po dopuštenom alternativnom postupku, koji je predviđen u MRS 16 –
Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu poštenu vrednost
na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu obezvređivanja. /odnosno, u
zavisnosti od primenjene politike: Naknadno vrednovanje nekretnina vrši se po osnovnom postupku, koji je predviđen u MRS 16 –
Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu obezvređivanja. /

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava proporcionalnom metodom tokom procenjenog
korisnog veka upotrebe sredstava. Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini poštena,
odnosno nabavna vrednost umanjena za preostalu vrednost ukoliko postoji.
Korisni vek trajanja svake pojedinačne nekretnine, postrojenja i opreme preispituje se periodično.
Na kraju poslovne godine procenjuje se da li su nekretnine, postrojenja i oprema obezvređeni u skladu sa MRS
36 – Obezvređenje sredstava.
Osnovne stope amortizacije za pojedine grupe nekretnina, postrojenja i opreme su sledeće:
Naziv

Stopa amortizacije

Građevinski objekti

2% – 12,5%

Oprema

6,77%– 20%
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Pregled značajnih računovodstvenih politika (Nastavak)
3.1. Stalna imovina (nastavak)
Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava Sredstva koja imaju neograničen korisni vek upotrebe, kao npr.
goodwill, ne podležu amortizaciji, a provera da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se na godišnjem
nivou. Za sredstva koja podležu amortizaciji provera da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se kada
događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog
umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva veća od njegove
nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je vrednost veća od fer vrednosti sredstva umanjene za troškove
prodaje i vrednosti u upotrebi. Za svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima
na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu).
Nefinansijska sredstva,osim goodwill-a, kod kojih je došlo do umanjenja vrednosti se revidiraju na svaki
izveštajni period zbog mogućeg ukidanja efekata umanjenja vrednosti.

(g) Investicione nekretnine

Početno vrednovanje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Pri početnom
vrednovanju, zavisni troškovi nabavke uključuju se u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.
Nakon početnog priznavanja, naknadno vrednovanje investicione nekretnine vrši se po modelu poštene vrednosti
u skladu sa MRS 40 Investiciona nekretnina. Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti
investicione nekretnine uključuje se u neto dobitak ili gubitak perioda u kojem je nastao. /alternativa Nakon
početnog priznavanja, naknadno merenje investicione nekretnine vrši se po troškovnom modelu iz MRS 40 Investiciona nekretnina/.

Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima
pripasti Društvu i da može pouzdano da se izmeri. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u
kome nastanu. Kada investicionu nekretninu koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i
opremu, i njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena vrednost koja će se nadalje
amortizovati.

(d) Biološka sredstva
Biološka sredstva se odmeravaju pri početnom priznavanju i na datum svakog bilansa stanja po fer vrednosti
umanjenoj za procenjene troškove prodaje, osim u slučaju ako se fer vrednost, pri početnom priznavanju, ne
može pouzdano utvrditi. U tom slučaju biološko sredstvo se odmerava po nabavnoj vrednosti umanjenoj za
eventualnu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke po osnovu umanjenja vrednosti.
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Dobitak/(gubitak) pri početnom priznavanju biološkog sredstva po fer vrednosti umanjenoj za procenjene
troškove prodaje, kao i pri promeni fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje, uključuje se u ostale
prihode ili troškove perioda u kome je nastao.
Poljoprivredni proizvodi ubrani od bioloških sredstava Društva odmeravaju se po fer vrednosti umanjenoj za
procenjene troškove prodaje u momentu ubiranja.
Dobitak/(gubitak) iz početnog priznavanja poljoprivrednog proizvoda po fer vrednosti umanjenoj za procenjene
troškove prodaje uključuje se u ostale prihode ili troškove perioda u kom je nastao.

3.

Pregled značajnih računovodstvenih politika (Nastavak)

3.1. Stalna imovina (nastavak)

(đ) Alat i sitan inventar koji se kalkulativno otpisuje
Kao stalno sredstvo priznaju se i podležu amortizaciji sredstva alata i sitnog inventara koji se kalkulativno
otpisuje, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke sredstva je
veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog
organa nadležnog za poslove statistike.
Sredstva alata i inventara koja ne zadovoljavaju uslove iz stava 1. ovog člana iskazuju se kao obrtna sredstva
(zalihe).
Za istovrstan alat i inventar koji se zajedno koristi pojedinačna vrednost se utvrđuje kao zbir pojedinačnih
vrednosti svih istovrsnih alata i inventara.
(e) Rezervni delovi
Kao stalno sredstvo priznaju se ugrađeni rezervni delovi, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i
pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema
poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Takvi rezervni delovi, po ugradnji, uvećavaju knjigovodstvenu vrednost sredstva u koje su ugrađeni.
Rezervni delovi koji ne zadovoljavaju uslove iz stava 1. ovog člana, prilikom ugradnje, iskazuju se kao trošak
poslovanja.
(ž) Dugoročni finansijski plasmani
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U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu
povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, dati
dugoročni krediti zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima i ostali dugoročni finansijski plasmani.
Početno priznavanje, kao i naknadno vrednovanje dugoročnih finansijskih plasmana vrši se po metodu nabavne
vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih. U bilansu uspeha iskazuje se prihod
od ulaganja samo u onoj meri u kojoj Društvo primi svoj deo iz raspodele neraspoređenog dobitka korisnika
ulaganja, do koje dođe nakon dana sticanja. Deo iz raspodele koji se primi u iznosu koji je veći od takvog
dobitka smatra se povraćajem investicije i iskazuje se kao smanjenje nabavne vrednosti investicije.
Početno priznavanje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća vrši se po nabavnoj vrednosti koja predstavlja
vrednost nadoknade koja je data za njih. Naknadno merenje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća se vrši
po diskontovanoj amortizovanoj vrednosti. Vlasničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju naknadno se
vrednuju po poštenim tržišnim vrednostima u korist ili na teret sopstvenog kapitala.
Gubici po osnovu ulaganja u zavisna, povezana i druga pravna lica procenjuju se na datum sastavljanja
finansijskih izveštaja, u skladu sa MRS 36 i priznaju se kao rashod u bilansu uspeha.
Početno priznavanje i naknadno vrednovanje datih dugoročnih kredita vrši se po nabavnoj vrednosti, koja
predstavlja vrednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se uključuju u početno priznavanje.

3.

Pregled značajnih računovodstvenih politika (Nastavak)

3.2. Obrtna imovina
Zalihe se računovodstveno obuhvataju u skladu sa MRS 2 Zalihe.
Zalihe materijala
Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj vrednosti,
ako je niža.
Nabavnu vrednost ili cenu koštanja zaliha čine svi troškovi nabavke, troškovi proizvodnje (konverzije) i drugi
troškovi nastali dovođenjem zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje.
Troškovi nabavke materijala obuhvataju nabavnu cenu, uvozne dažbine i druge poreze (osim onih koje
preduzeće može naknadno da povrati od poreskih vlasti kao što je PDV koji se može odbiti kao prethodni porez),
troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci materijala.
Popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke.
Procenu neto prodajne vrednosti zaliha materijala u slučaju zastarelosti, smanjenja vrednosti i sl. na datum
svakog bilansa stanja vrši posebna komisija koju obrazuje Predsednik Upravnog odbora Društva.
Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala, vrši se po metodi prosečne ulazne cene.
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Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje
Zalihe gotovih proizvoda vrednuju se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža.
Cena koštanja obuhvata troškove koji su direktno povezani sa jedinicama proizvoda, kao što je direktna radna
snaga. Oni, takođe, obuhvataju sistematsko dodeljivanje fiksnih i promenljivih režijskih troškova koji nastaju
prilikom utroška materijala za proizvodnju gotovih proizvoda. Fiksni režijski troškovi su oni indirektni troškovi
proizvodnje koji su relativno konstantni, bez obzira na obim proizvodnje, kao što su amortizacija i održavanje
zgrada i opreme, kao i troškovi rukovođenja i upravljanja. Promenljivi režijski troškovi su oni indirektni troškovi
proizvodnje koji se menjaju, direktno ili skoro direktno, srazmerno promeni obima proizvodnje, kao što su
indirektni materijal i indirektna radna snaga.
Dodeljivanje fiksnih režijskih troškova troškovima proizvodnje zasniva se na uobičajenom kapacitetu
proizvodnih objekata. Uobičajeni kapacitet je proizvodnja za koju se očekuje da će u proseku biti ostvarena
tokom više perioda ili sezona u normalnim okolnostima, uzimajući pri tom u obzir gubitak kapaciteta usled
planiranog održavanja. Stvarni nivo proizvodnje može da se koristi, ako je približan uobičajenom kapacitetu.
Iznos fiksnih režijskih troškova koji se dodeljuju svakoj grupi proizvoda ne može da se posledično poveća zbog
niske proizvodnje ili neiskorišćenosti postrojenja. Nedodeljeni režijski troškovi priznaju se kao rashod u periodu
u kojem su nastali. U periodima neuobičajeno velike proizvodnje, iznos fiksnih režijskih troškova koji je
dodeljen svakoj grupi proizvoda smanjuje se tako da se zalihe ne mere iznad cene koštanja. Promenjivi režijski
troškovi dodeljuju se svakoj grupi proizvoda na osnovu stvarne upotrebe proizvodnih kapaciteta.
Rezultat proizvodnog procesa može da bude više proizvoda koji se proizvode istovremeno. To je slučaj, na
primer, kada se proizvode zajednički proizvodi ili kada postoje proizvod i nusproizvod. Kad troškovi
proizvodnje svakog proizvoda ne mogu posebno da se odrede, tada se dodeljuju proizvodima na razumnoj i
doslednoj osnovi.
Drugi troškovi uključuju se u cenu koštanja zaliha samo u meri u kojoj su nastali prilikom dovođenja zaliha
na njihovo sadašnje mesto i u sadašnje stanje. Na primer, u cenu koštanja zaliha mogu se uključiti i neproizvodni
režijski troškovi ili troškovi uzgajanja proizvoda za posebne kupce.

3.
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3.2. Obrtna imovina (nastavak)
(a) Zalihe (nastavak)
"Ključevi" koji se koriste za raspoređivanje troškova pri sastavljanju kalkulacija cena koštanja utvrđuju se
najkasnije 30 dana pre datuma bilansa i za naredni bilans stanja i menjaju se samo ako se bitno promene
okolnosti koje na njih utiču.
Troškovi koji se ne uključuju u cenu koštanja zaliha gotovih proizvoda i koji se priznaju na teret rashoda su:
a) neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje;
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b) troškovi skladištenja (osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze
proizvodnje);
c) režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje, i
d) troškovi prodaje.
Troškovi pozajmljivanja se ne uključuju u cenu koštanja zaliha.
Izlaz zaliha gotovih proizvoda utvrđuje se po metodi ponderisane prosečne cene.
Neto prodajna vrednost zaliha gotovih proizvoda predstavlja procenjenu prodajnu vrednost umanjenu za
procenjene troškove prodaje.
Procenjeni troškovi prodaje zaliha gotovih proizvoda, za potrebe svođenja ovih zaliha na neto prodajnu vrednost,
utvrđuju se na bazi iskustvenog višegodišnjeg učešća ovih troškova u prihodima od prodaje.
Otpisivanje zaliha gotovih proizvoda vrši se za svaku grupu proizvoda posebno.
Zalihe robe
Zalihe robe se vode po prodajnim cenama. Obračun razlike u ceni vrši se tako da vrednost izlaza robe i vrednost
robe na zalihama bude iskazana po metodi prosečne ponderisane cene.
Zalihe robe se u slučaju zastarelosti, smanjenja vrednosti i sl. na datum svakog bilansa stanja svode na neto
prodajnu vrednost.
Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost umanjenu za procenjene troškove prodaje.
Procenjeni troškovi prodaje zaliha robe, za potrebe svođenja ovih zaliha na neto prodajnu vrednost, utvrđuju se
na bazi iskustvenog višegodišnjeg učešća ovih troškova u prihodima od prodaje robe.
Utvrđivanje neto prodajne vrednosti vrši se za svaku stavku zaliha robe posebno.

(b) Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

Društvo priznaje i iskazuje stalno sredstvo (ili raspoloživu grupu) kao sredstvo namenjeno prodaji u skladu sa
MSFI 5 Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju ako se njegova knjigovodstvena vrednost
može prvenstveno povratiti kroz prodajnu transakciju, a ne kroz nastavak korišćenja.
Da bi sredstvo bilo klasifikovano (priznato) kao stalno sredstvo namenjeno prodaji, pored uslova iz stava 1. ovog
člana koji proističe iz definicije tog sredstva, potrebno je da budu ispunjeni još i sledeći uslovi:
– sredstvo mora biti dostupno za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju;
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− prodaja sredstva mora biti jako verovatna u roku od jedne godine od dana priznavanja kao sredstva
namenjenog prodaji. Ovaj uslov podrazumeva da se sačini plan prodaje ili donese odluka o prodaji sredstva i da
se započne sa traženjem kupaca (javna prodaja, neposredni pregovori sa potencijalnim kupcima i sl.). Da bi
prodaja sredstva bila jako verovatna mora postojati tržište za to sredstvo, a ponuđena cena mora biti razumno
utvrđena, tako da omogućava prodaju sredstva u roku od godinu dana.
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3.2. Obrtna imovina (nastavak)

Sredstvo koje je otpisano (amortizovano), odnosno sredstvo čija je neotpisana (sadašnja, odnosno
knjigovodstvena) vrednost beznačajna neće biti priznato kao sredstvo namenjeno prodaji.
Stalno sredstvo koje je priznato kao sredstvo namenjeno prodaji meri se (iskazuje) po nižem iznosu od
knjigovodstvene vrednosti i fer (poštene) vrednosti umanjene za troškove prodaje.
Knjigovodstvena vrednost je sadašnja vrednost iskazana u poslovnim knjigama.
Fer (poštena) vrednost je iznos za koji sredstvo može da bude razmenjeno, ili obaveza izmirena, između
obaveštenih i voljnih strana u nezavisnoj transakciji, tj. tržišna vrednost na dan prodaje.
Troškovi prodaje su troškovi koji se mogu direktno pripisati prodaji sredstva i koji ne obuhvataju finansijske
troškove i troškove poreza na prihod. Troškovi prodaje odmeravaju se prema sadašnjoj visini, a ne prema visini
koja se očekuje u momentu buduće prodaje.
(v) Kratkoročna potraživanja i plasmani
Kratkoročna potraživanja od kupaca i kratkoročni finansijski plasmani priznaju se na osnovu računovodstvenog
dokumenta na osnovu koga nastaje dužničko – poverilački odnos. Ako se vrednost u dokumentu iskazuje u
stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan transakcije.
Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike u
korist prihoda ili rashoda.
Otpis kratkoročnih potraživanja i finansijskih plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativosti vrši se
indirektnim otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis u
celini ili delimično vrši direktnim otpisivanjem.
Indirektan otpis se utvrđuje za sva potraživanja od čijeg je roka za naplatu proteklo najmanje 60 dana , pri čemu
se ima u vidu starost potraživanja, ekonomski položaj i solventnost dužnika kao i nemogućnost naplate redovnim
putem.
Indirektan otpis vrši se na osnovu odluke generalnog direktora Društva, dok predloge za otpis na kraju godine
odobrava centralna popisna komisija.
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(g) Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po
tekućem računu.
Prekoračenja po tekućem računu klasifikovana su kao obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza, u bilansu
stanja.

3.3. Vanbilansna sredstva i obaveze
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuju: imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski zakup, robu
u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu Društva, kao i
potraživanja/obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi oblici jemstva.

3.
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3.4. Osnovni kapital
Inicijalno, osnovni kapital se iskazuje u visini procenjenog uloga u Društvo / odnosno čine ga uplaćeni kapital i
upisani neuplaćeni kapital.
Promene na osnovnom kapitalu vrše se isključivo prema pravilima propisanim Zakonom o privrednim društvima
a sve promene na osnovnom kapitalu registruju se kod odgovarajućeg Registra.
Osnovni kapital iskazan u dinarima se ne menja prema promenama kursa EUR-a iako je u Registru upisana
vrednost u evrima.

3.5.

Dugoročna rezervisanja
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne zahteve se priznaju: kada
Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja; kada je u većoj meri
verovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava; kada se može pouzdano
proceniti iznos obaveze. Rezervisanja namenjena restrukturiranju obuhvataju penale zbog otkazivanja zakupa i
isplate zbog raskida radnog odnosa sa radnicima. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv sredstava se
utvrđuje na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u odnosu
na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala.
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Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom diskontne
stope pre poreza koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom.
Povećanje rezervisanja zbog isteka vremena se iskazuje kao trošak kamate.
Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za naknade zaposlenima. Odmeravanje rezervisanja vrši se u
iznosu koji predstavlja najbolju procenu izdatka na dan sastavljanja bilansa stanja koji je potreban za izmirenje
budućih obaveza.
Rezervisanje u narednim obračunskim periodima neće se odmeravati primenom diskontne stope pre poreza koja
odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizik povezan sa obavezom, već će se uzimati podaci koji
su poznati na dan 31. decembar 2015. godine.

3.6.

Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U
narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Sve razlike između
ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu
korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Agencija nema bezuslovno pravo da
odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.

3.7. Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema
amortizovanoj vrednosti.

3.

Pregled značajnih računovodstvenih politika (Nastavak)

3.8. Porez na dobit
Tekući porez na dobit
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit važećim u
Republici Srbiji. Stopa poreza na dobit za 2017. godinu iznosi 15% i plaća se na poresku osnovicu utvrđenu
poreskim bilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazanu u zvaničnom
bilansu uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije.
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Poreski propisi Republike Srbije ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti
kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se
preneti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet odnosno deset godina.

Odloženi porez na dobit
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za
privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja i obaveza u bilansu stanja i njihove
knjigovodstvene vrednosti.
Važeće poreske stope na datum bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog datuma stupile na snagu,
koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit.
Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim periodima po osnovu
odbitnih privremenih razlika, rezervisanja za otpremnihne po osnovu MRS 19, rashoda po osnovu obezvređenja
imovine, rashoda na ime javnih prihoda, neiskorišćenih poreskih kredita koji se prenose u naredni period i
priznatih poreskih gubitaka.
Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobiti koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu oporezivih
privremenih razlika.
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se
priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte prenetog gubitka i poreskih kredita na poreski bilans Društva,
koji se mogu prenositi, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska
sredstva mogu iskoristiti.
Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže
direktno u korist ili na teret kapitala.

3.9. Primanja zaposlenih
Društvo nema sopstvene penzione fondove i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembar
2016. godine.
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim
fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene
na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo
je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim
fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na
koji se odnose. Nakon izvršenih uplata doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg
plaćanja doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima koji su se
penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji
se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje doprinosa.
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3.9. Primanja zaposlenih (nastavak)
U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom
odlaska u penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti – u visini tri
prosečne zarade koje je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, koje
pri tom ne mogu biti manje od dve prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Društvu za mesec koji prethodi
mesecu u kome se vrši isplata otpremnine, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u privredi u
Republici Srbiji prema poslednje objavljenom podatku nadležnog republičkog organa, ako je to za zaposlenog
povoljnije.

3.10. Priznavanje prihoda
Prihod uključuje fer vrednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku
normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta u trenutku
prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati proizvod sa prodavca na kupca.
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u budućnosti
Društvo imati ekonomske koristi i kada su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva kao što
je u daljem tekstu opisano. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve potencijalne
obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na rezultatima iz prethodnog
poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla.

Društvo ostvaruje prihode po osnovu:
- prodaje u prometu na veliko/malo sledećih proizvoda:merk.pšenica,sveže povrće(celer,paštrnak),raž,suncokret itd.
-prodaja gotovih proizvoda: sušeno povrće,dodatak jelima,ratarska i povrtarska rob(merk.kukuruz,ječam,povrće)
- pružanje poljopriv.usluge, subvencija za razvoj i drugi poslovni prihodi.

3.11. Priznavanje rashoda
Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na
troškove materijala, energije i goriva, troškove zarada i naknada zarada, amortizaciju, proizvodne usluge i
nematerijalne troškove. Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi
nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda).
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3.12. Prihodi i rashodi kamata
Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okviru finansijskih prihoda
u obračunskom periodu u kome su nastale.
Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja obuhvataju se na sledeći način: troškovi pozajmljivanja koji se
neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstava klasifikovanog za pripisivanje troškova
pozajmljivanja (sredstvo za koje je potrebno značajno vreme da bi se osposobilo za upotrebu, odnosno prodaju)
kapitalizuju se kao deo nabavavne vrednosti tog sredstva, a svi ostali idu na teret rashoda perioda u kome su
nastali.

3.13. Zakupi
Nekretnine, postrojenja i oprema
Prihod od zakupnine priznaje se na proporcionalnoj osnovi u toku perioda trajanja zakupa.

4. Nematerijalna ulaganja

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2018. godine

0

Povećanja
Smanjenja
Stanje 31.12.2019. godine

0

Ispravka vrednosti
Stanje 31.12.2018. godine

0

Povećanja
Smanjenja
Stanje 31.12.2019. godine

0

Sadašnja vrednost
31. decembar 2018. godina

0
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31. decembar 2019. godine

0

Nematerijalna ulaganja na dan 31. decembar 2019. godine iznose 0 dinara i odnose se na računovodstveni program koji
je uveden 2011.godine u iznosu od 367.500,00 din (na dan 31. decembar 2017 godine iznosila su 0 hiljada dinara,
iznos se amortizovao, zato je na dan 31.12.2019.taj iznos o dinara). Trenutno koristimo računovodstveni program MIS
2Open preko matičnog preduzeća TRIVIT DOO.

5.Nekretnine, postrojenja i oprema
2018

2018

Poljoprivredno zemljiste

96179

96179

Gradjevinski objekti

43041

44453

Oprema

93853

83332

Oprema i sredstva u pripremi

9784

9784

Amortizacija za 2019 godinu iznosi 14377hiljada dinara (za 2018. je 12.724 hiljada dinara) i uključena je u
troškove poslovanja.

6.

Biološka sredstva
2019
Stanje na početku godine

40897

2018.
24475

Povećanja iz nabavke
Dobitak od promena u fer vrednosti umanjene za procenjene troškove
na mestu prodaje koji se pripisuju fizičkim promenama

6064

Dobitak od promena u fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove
na mestu prodaje koji se pripisuju promeni cene
Smanjenja zbog prodaje

1041

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
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Na kraju godine

7.

39856

40897

Dugoročni finansijski plasmani
2019

2018.

114

124

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti
raspoložive za prodaju
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim
licima
Dugoročni krediti u zemlji
Dugoročni krediti u inostranstvu
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli
Ostali dugoročni finansijski plasmani /specificirati/
Minus: Ispravka vrednosti (po stavkama)
114

8.

124

Zalihe
2019

2018.

51429

34998

0

34998

Nedovršena proizvodnja

13335

20147

Gotovi proizvodi

27606

56528

Roba

49607

40321

Zalihe materijala
Materijal
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Stalna sredstva namenjena prodaji
Dati avansi za zalihe i usluge

358

359

142335

152453

Minus: ispravka vrednosti
Ukupno zalihe – neto

8.

Zalihe (nastavak)
Zalihe materijala iznose 51429 hiljade i odnose se na potrošni materijal, rezervne delove, sitan inventar.
Zalihe nedovršene proizvodnje iznose 13335 hiljada i odnose se na proizvodnju koja je na dan bilansa bila u
toku (merkantilna pšenica, semenski kukuruz, lucerka, orasi, kajsije, zelena salata, paprika).
Zalihe gotovih proizvoda iznose 27606 hiljada i odnose se na zalihe proizvoda: bag začin,suš. povrće, htz
oprema, sveže povrće(paštrnak),suncokret., pšenica, raž.
Zalihe robe iznose 49607 i odnose se na zalihe robe u veleprodaji htz oprema(rukavice,radne
cipele),merk.kukuruz veš.sušen, pšenica, stočna prezla,itd.
Dati avansi za zalihe i usluge iznose 358 hiljada i najvećim delom se odnose na avans dat dobavljačima.

9.

Potraživanja
2019

Potraživanja od kupaca
Potraživanja iz specifičnih poslova
Ostala potraživanja

2018.

93506

77777

0

0

1212

4539

4633

125

99351

114218

Kratkoročni finansijski plasmani
PDV i AVR
Ukupno potraživanja – neto

(a) Potraživanja od kupaca

Kupci zavisna pravna lica

2019

2018.

69430

49937
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Kupci ostala povezana pravna lica

6363

10370

Kupci u zemlji

9991

17470

Kupci u inostranstvu

7722
93506

9.

77777

Potraživanja (nastavak)
(a) Potraživanja od kupaca (nastavak)
Društvo ima usaglašeno stanje sa svim značajnim kupcima.
Za potraživanje od kupaca za iznos 9991 hiljada je formirana ispravka vrednosti jer je od roka za naplatu
proteklo više od godinu dana ili 60 dana , u skladu sa odlukom Direktora iz razloga : otpis kratkoročnih
potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u
slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili delimično, vrši direktnim
otpisivanjem.
Verovatnoća nemogućnosti naplate utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju na osnovu dokumentovanih
razloga (stečaj, odnosno likvidacija dužnika, prezaduženost, otuđenje imovine, prinudno poravnanje,
vanparnično poravnanje, zastarelost, sudsko rešenje, akt upravnog organa, kao i u drugim slučajevima za koja
Društvo poseduje verodostojnu dokumentaciju o nenaplativosti).

(b) Ostala potraživanja
Društvo ima ostala potrazivanja u iznosu od 1212 hiljada RSD.

(v) PDV i AVR
Aktivna vremenska razgraničenja iznose RSD 4633 hiljada (31.12.2018. godine RSD 125 hiljada) i odnose
se na razgraničeni PDV.

10. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
2019

2018.
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Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
Tekući (poslovni) računi

75

22

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
Devizni račun
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
Ostala novčana sredstva

11.

Vanbilansna aktiva i pasiva

Vanbilansna aktiva (pasiva) u iznosu od RSD 0 hiljada (31.12.2019. godine RSD 118.029 hiljada) se
odnosi na tuđu robu na lageru. S obzirom da na kraju poslovne 2018. Godine nismo imali tuđu robu na
lageru, iznos vanbilansne aktive, tj. pasive iznosi 0 dinara.

12. Kapital i rezerve
Ukupan kapital Društva na dan 31.decembar 2017. godine ima sledeću strukturu:

Osnovni kapital
Neuplaćeni upisani kapital
Rezerve

2019

2018

425722

425.722

-

-

40110

40.110

14587

48055

Revalorizacione rezerve
Nerealizovani Dobici po osnovu hartija od vrednosti
Nerealizovani Gubici po osnovu hartija od vrednosti
Neraspoređeni dobitak
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2019

2018

Gubitak

0

0

Otkupljene sopstvene akcije

-

-

567391

513604

Osnovni kapital Društva čine udeli osnivača
%

2019

2018.

RSD
hiljada

RSD
hiljada

425.722

425.722

425.722

425.722

Akcijski kapital
- obične akcije
Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital

Ukupno

−

Rezerve

−

Rezerve u iznosu od RSD 40.110 hiljada (31.12.2018. godine RSD 40.110 hiljada)

13. Ostale dugoročne obaveze

U hiljadama dinara
2018.

2017
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-

-

Drustvo nije radilo rezervisanja po osnovu aktuarskog obracuna jer smatramo da bi se time imalo vise stete, nego
koristi.

14. Kratkoročne finansijske obaveze
2019

2018

Kratkoročni krediti u zemlji

0

0

Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine

0

0

0

0

Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine
Ostale kratkoročne finansijske obaveze

Preduzeće nije imalo kratkoročnih, kao ni dugoročnih obaveza po kreditima na dan 31.12.2018.. Isti slučaj je i sa danom
31.12.2016. godine.

15. Obaveze iz poslovanja
2019

2018

22984

35952

4390

7319

0

0

Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze iz specifičnih poslova
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Ukupno

27374

58248

2019

2018

2470

3511

2470

3511

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim dobavljačima.

16. Ostale kratkoročne obaveze

Obaveze po osnovu neisplaćenih zarada i naknada, bruto
Ostale obaveze

17. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraničenja
2019

2018.

-

-

3385

4135

-

-

Obaveze za porez na dodatu vrednost
Obaveze za ostale poreze, doprinose i carine i druge dažbine
- Obaveze za poreze i carine
- Obaveze za doprinose
- Ostale obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopun.radu
Pasivna vremenska razgraničenja (navesti materijalno značajne stavke)

Obaveze za porez iz dobitka

765

3877
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18. Odložena poreska sredstva i obaveze

Odložena
poreska sredstva

Odložene
poreske obaveze

Neto

Stanje 31. decembra 2018. godine

17640

17771

Promena u toku godine

39200

132

Stanje 31. decembra 2019. godine

56840

17640

18. Odložena poreska sredstva i obaveze (nastavak)

Odložena poreska sredstva Društva, na dan 31. decembar 2019 godine iznose 56840 hiljada dinara i odnosi
se na neiskorišćeni poreski kredit, odobren od strane poreskih organa po osnovu investicija u nekretnine,
postrojenja i opremu, za koje Rukovodstvo Društva procenjuje da može da iskoristi za smanjenje poreske
obaveze u narednih 5 odnosno 10 godina.
Odnosno: Odložene poreske obaveze se odnose na razliku između poreske i računovodstvene amortizacije.
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Tekući poreski rashod perioda

Bruto rezultat poslovne godine
Kapitalni dobici i gubici

2019

2018.

15107

32563

230

Usklađivanje rashoda
Računovodstvena amortizacija

14377

12724

Poreska amortizacija

24349

13441

5170

31924

Poreska stopa

15

15

Obračunati porez

520

4788

1706

1580

520

3208

14587

29355

Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena
Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja utanjene kapitalizacije
Korekcija rashoda po osnovu kamata primenom pravila o
transfernim cenama
Usklađivanje prihoda
Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena
Kapitalni dobici i gubici
Poreska osnovica

Ukupna umanjenja obračunatog poreza
Tekući rashod perioda
Neto dobit

19. Usaglašavanje potraživanja i obaveza
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Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10. 2018. i 31.12.2019.godine.
Sva potraživanja i obaveze su usaglašena .

20. Poslovni prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

2018.

2018.

289588

214656

0

11458

Prihod od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha učinaka (napomena ..)

39843

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka (napomena ..)

2968

16534

Ostali poslovni prihodi

4265

4357

213957

213957

Ukupno

Povećanje/(smanjenje) vrednosti zaliha učinaka
2019

2018.

RSD hiljada

RSD hiljada

Nedovršena proizvodnja na dan 31. decembra

13335

20247

Gotovi proizvodi na dan 31. decembra

27606

56528

2968

4322

Povećanje vrednosti zaliha učinaka ned.proizvodnja
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka ned.proizvodnja
Povećanje vred.zaliha učinaka

0
11458
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Smanjenje vrednosti zaliha učinaka

39843

16534

2019

2018

7486

6365

4265

4357

11451

10722

21. Ostali poslovni prihodi

Prihod od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.
Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina
Prihodi od tantijema i licencnih naknada
Ostali poslovni prihodi

22. Poslovni rashodi

Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi

2019

2018

75535
112376
35169
14377
9220
246677

26703
116003
33269
12724
8164
196863

23. Ostali poslovni rashodi
2019

2018
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Proizvodne usluge
Usluge na izradi učinaka
Transportne usluge
Usluge održavanja
Zakupnine
Troškovi sajmova
Reklama i propaganda
Ostale usluge
Neproizvodne usluge
Reprezentacija
Premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi

440
1562
479
3334

1618
385
4772
5954

646
513

1390

381
3047
237
70

10709

2010
532
558
187
132
4611
712
54407

24. Finansijski prihodi
2019

2018.

Finansijski prihodi iz odnosa sa ostalim povezanim
pravnim licima
Prihodi kamata
Pozitivne kursne razlike

4278
270

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ostali finansijski prihodi

25. Finansijski rashodi

3

209

4551

209
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2019

2018

Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Učešća u gubitku zavisnih pravnih lica
Ostali finansijski rashodi

1715

64

1715

64

26. Ostali prihodi
2019

2018.

0

0

Ostali nepomenutu prihodi

9446

14785

ukupno

9446

14785

Ostali prihodi:
Dobici od prodaje:
- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
- bioloških sredstava
- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
- materijala
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od usklađivanja vred.bioloških sredstava

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

27. Ostali rashodi
2018.

2017.

Gubici od prodaje:
- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
- bioloških sredstava

0

0

0

0

- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
- materijala
Manjkovi
Ispravka vrednosti potraživanja
Ispravka vrednosti zaliha
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Ostalo

114
114

44
44

28. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
2019
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i
povremenim poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora

2018.

19491

18534

9749

10945

0

0

0

0
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Ostali lični rashodi i naknade

0
29240

0
29479

29. Transakcije sa povezanim pravnim licima
Većinski vlasnik Društva je Trivit Doo Bečej (registrovano u APR 2009.god.) u čijem se vlasništvu nalazi 71,46 %
akcija Društva. Preostalih 28,54 % akcija se kotira na berzi i nalazi se u vlasništvu raznih akcionara.
Sledeće transakcije su obavljene sa povezanim pravnim licima:
2019

2018

(a) Prodaja robe i usluga

Prodaja robe:
– Pridružena Društva

5

Prodaja proizvoda:
- matično Društvo

223806

- Povezano lice

184314
535

223806

184854

Roba se prodaje po cenama i uslovima koji bi bili na raspolaganju trećim licima. Usluge povezanim licima se
ugovaraju na isti način.

Roba i usluge se kupuju od .povezanih lica i pravnog lica kojim upravlja ključno rukovodstvo Društva u skladu sa
normalnim uslovima poslovanja.

30. Transakcije sa povezanim pravnim licima (Nastavak)
(g) Stanja na kraju godine proizašla iz prodaje/nabavki roba/usluga
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2019

2018.

69420

49937

6363

10370

75783

60307

- Matično Društvo

0

0

- Ostala povezana lica

0

0

Ukupno

0

0

Potraživanja od povezanih pravnih lica (napomena ...:
- Matično Društvo
- Ostala povezana lica
Ukupno
Obaveze prema povezanim licima (napomena ...)

Potraživanja od povezanih pravnih lica potiču uglavnom iz transakcija prodaje i dospevaju za 1-60 dana nakon
datuma prodaje. Potraživanja po svojoj prirodi nisu obezbeđena i nemaju kamatu.
Obaveze prema povezanim pravnim licima potiču uglavnom od kupovnih transakcija i dospevaju za 1 dan nakon
datuma kupovine. Obaveze ne sadrže kamatu.

31.DEŠAVANJA NAKON DATUMA BILANSA
IZJAVA NA OKOLNOSTI NAKON BILANSA STANJA

Široko širenje Koraona virusa i u svetu ( COVID 19) Početkom 2020 godine uzrokovalo je poremećaje u
poslovanju i ekonomskoj aktivnosti. Marta 2020 godine Svetska zdravtvena organizacija prograsila je COVID
19 pandemijom. Dana 15.03.2020 godine a na osnovu člana 200 stav 5 Ustava Republike Srbije predsednik
Republike Srbije , predsednik Narodne Skupštine i predsednik Vlade Srbije doneli su Odluku o prograšenju
vanrednosg stanja u Republici Srbiji (Službeni Glasnik Srbije broj 29/2020 od 15.03.2020 godine ) a u cilju
sprečavanja , suzbijanja i gašenja epidemije COVID 19 i na teritoriji Republike Srbije.

БАГ А.Д.
БАЧКО ГРАДИШТЕ
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ
РЕВИЗОРА
Финансијски извештаји
31. децембар 2019. године

Београд, 2020. године
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Ангажовани

смо

да

извршимо

ревизију

приложених финансијских извештаја
Акционарског друштва „БАГ” Бачко Градиште (у даљем тексту: Друштво) који
обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2019. године и одговарајући биланс успеха,
извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима
готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје.
Не изражавамо мишљење о приложеним финансијским извештајима Друштва. Због значаја
питања описаних у одељку Основа за уздржавање од изражавања мишљења, нисмо били у
стању да прибавимо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за
мишљење ревизора о овим финансијским извештајима.
Основа за уздржавање од изражавања мишљења
Увидом у аналитичку евиденцију некретнина, постројења и опреме на дан 31. децембар
2019. године, утврдили смо висок степен отписаности истих односно да постоје основна
средства без садашње вредности која су још увек у употреби. Друштво није, у складу са
МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, проценило нови корисни век трајања
поменутих некретнина, постројења и опреме и доделило им нове вредности. Нисмо били у
могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по основу процењеног
корисног века трајања некретнина, постројења и опреме. Такође, Друштво није извршило
раздвајање земљишта од грађевинских објеката у складу са параграфом 58 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема.
Друштво је, на дан 31. децембар 2019. године, у оквиру АОП-а 0016 евидентирало износ
од 9.784 хиљаде динара. Друштво није извршило преглед наведених основних средстава у
припреми ради утврђивања да ли има индиција за умањење вредности тих средстава у
складу са МРС - 36 „Умањење вредности имовине“. Нисмо били у могућности да се
другим ревизорским процедурама уверимо у вредност исказаних некретнина, постројења и
опреме у припреми, као ни да утврдимо износ евентуалних корекција финансијских
извештаја по наведеном основу, на дан 31. децембар 2019. године.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ
„БАГ” А.Д. БАЧКО ГРАДИШТЕ
Извештај о финансијским извештајима (наставак)
Уздржавање од изражавања мишљења (наставак)
Друштво је, на дан 31. децембар 2019. године, исказало укупне залихе недовршене
производње и готових производа у износу од 13.335 хиљада динара и 27.606 хиљада
динара, респективно. Такође, у билансу успеха евидентирано је истовремено смањење и
повећање вредности залиха учинака у износу од 39.843 хиљаде динара и 2.968 хиљада
динара, респективно. Тестирањем наведених залиха, утврдили смо да Друштво у свом
рачуноводственом информационом систему нема адекватно устројено погонско
књиговодство на класи 9, што онемогућава Друштву адекватан обрачун вредности
недовршене производње и готових производа, па је самим тим онемогућено правилно
вредновање залиха на крају године, као и исказивање ефекта повећања/смањења вредности
залиха учинака у билансу успеха. Такође, у исказаној вредности залиха евидентиране су и
застареле, односно обезвређене залихе, које потичу из ранијих година. Књиговодствена
вредност наведених залиха није сведена на нето продајну вредност, као што то прописује
МРС 2 - Залихе. Због природе евиденције коју Друштво води, нисмо били у могућности да
алтернативним поступцима ревизије утврдимо износ корекција финансијских извештаја за
2019. годину по наведеном основу.
У оквиру АОП-а 0062, Друштво је, на дан 31. децембар 2019. године, евидентирало
краткорочне финансијске пласмане у износу од 25.870 хиљада динара. У оквиру наведене
позиције, Друштво је евидентирало краткорочне финансијске пласмане који потичу из
ранијих година у износу од 25.296 хиљада динара. Друштво није извршило индиректну
исправку вредности наведених пласмана у складу са проценом да ће иста бити наплаћена.
Нисмо били у могућности да се уверимо у наплативост наведених потраживања, као и да
утврдимо у ком износу је било потребно формирати исправку вредности потраживања на
дан 31. децембар 2019. године.

2

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ
„БАГ” А.Д. БАЧКО ГРАДИШТЕ
Извештај о финансијским извештајима (наставак)
Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у
складу са међународним стандардима финансијског извештавања и за оне интерне
контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не
садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или
грешке.
При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену
способности Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности,
обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену
начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава
да ликвидира Друштво или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим
да то уради. Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса
финансијског извештавања Друштва.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја
Наша одговорност је спровођење ревизије финансијских извештаја Друштва у складу са
Међународним стандардима ревизије (МСР) и издавање извештаја ревизора. Међутим,
због питања описаних у одељку Основа за уздржавање од изражавања мишљења нашег
извештаја, нисмо били у стању да прибавимо довољно адекватних ревизијских доказа да
обезбедимо основу за мишљење о овим финансијским извештајима.
Ми смо независни у односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне
рачуновође Одбора за Међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кодекс) и
етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у
Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим
захтевима и ИЕСБА Кодексом.
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СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ
„БАГ” А.Д. БАЧКО ГРАДИШТЕ
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима
Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са
захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике
Србије” бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености
Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2019. годину.
У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије
720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже
финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену
усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима.
По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским
извештајима који су били предмет ревизије.
Београд, 21. април 2020. године
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„BAG“ AKCIONARSKO DRUŠTVO
BAČKO GRADIŠTE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2019. GODINU

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

1.

Opšte informacije

Poreski identifikacioni broj : 100434920
Matični broj : 08266921
Puno poslovno ime : Akcionarsko društvo BAG Bačko Gradište,
Skraćeni naziv : BAG AD Bačko Gradište
Broj Registra privrednih subjekata : БД.42009/2009
Br.reg.uloška : I-4686
Sedište : Bačko Gradište,Novosadski put 46.
Broj telefona : 021/806-050; 806-023
Broj fax-a : 021/806-275; 806-047
E-mail : bag-deko@neobee.net , knjigovodstvo-bag@stcable.net
Broj evidencione prijave : 122739831
Pretežna delatnost : Prerada i konzervisanje voća i povrća, na drugom mestu nepomenuti
Šifra delatnosti : 1039
Podaci o tekućim računima:
* SBERBANK SERBIA

285-1001000000098-16

* VOJVOĐANSKA BANKA A.D.

355-1008653-84

* BANCA INTESA A.D. 160-9988-85

Direktor AD : dr.Vera Šćepanović

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

Finansijski izveštaji za 2019. godinu, čiji su sastavni deo ove napomene, odobreni su od strane Nadzornog
odbora Bag AD Bačko Gradište, dana 25.02.2018.godine.

Na dan 31. decembar 2019. godine Društvo je imalo 55 zaposlenih (na dan 31. decembar 2018. godine broj
zaposlenih u Društvu bio je 56).

2.

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja
Izuzev kako je navedeno niže, finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih
troškova i načelom stalnosti pravnog lica.

Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da
finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI kao i propisima izdatim od strane Ministarstva
finansija Republike Srbije. Imajući u vidu razlike između ove dve regulative, ovi finansijski izveštaji odstupaju
od MSFI u sledećem:

2.

1

„Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja (napomena 3.3 i 15). Ove stavke
po definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.

2

Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva finansija, koji
nije u skladu sa zahtevima MRS 1 – “Prikazivanje finansijskih izveštaja.“

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja (nastavak)
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih računovodstvenih
procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih politika
Društva. Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima
pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 4.
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2.

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja (nastavak)

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2018. godinu, koji su bili predment
revizije.

2.2. Preračunavanje stranih valuta
(a) Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva se odmeravaju i prikazuju u valuti primarnog ekonomskog
okruženja u kojem Društvo posluje (funkcionalna valuta). Funkcionalna valuta, odnosno izveštajna valuta
Društva je dinar, a izveštaji su prikazani u hiljadama dinara, ukoliko nije drugačije naglašeno.
(b) Pozitivne i negativne kursne razlike
Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunata su na njihovu dinarsku protivvrednost po
srednjem kursu na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom potraživanja i
obaveza u stranim sredstvima plaćanja koje nisu izmirene do kraja godine, iskazuju se u bilansu uspeha kao
finansijski prihodi odnosno rashodi .

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale pri izmirivanju obaveza ili naplati potraživanja u toku godine po
kursu važećem na dan poslovne promene, iskazuju se u bilansu uspeha kao finansijskih prihodi odnosno
rashodi.

3.

Pregled značajnih računovodstvenih politika

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja navedene
su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane godine, osim ako nije
drugačije naznačeno.
Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 401-00-11/2008-16, od 18. 01. 2008. godine)
utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. decembra 2008. godine i na
kome se zasniva Zakon o računovodstvu i reviziji. Rukovodstvo Društva procenjuje uticaj promena
u MRS, novih MSFI i tumačenja standarda na konsolidovane finansijske izveštaje. Izmene i dopune
postojećih MRS-a, novi MSFI i tumačenja standarda, zamene važećih MRS-a novim, koji su stupili
na snagu počev od 1. januara 2009. godine, kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu
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u toku 2008. godine, nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Društva,
niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje u periodu početne primene. I pored toga što
mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Društva, rukovodstvo Društva ne izražava
eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI, koji se primenjuju
na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima.
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti pravnog lica.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih
izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije,
br. 5/07 ), koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to
predviđa MRS 1 „Prikazivanje finansijskih izveštaja“. Shodno tome, priloženi finansijski izveštaji nisu
usaglašeni sa svim zahtevima MSFI. Sadržinu godišnjeg računa, prema propisima o računovodstvu
Republike Srbije čine bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima
gotovine, statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje.
Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.
Dinar (RSD) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva. Sve transakcije u valutama koje nisu
funkcionalna valuta, tretiraju se kao transakcije u stranim valutama.

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u
(Napomeni B) uz finansijske izveštaje, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim
propisima Republike Srbije.

3.1. Stalna imovina
Nematerijalna ulaganja
Početno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja.

3.

Pregled značajnih računovodstvenih politika ( nastavak )

3.1. Stalna imovina (nastavak)
Nematerijalna ulaganja se nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja
umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređenja. Na kraju poslovne godine preispituje se
korisni vek trajanja svakog nematerijalnog ulaganja.
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Amortizacija se vrši proporcionalnom metodom u toku korisnog veka upotrebe.
U pogledu utvrđivanja i računovodstvenog evidentiranja obezvređenja nematerijalnog ulaganja, primenjuje se
MRS 36 – Obezvređenje sredstava.
Osnovne stope amortizacije za pojedina nematerijalna ulaganja su sledeće:
Naziv

Stopa amortizacije

Licence i aplikacioni programi

20%

(v) Nekretnine, postrojenja i oprema

Početno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.

Naknadno vrednovanje nekretnina vrši se po dopuštenom alternativnom postupku, koji je predviđen u MRS 16 –
Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu poštenu vrednost
na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu obezvređivanja. /odnosno, u
zavisnosti od primenjene politike: Naknadno vrednovanje nekretnina vrši se po osnovnom postupku, koji je predviđen u MRS 16 –
Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu obezvređivanja. /

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava proporcionalnom metodom tokom procenjenog
korisnog veka upotrebe sredstava. Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini poštena,
odnosno nabavna vrednost umanjena za preostalu vrednost ukoliko postoji.
Korisni vek trajanja svake pojedinačne nekretnine, postrojenja i opreme preispituje se periodično.
Na kraju poslovne godine procenjuje se da li su nekretnine, postrojenja i oprema obezvređeni u skladu sa MRS
36 – Obezvređenje sredstava.
Osnovne stope amortizacije za pojedine grupe nekretnina, postrojenja i opreme su sledeće:
Naziv

Stopa amortizacije

Građevinski objekti

2% – 12,5%

Oprema

6,77%– 20%
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Pregled značajnih računovodstvenih politika (Nastavak)
3.1. Stalna imovina (nastavak)
Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava Sredstva koja imaju neograničen korisni vek upotrebe, kao npr.
goodwill, ne podležu amortizaciji, a provera da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se na godišnjem
nivou. Za sredstva koja podležu amortizaciji provera da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se kada
događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog
umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva veća od njegove
nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je vrednost veća od fer vrednosti sredstva umanjene za troškove
prodaje i vrednosti u upotrebi. Za svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima
na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu).
Nefinansijska sredstva,osim goodwill-a, kod kojih je došlo do umanjenja vrednosti se revidiraju na svaki
izveštajni period zbog mogućeg ukidanja efekata umanjenja vrednosti.

(g) Investicione nekretnine

Početno vrednovanje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Pri početnom
vrednovanju, zavisni troškovi nabavke uključuju se u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.
Nakon početnog priznavanja, naknadno vrednovanje investicione nekretnine vrši se po modelu poštene vrednosti
u skladu sa MRS 40 Investiciona nekretnina. Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti
investicione nekretnine uključuje se u neto dobitak ili gubitak perioda u kojem je nastao. /alternativa Nakon
početnog priznavanja, naknadno merenje investicione nekretnine vrši se po troškovnom modelu iz MRS 40 Investiciona nekretnina/.

Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima
pripasti Društvu i da može pouzdano da se izmeri. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u
kome nastanu. Kada investicionu nekretninu koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na nekretnine, postrojenja i
opremu, i njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena zatečena vrednost koja će se nadalje
amortizovati.

(d) Biološka sredstva
Biološka sredstva se odmeravaju pri početnom priznavanju i na datum svakog bilansa stanja po fer vrednosti
umanjenoj za procenjene troškove prodaje, osim u slučaju ako se fer vrednost, pri početnom priznavanju, ne
može pouzdano utvrditi. U tom slučaju biološko sredstvo se odmerava po nabavnoj vrednosti umanjenoj za
eventualnu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke po osnovu umanjenja vrednosti.
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Dobitak/(gubitak) pri početnom priznavanju biološkog sredstva po fer vrednosti umanjenoj za procenjene
troškove prodaje, kao i pri promeni fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje, uključuje se u ostale
prihode ili troškove perioda u kome je nastao.
Poljoprivredni proizvodi ubrani od bioloških sredstava Društva odmeravaju se po fer vrednosti umanjenoj za
procenjene troškove prodaje u momentu ubiranja.
Dobitak/(gubitak) iz početnog priznavanja poljoprivrednog proizvoda po fer vrednosti umanjenoj za procenjene
troškove prodaje uključuje se u ostale prihode ili troškove perioda u kom je nastao.

3.

Pregled značajnih računovodstvenih politika (Nastavak)

3.1. Stalna imovina (nastavak)

(đ) Alat i sitan inventar koji se kalkulativno otpisuje
Kao stalno sredstvo priznaju se i podležu amortizaciji sredstva alata i sitnog inventara koji se kalkulativno
otpisuje, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke sredstva je
veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog
organa nadležnog za poslove statistike.
Sredstva alata i inventara koja ne zadovoljavaju uslove iz stava 1. ovog člana iskazuju se kao obrtna sredstva
(zalihe).
Za istovrstan alat i inventar koji se zajedno koristi pojedinačna vrednost se utvrđuje kao zbir pojedinačnih
vrednosti svih istovrsnih alata i inventara.
(e) Rezervni delovi
Kao stalno sredstvo priznaju se ugrađeni rezervni delovi, čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i
pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema
poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Takvi rezervni delovi, po ugradnji, uvećavaju knjigovodstvenu vrednost sredstva u koje su ugrađeni.
Rezervni delovi koji ne zadovoljavaju uslove iz stava 1. ovog člana, prilikom ugradnje, iskazuju se kao trošak
poslovanja.
(ž) Dugoročni finansijski plasmani
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U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu
povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, dati
dugoročni krediti zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima i ostali dugoročni finansijski plasmani.
Početno priznavanje, kao i naknadno vrednovanje dugoročnih finansijskih plasmana vrši se po metodu nabavne
vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih. U bilansu uspeha iskazuje se prihod
od ulaganja samo u onoj meri u kojoj Društvo primi svoj deo iz raspodele neraspoređenog dobitka korisnika
ulaganja, do koje dođe nakon dana sticanja. Deo iz raspodele koji se primi u iznosu koji je veći od takvog
dobitka smatra se povraćajem investicije i iskazuje se kao smanjenje nabavne vrednosti investicije.
Početno priznavanje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća vrši se po nabavnoj vrednosti koja predstavlja
vrednost nadoknade koja je data za njih. Naknadno merenje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća se vrši
po diskontovanoj amortizovanoj vrednosti. Vlasničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju naknadno se
vrednuju po poštenim tržišnim vrednostima u korist ili na teret sopstvenog kapitala.
Gubici po osnovu ulaganja u zavisna, povezana i druga pravna lica procenjuju se na datum sastavljanja
finansijskih izveštaja, u skladu sa MRS 36 i priznaju se kao rashod u bilansu uspeha.
Početno priznavanje i naknadno vrednovanje datih dugoročnih kredita vrši se po nabavnoj vrednosti, koja
predstavlja vrednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se uključuju u početno priznavanje.

3.

Pregled značajnih računovodstvenih politika (Nastavak)

3.2. Obrtna imovina
Zalihe se računovodstveno obuhvataju u skladu sa MRS 2 Zalihe.
Zalihe materijala
Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj vrednosti,
ako je niža.
Nabavnu vrednost ili cenu koštanja zaliha čine svi troškovi nabavke, troškovi proizvodnje (konverzije) i drugi
troškovi nastali dovođenjem zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje.
Troškovi nabavke materijala obuhvataju nabavnu cenu, uvozne dažbine i druge poreze (osim onih koje
preduzeće može naknadno da povrati od poreskih vlasti kao što je PDV koji se može odbiti kao prethodni porez),
troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci materijala.
Popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke.
Procenu neto prodajne vrednosti zaliha materijala u slučaju zastarelosti, smanjenja vrednosti i sl. na datum
svakog bilansa stanja vrši posebna komisija koju obrazuje Predsednik Upravnog odbora Društva.
Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala, vrši se po metodi prosečne ulazne cene.

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)
Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje
Zalihe gotovih proizvoda vrednuju se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža.
Cena koštanja obuhvata troškove koji su direktno povezani sa jedinicama proizvoda, kao što je direktna radna
snaga. Oni, takođe, obuhvataju sistematsko dodeljivanje fiksnih i promenljivih režijskih troškova koji nastaju
prilikom utroška materijala za proizvodnju gotovih proizvoda. Fiksni režijski troškovi su oni indirektni troškovi
proizvodnje koji su relativno konstantni, bez obzira na obim proizvodnje, kao što su amortizacija i održavanje
zgrada i opreme, kao i troškovi rukovođenja i upravljanja. Promenljivi režijski troškovi su oni indirektni troškovi
proizvodnje koji se menjaju, direktno ili skoro direktno, srazmerno promeni obima proizvodnje, kao što su
indirektni materijal i indirektna radna snaga.
Dodeljivanje fiksnih režijskih troškova troškovima proizvodnje zasniva se na uobičajenom kapacitetu
proizvodnih objekata. Uobičajeni kapacitet je proizvodnja za koju se očekuje da će u proseku biti ostvarena
tokom više perioda ili sezona u normalnim okolnostima, uzimajući pri tom u obzir gubitak kapaciteta usled
planiranog održavanja. Stvarni nivo proizvodnje može da se koristi, ako je približan uobičajenom kapacitetu.
Iznos fiksnih režijskih troškova koji se dodeljuju svakoj grupi proizvoda ne može da se posledično poveća zbog
niske proizvodnje ili neiskorišćenosti postrojenja. Nedodeljeni režijski troškovi priznaju se kao rashod u periodu
u kojem su nastali. U periodima neuobičajeno velike proizvodnje, iznos fiksnih režijskih troškova koji je
dodeljen svakoj grupi proizvoda smanjuje se tako da se zalihe ne mere iznad cene koštanja. Promenjivi režijski
troškovi dodeljuju se svakoj grupi proizvoda na osnovu stvarne upotrebe proizvodnih kapaciteta.
Rezultat proizvodnog procesa može da bude više proizvoda koji se proizvode istovremeno. To je slučaj, na
primer, kada se proizvode zajednički proizvodi ili kada postoje proizvod i nusproizvod. Kad troškovi
proizvodnje svakog proizvoda ne mogu posebno da se odrede, tada se dodeljuju proizvodima na razumnoj i
doslednoj osnovi.
Drugi troškovi uključuju se u cenu koštanja zaliha samo u meri u kojoj su nastali prilikom dovođenja zaliha
na njihovo sadašnje mesto i u sadašnje stanje. Na primer, u cenu koštanja zaliha mogu se uključiti i neproizvodni
režijski troškovi ili troškovi uzgajanja proizvoda za posebne kupce.
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Pregled značajnih računovodstvenih politika (Nastavak)

3.2. Obrtna imovina (nastavak)
(a) Zalihe (nastavak)
"Ključevi" koji se koriste za raspoređivanje troškova pri sastavljanju kalkulacija cena koštanja utvrđuju se
najkasnije 30 dana pre datuma bilansa i za naredni bilans stanja i menjaju se samo ako se bitno promene
okolnosti koje na njih utiču.
Troškovi koji se ne uključuju u cenu koštanja zaliha gotovih proizvoda i koji se priznaju na teret rashoda su:
a) neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje;
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b) troškovi skladištenja (osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze
proizvodnje);
c) režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje, i
d) troškovi prodaje.
Troškovi pozajmljivanja se ne uključuju u cenu koštanja zaliha.
Izlaz zaliha gotovih proizvoda utvrđuje se po metodi ponderisane prosečne cene.
Neto prodajna vrednost zaliha gotovih proizvoda predstavlja procenjenu prodajnu vrednost umanjenu za
procenjene troškove prodaje.
Procenjeni troškovi prodaje zaliha gotovih proizvoda, za potrebe svođenja ovih zaliha na neto prodajnu vrednost,
utvrđuju se na bazi iskustvenog višegodišnjeg učešća ovih troškova u prihodima od prodaje.
Otpisivanje zaliha gotovih proizvoda vrši se za svaku grupu proizvoda posebno.
Zalihe robe
Zalihe robe se vode po prodajnim cenama. Obračun razlike u ceni vrši se tako da vrednost izlaza robe i vrednost
robe na zalihama bude iskazana po metodi prosečne ponderisane cene.
Zalihe robe se u slučaju zastarelosti, smanjenja vrednosti i sl. na datum svakog bilansa stanja svode na neto
prodajnu vrednost.
Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost umanjenu za procenjene troškove prodaje.
Procenjeni troškovi prodaje zaliha robe, za potrebe svođenja ovih zaliha na neto prodajnu vrednost, utvrđuju se
na bazi iskustvenog višegodišnjeg učešća ovih troškova u prihodima od prodaje robe.
Utvrđivanje neto prodajne vrednosti vrši se za svaku stavku zaliha robe posebno.

(b) Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

Društvo priznaje i iskazuje stalno sredstvo (ili raspoloživu grupu) kao sredstvo namenjeno prodaji u skladu sa
MSFI 5 Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju ako se njegova knjigovodstvena vrednost
može prvenstveno povratiti kroz prodajnu transakciju, a ne kroz nastavak korišćenja.
Da bi sredstvo bilo klasifikovano (priznato) kao stalno sredstvo namenjeno prodaji, pored uslova iz stava 1. ovog
člana koji proističe iz definicije tog sredstva, potrebno je da budu ispunjeni još i sledeći uslovi:
– sredstvo mora biti dostupno za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju;
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− prodaja sredstva mora biti jako verovatna u roku od jedne godine od dana priznavanja kao sredstva
namenjenog prodaji. Ovaj uslov podrazumeva da se sačini plan prodaje ili donese odluka o prodaji sredstva i da
se započne sa traženjem kupaca (javna prodaja, neposredni pregovori sa potencijalnim kupcima i sl.). Da bi
prodaja sredstva bila jako verovatna mora postojati tržište za to sredstvo, a ponuđena cena mora biti razumno
utvrđena, tako da omogućava prodaju sredstva u roku od godinu dana.
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3.2. Obrtna imovina (nastavak)

Sredstvo koje je otpisano (amortizovano), odnosno sredstvo čija je neotpisana (sadašnja, odnosno
knjigovodstvena) vrednost beznačajna neće biti priznato kao sredstvo namenjeno prodaji.
Stalno sredstvo koje je priznato kao sredstvo namenjeno prodaji meri se (iskazuje) po nižem iznosu od
knjigovodstvene vrednosti i fer (poštene) vrednosti umanjene za troškove prodaje.
Knjigovodstvena vrednost je sadašnja vrednost iskazana u poslovnim knjigama.
Fer (poštena) vrednost je iznos za koji sredstvo može da bude razmenjeno, ili obaveza izmirena, između
obaveštenih i voljnih strana u nezavisnoj transakciji, tj. tržišna vrednost na dan prodaje.
Troškovi prodaje su troškovi koji se mogu direktno pripisati prodaji sredstva i koji ne obuhvataju finansijske
troškove i troškove poreza na prihod. Troškovi prodaje odmeravaju se prema sadašnjoj visini, a ne prema visini
koja se očekuje u momentu buduće prodaje.
(v) Kratkoročna potraživanja i plasmani
Kratkoročna potraživanja od kupaca i kratkoročni finansijski plasmani priznaju se na osnovu računovodstvenog
dokumenta na osnovu koga nastaje dužničko – poverilački odnos. Ako se vrednost u dokumentu iskazuje u
stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan transakcije.
Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike u
korist prihoda ili rashoda.
Otpis kratkoročnih potraživanja i finansijskih plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativosti vrši se
indirektnim otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis u
celini ili delimično vrši direktnim otpisivanjem.
Indirektan otpis se utvrđuje za sva potraživanja od čijeg je roka za naplatu proteklo najmanje 60 dana , pri čemu
se ima u vidu starost potraživanja, ekonomski položaj i solventnost dužnika kao i nemogućnost naplate redovnim
putem.
Indirektan otpis vrši se na osnovu odluke generalnog direktora Društva, dok predloge za otpis na kraju godine
odobrava centralna popisna komisija.
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(g) Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po
tekućem računu.
Prekoračenja po tekućem računu klasifikovana su kao obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza, u bilansu
stanja.

3.3. Vanbilansna sredstva i obaveze
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuju: imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski zakup, robu
u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu Društva, kao i
potraživanja/obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi oblici jemstva.

3.
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3.4. Osnovni kapital
Inicijalno, osnovni kapital se iskazuje u visini procenjenog uloga u Društvo / odnosno čine ga uplaćeni kapital i
upisani neuplaćeni kapital.
Promene na osnovnom kapitalu vrše se isključivo prema pravilima propisanim Zakonom o privrednim društvima
a sve promene na osnovnom kapitalu registruju se kod odgovarajućeg Registra.
Osnovni kapital iskazan u dinarima se ne menja prema promenama kursa EUR-a iako je u Registru upisana
vrednost u evrima.

3.5.

Dugoročna rezervisanja
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, restrukturiranje i odštetne zahteve se priznaju: kada
Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja; kada je u većoj meri
verovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava; kada se može pouzdano
proceniti iznos obaveze. Rezervisanja namenjena restrukturiranju obuhvataju penale zbog otkazivanja zakupa i
isplate zbog raskida radnog odnosa sa radnicima. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv sredstava se
utvrđuje na nivou tih kategorija kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u odnosu
na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala.
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Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom diskontne
stope pre poreza koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizike povezane sa obavezom.
Povećanje rezervisanja zbog isteka vremena se iskazuje kao trošak kamate.
Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za naknade zaposlenima. Odmeravanje rezervisanja vrši se u
iznosu koji predstavlja najbolju procenu izdatka na dan sastavljanja bilansa stanja koji je potreban za izmirenje
budućih obaveza.
Rezervisanje u narednim obračunskim periodima neće se odmeravati primenom diskontne stope pre poreza koja
odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti za novac i rizik povezan sa obavezom, već će se uzimati podaci koji
su poznati na dan 31. decembar 2015. godine.

3.6.

Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U
narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Sve razlike između
ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu
korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Agencija nema bezuslovno pravo da
odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.

3.7. Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema
amortizovanoj vrednosti.
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3.8. Porez na dobit
Tekući porez na dobit
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit važećim u
Republici Srbiji. Stopa poreza na dobit za 2017. godinu iznosi 15% i plaća se na poresku osnovicu utvrđenu
poreskim bilansom. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazanu u zvaničnom
bilansu uspeha i korekcije definisane poreskim propisima Republike Srbije.
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Poreski propisi Republike Srbije ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti
kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se
preneti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet odnosno deset godina.

Odloženi porez na dobit
Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za
privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnove potraživanja i obaveza u bilansu stanja i njihove
knjigovodstvene vrednosti.
Važeće poreske stope na datum bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog datuma stupile na snagu,
koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit.
Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim periodima po osnovu
odbitnih privremenih razlika, rezervisanja za otpremnihne po osnovu MRS 19, rashoda po osnovu obezvređenja
imovine, rashoda na ime javnih prihoda, neiskorišćenih poreskih kredita koji se prenose u naredni period i
priznatih poreskih gubitaka.
Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobiti koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu oporezivih
privremenih razlika.
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se
priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte prenetog gubitka i poreskih kredita na poreski bilans Društva,
koji se mogu prenositi, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska
sredstva mogu iskoristiti.
Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže
direktno u korist ili na teret kapitala.

3.9. Primanja zaposlenih
Društvo nema sopstvene penzione fondove i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembar
2016. godine.
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim
fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene
na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo
je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim
fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na
koji se odnose. Nakon izvršenih uplata doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg
plaćanja doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima koji su se
penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji
se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje doprinosa.
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3.9. Primanja zaposlenih (nastavak)
U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom
odlaska u penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti – u visini tri
prosečne zarade koje je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, koje
pri tom ne mogu biti manje od dve prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Društvu za mesec koji prethodi
mesecu u kome se vrši isplata otpremnine, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u privredi u
Republici Srbiji prema poslednje objavljenom podatku nadležnog republičkog organa, ako je to za zaposlenog
povoljnije.

3.10. Priznavanje prihoda
Prihod uključuje fer vrednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku
normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta u trenutku
prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati proizvod sa prodavca na kupca.
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u budućnosti
Društvo imati ekonomske koristi i kada su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva kao što
je u daljem tekstu opisano. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve potencijalne
obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na rezultatima iz prethodnog
poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla.

Društvo ostvaruje prihode po osnovu:
- prodaje u prometu na veliko/malo sledećih proizvoda:merk.pšenica,sveže povrće(celer,paštrnak),raž,suncokret itd.
-prodaja gotovih proizvoda: sušeno povrće,dodatak jelima,ratarska i povrtarska rob(merk.kukuruz,ječam,povrće)
- pružanje poljopriv.usluge, subvencija za razvoj i drugi poslovni prihodi.

3.11. Priznavanje rashoda
Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na
troškove materijala, energije i goriva, troškove zarada i naknada zarada, amortizaciju, proizvodne usluge i
nematerijalne troškove. Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi
nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda).
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3.12. Prihodi i rashodi kamata
Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okviru finansijskih prihoda
u obračunskom periodu u kome su nastale.
Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja obuhvataju se na sledeći način: troškovi pozajmljivanja koji se
neposredno mogu pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstava klasifikovanog za pripisivanje troškova
pozajmljivanja (sredstvo za koje je potrebno značajno vreme da bi se osposobilo za upotrebu, odnosno prodaju)
kapitalizuju se kao deo nabavavne vrednosti tog sredstva, a svi ostali idu na teret rashoda perioda u kome su
nastali.

3.13. Zakupi
Nekretnine, postrojenja i oprema
Prihod od zakupnine priznaje se na proporcionalnoj osnovi u toku perioda trajanja zakupa.

4. Nematerijalna ulaganja

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2018. godine

0

Povećanja
Smanjenja
Stanje 31.12.2019. godine

0

Ispravka vrednosti
Stanje 31.12.2018. godine

0

Povećanja
Smanjenja
Stanje 31.12.2019. godine

0

Sadašnja vrednost
31. decembar 2018. godina

0
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31. decembar 2019. godine

0

Nematerijalna ulaganja na dan 31. decembar 2019. godine iznose 0 dinara i odnose se na računovodstveni program koji
je uveden 2011.godine u iznosu od 367.500,00 din (na dan 31. decembar 2017 godine iznosila su 0 hiljada dinara,
iznos se amortizovao, zato je na dan 31.12.2019.taj iznos o dinara). Trenutno koristimo računovodstveni program MIS
2Open preko matičnog preduzeća TRIVIT DOO.

5.Nekretnine, postrojenja i oprema
2018

2018

Poljoprivredno zemljiste

96179

96179

Gradjevinski objekti

43041

44453

Oprema

93853

83332

Oprema i sredstva u pripremi

9784

9784

Amortizacija za 2019 godinu iznosi 14377hiljada dinara (za 2018. je 12.724 hiljada dinara) i uključena je u
troškove poslovanja.

6.

Biološka sredstva
2019
Stanje na početku godine

40897

2018.
24475

Povećanja iz nabavke
Dobitak od promena u fer vrednosti umanjene za procenjene troškove
na mestu prodaje koji se pripisuju fizičkim promenama

6064

Dobitak od promena u fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove
na mestu prodaje koji se pripisuju promeni cene
Smanjenja zbog prodaje

1041
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Na kraju godine

7.

39856

40897

Dugoročni finansijski plasmani
2019

2018.

114

124

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti
raspoložive za prodaju
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim
licima
Dugoročni krediti u zemlji
Dugoročni krediti u inostranstvu
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli
Ostali dugoročni finansijski plasmani /specificirati/
Minus: Ispravka vrednosti (po stavkama)
114

8.

124

Zalihe
2019

2018.

51429

34998

0

34998

Nedovršena proizvodnja

13335

20147

Gotovi proizvodi

27606

56528

Roba

49607

40321

Zalihe materijala
Materijal
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Stalna sredstva namenjena prodaji
Dati avansi za zalihe i usluge

358

359

142335

152453

Minus: ispravka vrednosti
Ukupno zalihe – neto

8.

Zalihe (nastavak)
Zalihe materijala iznose 51429 hiljade i odnose se na potrošni materijal, rezervne delove, sitan inventar.
Zalihe nedovršene proizvodnje iznose 13335 hiljada i odnose se na proizvodnju koja je na dan bilansa bila u
toku (merkantilna pšenica, semenski kukuruz, lucerka, orasi, kajsije, zelena salata, paprika).
Zalihe gotovih proizvoda iznose 27606 hiljada i odnose se na zalihe proizvoda: bag začin,suš. povrće, htz
oprema, sveže povrće(paštrnak),suncokret., pšenica, raž.
Zalihe robe iznose 49607 i odnose se na zalihe robe u veleprodaji htz oprema(rukavice,radne
cipele),merk.kukuruz veš.sušen, pšenica, stočna prezla,itd.
Dati avansi za zalihe i usluge iznose 358 hiljada i najvećim delom se odnose na avans dat dobavljačima.

9.

Potraživanja
2019

Potraživanja od kupaca
Potraživanja iz specifičnih poslova
Ostala potraživanja

2018.

93506

77777

0

0

1212

4539

4633

125

99351

114218

Kratkoročni finansijski plasmani
PDV i AVR
Ukupno potraživanja – neto

(a) Potraživanja od kupaca

Kupci zavisna pravna lica

2019

2018.

69430

49937
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Kupci ostala povezana pravna lica

6363

10370

Kupci u zemlji

9991

17470

Kupci u inostranstvu

7722
93506

9.

77777

Potraživanja (nastavak)
(a) Potraživanja od kupaca (nastavak)
Društvo ima usaglašeno stanje sa svim značajnim kupcima.
Za potraživanje od kupaca za iznos 9991 hiljada je formirana ispravka vrednosti jer je od roka za naplatu
proteklo više od godinu dana ili 60 dana , u skladu sa odlukom Direktora iz razloga : otpis kratkoročnih
potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u
slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili delimično, vrši direktnim
otpisivanjem.
Verovatnoća nemogućnosti naplate utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju na osnovu dokumentovanih
razloga (stečaj, odnosno likvidacija dužnika, prezaduženost, otuđenje imovine, prinudno poravnanje,
vanparnično poravnanje, zastarelost, sudsko rešenje, akt upravnog organa, kao i u drugim slučajevima za koja
Društvo poseduje verodostojnu dokumentaciju o nenaplativosti).

(b) Ostala potraživanja
Društvo ima ostala potrazivanja u iznosu od 1212 hiljada RSD.

(v) PDV i AVR
Aktivna vremenska razgraničenja iznose RSD 4633 hiljada (31.12.2018. godine RSD 125 hiljada) i odnose
se na razgraničeni PDV.

10. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
2019

2018.
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Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
Tekući (poslovni) računi

75

22

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
Devizni račun
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
Ostala novčana sredstva

11.

Vanbilansna aktiva i pasiva

Vanbilansna aktiva (pasiva) u iznosu od RSD 0 hiljada (31.12.2019. godine RSD 118.029 hiljada) se
odnosi na tuđu robu na lageru. S obzirom da na kraju poslovne 2018. Godine nismo imali tuđu robu na
lageru, iznos vanbilansne aktive, tj. pasive iznosi 0 dinara.

12. Kapital i rezerve
Ukupan kapital Društva na dan 31.decembar 2017. godine ima sledeću strukturu:

Osnovni kapital
Neuplaćeni upisani kapital
Rezerve

2019

2018

425722

425.722

-

-

40110

40.110

14587

48055

Revalorizacione rezerve
Nerealizovani Dobici po osnovu hartija od vrednosti
Nerealizovani Gubici po osnovu hartija od vrednosti
Neraspoređeni dobitak
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2019

2018

Gubitak

0

0

Otkupljene sopstvene akcije

-

-

567391

513604

Osnovni kapital Društva čine udeli osnivača
%

2019

2018.

RSD
hiljada

RSD
hiljada

425.722

425.722

425.722

425.722

Akcijski kapital
- obične akcije
Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital

Ukupno

−

Rezerve

−

Rezerve u iznosu od RSD 40.110 hiljada (31.12.2018. godine RSD 40.110 hiljada)

13. Ostale dugoročne obaveze

U hiljadama dinara
2018.

2017

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)
-

-

Drustvo nije radilo rezervisanja po osnovu aktuarskog obracuna jer smatramo da bi se time imalo vise stete, nego
koristi.

14. Kratkoročne finansijske obaveze
2019

2018

Kratkoročni krediti u zemlji

0

0

Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine

0

0

0

0

Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine
Ostale kratkoročne finansijske obaveze

Preduzeće nije imalo kratkoročnih, kao ni dugoročnih obaveza po kreditima na dan 31.12.2018.. Isti slučaj je i sa danom
31.12.2016. godine.

15. Obaveze iz poslovanja
2019

2018

22984

35952

4390

7319

0

0

Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze iz specifičnih poslova

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

Ukupno

27374

58248

2019

2018

2470

3511

2470

3511

Društvo ima usaglašeno stanje sa svim dobavljačima.

16. Ostale kratkoročne obaveze

Obaveze po osnovu neisplaćenih zarada i naknada, bruto
Ostale obaveze

17. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraničenja
2019

2018.

-

-

3385

4135

-

-

Obaveze za porez na dodatu vrednost
Obaveze za ostale poreze, doprinose i carine i druge dažbine
- Obaveze za poreze i carine
- Obaveze za doprinose
- Ostale obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopun.radu
Pasivna vremenska razgraničenja (navesti materijalno značajne stavke)

Obaveze za porez iz dobitka

765

3877

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

18. Odložena poreska sredstva i obaveze

Odložena
poreska sredstva

Odložene
poreske obaveze

Neto

Stanje 31. decembra 2018. godine

17640

17771

Promena u toku godine

39200

132

Stanje 31. decembra 2019. godine

56840

17640

18. Odložena poreska sredstva i obaveze (nastavak)

Odložena poreska sredstva Društva, na dan 31. decembar 2019 godine iznose 56840 hiljada dinara i odnosi
se na neiskorišćeni poreski kredit, odobren od strane poreskih organa po osnovu investicija u nekretnine,
postrojenja i opremu, za koje Rukovodstvo Društva procenjuje da može da iskoristi za smanjenje poreske
obaveze u narednih 5 odnosno 10 godina.
Odnosno: Odložene poreske obaveze se odnose na razliku između poreske i računovodstvene amortizacije.

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

Tekući poreski rashod perioda

Bruto rezultat poslovne godine
Kapitalni dobici i gubici

2019

2018.

15107

32563

230

Usklađivanje rashoda
Računovodstvena amortizacija

14377

12724

Poreska amortizacija

24349

13441

5170

31924

Poreska stopa

15

15

Obračunati porez

520

4788

1706

1580

520

3208

14587

29355

Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena
Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja utanjene kapitalizacije
Korekcija rashoda po osnovu kamata primenom pravila o
transfernim cenama
Usklađivanje prihoda
Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena
Kapitalni dobici i gubici
Poreska osnovica

Ukupna umanjenja obračunatog poreza
Tekući rashod perioda
Neto dobit

19. Usaglašavanje potraživanja i obaveza

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)
Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10. 2018. i 31.12.2019.godine.
Sva potraživanja i obaveze su usaglašena .

20. Poslovni prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

2018.

2018.

289588

214656

0

11458

Prihod od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha učinaka (napomena ..)

39843

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka (napomena ..)

2968

16534

Ostali poslovni prihodi

4265

4357

213957

213957

Ukupno

Povećanje/(smanjenje) vrednosti zaliha učinaka
2019

2018.

RSD hiljada

RSD hiljada

Nedovršena proizvodnja na dan 31. decembra

13335

20247

Gotovi proizvodi na dan 31. decembra

27606

56528

2968

4322

Povećanje vrednosti zaliha učinaka ned.proizvodnja
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka ned.proizvodnja
Povećanje vred.zaliha učinaka

0
11458

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka

39843

16534

2019

2018

7486

6365

4265

4357

11451

10722

21. Ostali poslovni prihodi

Prihod od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.
Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina
Prihodi od tantijema i licencnih naknada
Ostali poslovni prihodi

22. Poslovni rashodi

Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi

2019

2018

75535
112376
35169
14377
9220
246677

26703
116003
33269
12724
8164
196863

23. Ostali poslovni rashodi
2019

2018

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)
Proizvodne usluge
Usluge na izradi učinaka
Transportne usluge
Usluge održavanja
Zakupnine
Troškovi sajmova
Reklama i propaganda
Ostale usluge
Neproizvodne usluge
Reprezentacija
Premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi

440
1562
479
3334

1618
385
4772
5954

646
513

1390

381
3047
237
70

10709

2010
532
558
187
132
4611
712
54407

24. Finansijski prihodi
2019

2018.

Finansijski prihodi iz odnosa sa ostalim povezanim
pravnim licima
Prihodi kamata
Pozitivne kursne razlike

4278
270

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ostali finansijski prihodi

25. Finansijski rashodi

3

209

4551

209

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)
2019

2018

Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Učešća u gubitku zavisnih pravnih lica
Ostali finansijski rashodi

1715

64

1715

64

26. Ostali prihodi
2019

2018.

0

0

Ostali nepomenutu prihodi

9446

14785

ukupno

9446

14785

Ostali prihodi:
Dobici od prodaje:
- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
- bioloških sredstava
- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
- materijala
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od usklađivanja vred.bioloških sredstava

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)

27. Ostali rashodi
2018.

2017.

Gubici od prodaje:
- nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
- bioloških sredstava

0

0

0

0

- učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
- materijala
Manjkovi
Ispravka vrednosti potraživanja
Ispravka vrednosti zaliha
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Ostalo

114
114

44
44

28. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
2019
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i
povremenim poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora

2018.

19491

18534

9749

10945

0

0

0

0

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)
Ostali lični rashodi i naknade

0
29240

0
29479

29. Transakcije sa povezanim pravnim licima
Većinski vlasnik Društva je Trivit Doo Bečej (registrovano u APR 2009.god.) u čijem se vlasništvu nalazi 71,46 %
akcija Društva. Preostalih 28,54 % akcija se kotira na berzi i nalazi se u vlasništvu raznih akcionara.
Sledeće transakcije su obavljene sa povezanim pravnim licima:
2019

2018

(a) Prodaja robe i usluga

Prodaja robe:
– Pridružena Društva

5

Prodaja proizvoda:
- matično Društvo

223806

- Povezano lice

184314
535

223806

184854

Roba se prodaje po cenama i uslovima koji bi bili na raspolaganju trećim licima. Usluge povezanim licima se
ugovaraju na isti način.

Roba i usluge se kupuju od .povezanih lica i pravnog lica kojim upravlja ključno rukovodstvo Društva u skladu sa
normalnim uslovima poslovanja.

30. Transakcije sa povezanim pravnim licima (Nastavak)
(g) Stanja na kraju godine proizašla iz prodaje/nabavki roba/usluga

„BAG ” A.D. BAČKO GRADIŠTE
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2019. godine
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije drugačije naznačeno)
2019

2018.

69420

49937

6363

10370

75783

60307

- Matično Društvo

0

0

- Ostala povezana lica

0

0

Ukupno

0

0

Potraživanja od povezanih pravnih lica (napomena ...:
- Matično Društvo
- Ostala povezana lica
Ukupno
Obaveze prema povezanim licima (napomena ...)

Potraživanja od povezanih pravnih lica potiču uglavnom iz transakcija prodaje i dospevaju za 1-60 dana nakon
datuma prodaje. Potraživanja po svojoj prirodi nisu obezbeđena i nemaju kamatu.
Obaveze prema povezanim pravnim licima potiču uglavnom od kupovnih transakcija i dospevaju za 1 dan nakon
datuma kupovine. Obaveze ne sadrže kamatu.

31.DEŠAVANJA NAKON DATUMA BILANSA
IZJAVA NA OKOLNOSTI NAKON BILANSA STANJA

Široko širenje Koraona virusa i u svetu ( COVID 19) Početkom 2020 godine uzrokovalo je poremećaje u
poslovanju i ekonomskoj aktivnosti. Marta 2020 godine Svetska zdravtvena organizacija prograsila je COVID
19 pandemijom. Dana 15.03.2020 godine a na osnovu člana 200 stav 5 Ustava Republike Srbije predsednik
Republike Srbije , predsednik Narodne Skupštine i predsednik Vlade Srbije doneli su Odluku o prograšenju
vanrednosg stanja u Republici Srbiji (Službeni Glasnik Srbije broj 29/2020 od 15.03.2020 godine ) a u cilju
sprečavanja , suzbijanja i gašenja epidemije COVID 19 i na teritoriji Republike Srbije.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
I ОПШТИ ПОДАЦИ
01.04. Пословно име
15
Седиште и адреса
Матични број
ПИБ
2.
Веб сајт и е-маил адреса
3.
4.

„БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ
Бачко Градиште, Новосадски пут 46
8266921
100434920
www.bag.rs
bag.backogradiste@gmail.com
БД 42009/2009

Број и датум решенја о упису у
регистар привредних субјеката
Делатност (шифра и опис)

1039-Остала прерада и

конзервисање воћа и поврћа
5.
6.

Број запослених
(просечан број у 2019.години)
Број акционара (на дан 31.12.2019.)

55
266

7. 10 највећих акционара
Рбр

Акционар

Број акција

% емитованих ФИ

1

Тривит Доо

508776

71,46%

2

Акционарски Фонд АД Београд 104101

14,62%

3

Арсенов Јела

646

0,09%

4

Бобић Душанка

646

0,09%

5

Вамош Марија

646

0,09%

6

Чепела Ференц

646

0,09%

7

Бранков Груја

628

0,09%

8

Демек Јожеф

628

0,09%

9

Глигорић Здравко

628

0,09%

10

Хорват Јожеф

628

0,09%

8

Вредност основног капитала

484.381.916,00 динара

9

Број издатих акција
Број издатих акција-обичне
ISIN број
CIF КОД
Број издатих акција – приоритетне

711946
711946
RSBAGBE51643
ESVUFR
-

10.
Подаци о зависним друштвима
Редни Пословно име
Број
-

Пословно име,седиште и пословна
адреса ревизорске куће која је
ревидирала последњи финансијски
извештај
Назив организованог тржишта на које
су укључене акције

Седиште и пословна
адреса
-

„AУДИТОР“ , Београд ,
СТРАХИЊИЋА БАНА 26

Београдска Берза, Нови Београд
Омладинских бригада 1

1а- ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
1. Опис пословних активности
Баг АД Бачко Градиште на плодној Бачкој земљи од 1948.године производи
квалитетни пољопривредне производе и прерађују у сопственој фабрици за
дехидрацију.
Поред наведене основне основне делатности Предузеће обавља друге
делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању,
а посебно:
-трговина на велико , производња полјопривредних производа, пластеничка
производнја, производнја млека.

2. Организациона структура
Друштво има дводомне органе управљања. Органи управљања су: скупштина
друштва, надзорни одбор који има 3 члана и извршни одбор директора који
такође има 3 члана. Председавајући одбором директора је генерални директор
друштва. Генерални директор друштва је Вера Шћепановић.

II – ПРИКАЗ РАЗВОЈА,ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
1.

Извештај управе о реализацији усвојене
пословне политике, са навођењем случаја и
разлога за одступање, и другим начелним
питањима која се односе на вођење послова

Управа је констатовала да се
пословање обављало у складу са
усвојеном пословном политиком

2. Анализа остварених прихода, расхода и резултата посовања и рацио анализе

Основна делатност предузећа ,,БАГ“ а.д. Бачко Градиште је производња и прерада
воћа и поврћа и производња баг зачина. Следи детаљнија анализа остварених
прихода, расхода и резултата пословања и рацио анализа.

2.1.

Анализа прихода
Износ ( у хиљадама дин.)

Опис
Приходи:

Пословни приход

2019.

301.339

2018.

2019.

%
2018.

233.121

95,56

93,96

2019/2018.
(индекс)
129,26

Финансијски приходи

4.551

209

1,44

0,08

Остали приходи

9.446

14.785

3.00

5,96

63,89

315.336

248.115

100

100

127,09

Укупно

2.2.

Анализа расхода
Износ ( у хиљадама дин.)

Опис
Расходи:

Пословни расходи

2019.

2018.

2019.

%
2018.

2019/20
18.
(индекс
)

298.680

217.758

99,40

99,90

1.715

176

0,56

0,08

968,18

114

44

0,04

0,02

259,01

300.509

217.978

100

100

139,96

75.537

26.703

31,15

13.88

282,88

Трошкови материјала

117.291

119.631

48,37

62,19

98,04

Трошкови зарада,
накнада зарада и остали
лични расходи

35.169

33.269

14,50

17,29

105,71

Трошкови амортизације
и резервисања

14.377

12.724

5,93

6.61

112,99

0,05

0,03

259,01

100

100

126,05

Финансијски расходи
Остали расходи
Укупно

139,27

Пословни расходи
Набавна вредност
продате робе

Остали пословни
расходи
Укупно

114

242.488

44

192.371

2.3.

Анализа резултата пословања
Износ ( у хиљадама дин.)

Опис
Резултати пословања

2019.

2019/2018.
(индекс)

2018.

Пословни добитак / (губитак)

2.659

15.363

Финансијски добитак / (губитак)

2.836

33

15.107

32.563

46,39

520

3.208

1,62

14.587

29.355

49,69

17,31

Остали добитак / (губитак)
Добитак / (губитак)
Порез на добитак
Нето добитак / (губитак)

2.4.

Рацио анализа и анализа показатеља
Рацио анализа
Опис

2019.

2018.

2019/2018.
(индекс)

Принос на укупан капитал (добитак из
редовног пословања пре опорезивања /
капитала)

0,0147 или
1,47 %

0,0634 или
6,34%

0,23

Принос на имовину (пословни добитак
/ пословна имовина)

0,0034 или
0,34 %

0,0270 или
2,70%

0,126

Нето принос на сопствени капитал
(нето добитак / капитал)

0,0181 или
1,81 %

0,0571 или

0

5,715 %

Степен задужености (дугорочно
резервисање и обавезе / укупна пасива)

0,0000 или
0,00%

0,00 или
0.00%

0

I степен ликвидности (готовински
еквиваленти и готовина / краткорочне
обавезе)

0,0001 или
0,010%

0,0003 или

0,025

II степен ликвидности (краткорочна
потраживања, пласмани и готовина /
краткорочне обавезе)

0.6111 или
61.11%

1.496 или
149.62%

0.399 %

Износ ( у хиљадама дин.)

Нето обртни капитал (обртна имовина
(без одложених пореских средстава) –
краткорочне обавезе)

2.5.

0,41

2019/2018.

2019.

2018.

(индекс)

220.829

221.195

99.83

Анализа показатеља у вези акција и тржишне капиталижације
Опис

Исплаћена дивиденда по акцијама

2019.

2018.

2017.

дин.

дин.

дин.

-

-

-

2.6.

Анализа биланса стања
Опис

2018.
почетно
стање дин.

2018.крајње
стање дин

2019.

Земљиште

86.933

96.179

96.179

Грађевински објекти

55.146

44.453

43.041

Постројења и опрема

90.011

83.332

93.853

Купци – матична и зависна правна лица

65.234

49.937

69.430

Добављачи – матична и зависна правна
лица

31.267

0

0

Укупна актива (пословна имовина)

549.786

568.635

607.410

Укупна пасива

549.786

568.635

604.410

дин

3. Главни купци, добављачи и сегменти
Износ ( у хиљадама дин.)
Главни купци (са становишта
прихода)

2019/2018.

2019.

2018.

(индекс)

1

Тривит доо

303.926

278.894

1,09

2

Ераковић

15.064

9.273

1,62

Имлек АД

18.610

18.130

1,026

4.

ББ Траде

15.141

12.025

1,26

5.

Феедсеед

7.110

7.069

1,00

6.

Биг Траде Доо

5.376

4.357

1,23

3.

Износ ( у хиљадама дин.)
Главни добављачи

2019/2018.

2019.

2018.

(индекс)

(са становништа учешћа у
обавезама)

1

Агро Маркет

8.400

8.099

1,04

2

Кнез Петрол

19.032

17.100

1,11

3

Тривит ДОО

177.732

169.152

1,05

4

ББ Траде Доо

8.491

1.802

4,71

4. Промене билансних вредности
Биланска позиција

Износ
(у хиљадама дин.)

2019/2018
(индекс)

Разлог промене

0

Сваке године се врши
амортизација 20%

2019.

2018.

0

0

Дугорочни
финансијски
ппласмаи

114

124

Краткорочна
потраживања,
пласмани и
готовина

120.826

123.773

97,62

До смањења је дошло због
редовне наплате потраживања.

Краткорочне
обавезе

40.019

55.031

72,72

Због позитивне ликвидности
успели смо да смањимо обавеза
према добављачима и банкама

Нето
добитак/губитак

14.587

29.355

Нематеријална
улагања

91,93

5.

Информације о стању (број и %), стицању,
продаји и поништењу сопствених акција

У протекле две године није било
ни куповине ни продаје
сопствених акција друштва

6.

Износ, начин формирања и употреба резерви
у последње две године

У протекле две године није било
ни формирања нити употреба
резерви.

IIа-ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА

1.

Долазак нових запослених

Током године примљено је 7 запослених,
1 са факултетом, 1 са вишом школом, 5 са
средњом школом.

2.

Одлазак запослених

Током године из предузећа 11 запослена су
престала са радом по другом основу

3.

Запошљавање значајних
кадрова

Током 2018. није било запошљавања стручних
лица

III-УЛАГАЊА СА ЦИЉЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.

Улагања у циљу заштите животне средине

У 2019.години није било улагања у
циљу заштите животне средине

IV – ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ

1.

Битни пословни догађаји који су
се десило од дана билансирања до
дана подношења извештаја

Није било битних пословних догађаја од дана
билансирања до дана подношења извештаја.

2.

Случајеви у којима постоји
неизвесност наплате потраживања
исказана као наплата 31.12. или
могућих будућих трошкова који
могу значајно утицати на
финансијску позицију друштва

Према мишљењу руководства предузећа, нема
таквих случајева.

3.

Наплаћена отписана или
исправљена потраживања

На дан 31.12. била су исправљена сва
потраживања од чијег рока за наплату је прошло
више од 60 дана, у укупном износу од 280.280,22
динара.

4.

Судски спорови изгубљени након
истека пословне године

Немамо

5.

Остале битне промене података
садржаних у проспекту, а који
нису напред наведени

Није било других битних промена података из
проспекта

V – Опис планираног будућег развоја друштва, промена у пословним
политикама друштва, као и главних ризика и претњи
1.

Опис очекиваног
развоја друштва у
наредном периоду

Неочекују се битна улагања наредних година.

2.

Промена пословне
политике

-.

3.

Главни ризици и
претње којима је
привредно друштво
изложено

Продужење времена наплате потраживања
Смањење куповне моћи потрошача

Повећање присутности страних произвођача због
либерализације тржишта

VI – Активности у области истраживања и развоја
1.

Улагања у истраживање и развој
основне делатности, информационе
технологије и људске ресурсе

Износ ( у хиљадама дин.)
2019.

2018.

2019/2018.
(индекс)

Улагање у испитивање основне
делатности

-

-

-

Улагање у развоје софтвера за
маркетинг

-

-

-

Није било активности у области истраживања и развоја.

VII-ОТКУП СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА
1.

Откуп сопствених акција

Привредно друштво није вршило откуп сопствених
акција

VIII-ОГРАНЦИ
1.

Огранци у земљи

Привредно друштво нема огранке у земљи

2.

Огранци у иностранству

Привредно друштво нема огранке у иностранству

IX-ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
1.

Коришћени финансијски
инструменти

X-УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА И ПОЛИТИКЕ
ЗАШТИТЕ,ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ,КРЕДИТНОМ
РИЗИКУ,РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА
1.

Тржишни ризик

2.

Кредитни ризик

3.

Ризик ликвидности

4.

Ризик новчаног тока

XI -ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
1. Чланови надзорног одбора (на дан 31.12.2019.)
Редни
број

Име,презиме и
пребивалиште

1.

Мирослав Јојкић
Бечеј
Бранка Стојаковић
Врбас

2.

Михаило Јакшић
Врбас

3.

Образовање,
садашње
запослење(пословно
име фирме и радно
место) чланство у
надзорним одборима
других друштава
, директор „Бечејске
пекаре“ ад
Дип.технолог,директ
ор производње
„Тривит пек“ а.д.

Исплаћени
нето износ
накнаде

Број и
проценат
акција које
поседују у
акционарском
друштву

-

0,00

-

0,00

-

0,00

2. Чланови извршног одбора директора(на дан 31.12.2019.) –Извршни одбор
Редн
и
број

Име,презиме и
пребивалиште

Образовање,
садашње
запослење(пословно име фирме
и радно место) чланство у
управним
одборима
других
друштава

1.

Вера Шћепановић
Врбас
Аника Молнар
Врбас
Аница Ћосић
Бачко Градиште

Високо факулт. обр.Медицинске
стр. директор „Баг“ а.д.
Средња
стручна
спрема
– Економског смера
Образовање средњег ступња - општег смера

2.
3.

Испла
ћени
нето
износ
накна
де
-

Број
и
проценат
акција које
поседују
у
акционарско
м друштву
517
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