
 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 
AD BUDUĆNOST BAČKA PALANKA 

 
SADRŽAJ: 
 
1. Finansijski izveštaji za poslednju poslovnu godinu sa izveštajem revizora; 
2. Godišnji izveštaj o poslovanju društva; 

• Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje 
u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva; 

• Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama 
društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo; 

• Sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju 
se izveštaj priprema; 

• Sve značajnije poslove sa povezanim licima; 

• Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja. 
3. Sopstvene akcije; 

• Broj sopstvenih akcija; 

• Nominalna/računovodstvena vrednost; 

• Razlog sticanja 

• Plaćen iznos sa sticanje sopstvenih akcija: 

• Lica od kojih su akcije stečene. 
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja; 
5. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja; 
6. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka; 
 

April, 2013.  godine 

Osnovni podaci o izdavaocu akcija 
Poslovno ime, sedište, adresa, MB i PIB AD BUDUĆNOST BAČKA PALANKA,  

Željeznička 11, Bačka Palanka 
MB:   08144532 
PIB:   100496590 

Osnovna delatnost Gajenje žita(osim pirinča), leguminoza i 
uljarica 

Ime i prezime direktora Boris Štrbac 
Ime I prezime kontakt osobe Snežana Komad 
Telefon 021/6041-012 
e-mail buduc@eunet.rs 
Datum osnivanja 30.10.1989. godine 
Ukupan broj izdatih običnih akcija 408.293 komada 
CFI kod i ISIN broj ESVUFR,  RSBDBPE91404 
Nominalna vrednost jedne akcije 1.000,00 dinara 
Ukupan broj izdatih prioritetnih akcija - 
CFI kod i ISIN broj - 
Nominalna vrednost jedne akcije - 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 

 

АД БУДУЋНОСТ, Бачка Паланка се бави производњом и продајом производа и услуга из 
основне делатности предузећа и то: 

• прозводња житарица (пшеница, јечам) основна делатност 

• производња индустријског биља (сунцокрет, кукуруз, соја, шећерна репа) 

• дорадом семенских сорти жита 

• производњом млека, тов јунади оваца и свинја 

• воћарством-производња јабука 

  Седиште предузећа је у Бачкој Pаланци  МБ08144532 ПИБ   100496590                 

АД БУДУЋНОСТ , Бачка Паланка је организована као акционарско друство на основу Уговора 

о куповини већинског дела капитала од 27.06.2008. године, и регистровано је код Привредног 

суда у Новом Саду под бројем Фи 1-1474 

Извршено је превођење у Агенцији за привредне регистре под бројем БД.12706/2008 од 

12.08.2008. године 

Предузеће послује под фирмом: Акционарско друство  »Будућност« пољопривредна производња 

Бачка Паланка. Скраћени назив Предузећа је АД »Будућност« Бачка Паланка 

Пољопривредна производња се обавља на површини од  1.311  хектара, од чега воћарска 

производња на површини од  130 хектара.  

Пољопривредно земљиште налази се  на терену општине Бачка Паланка. 

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у 

средња правна лица.  

Седиште  предузећа је у Бачкој Паланци, улица Железничка 11. 

Органи Предузећа су: скупштина, управни одбор, генерални директор и надзорни одбор. 

       На  дан 31.12.2012 год предузеће је имало  92    радника а 31.12.2011 96 

 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 

2.1. Рачуноводствени метод 

 

Финансијски извештаји о којима извештавамо су састављени у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији,Правилнику о контном оквируи садржини рачуна у контном оквиру 

за привредна друштва и МСФИ/МРС који се односе на друштво.. 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником. . 

Износи у финансијским извештајима су приказани у хиљадама РСД важећим на дан 

билансирања – 31.12.2012. године. 

2.2     Упоредни подаци 

            
          Биланс станја на дан 31.12.2011 год биланс успеха извештај о токовима готовине и извештај о     

променама на капиталу за период 1.1-31.12.2011 саставлја се у складу са МРС-МСФИ и представлја 

упоредне податке(подаци из предходне год) у финансијским извештајима за 2012. 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  

 

Код састављања финансијских извештаја примењиване су рачуноводствене политике које је 

усвојио Управни одбор  Предузећа  и  усклађених рачуноводствених политика са Законом о 

рачуноводству и ревизији .Правилником о рачуноводственим политикама дефинисано је 

признаванје,почетно меренје и накнадно меренје билансних позиција. 
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3.1. Нематеријална улагања 

 

Предузеће не поседује нематеријална улагање. 
 

3.2. Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства 

 

Некретнине, постријења и опрема чине групу средстава сличне природе и употребе у 

пословању предузећа, као што су: грађевински објекти и постројења и опрема. 

Предузеће исказује ставку на позицији некретнине, постројења и опрема уколико она испуњава 

два критеријума, очекује се да ће се користити дуже од једне године и појединачна набавна 

вредност у моменту набавке већа је од једне просечне бруто зараде по запосленом према 

последњем објављеном податку републичког органа. 

Некретнине, постројења и опрема евидентирају се по набавној врености.Набавну вредност чини 

вредност по фактури добављача увећана за зависне трошкове и трошкове довођења средстава у 

стање функционалне приправности, умањена за било које трговинске попусте и рабате. 

Амортизација се равномерно обрачунава на набавну вредност некретнина, постројења и опреме 

умањена за преосталу вредност, применом следећих годишњих стопа, с циљем да се средства у 

потпуности отпишу у току њиховог корисног века : 

 

 Корисни век трајања 

(година) 

Стопа 

амортизације(%) 

1.НЕКРЕТНИНЕ(ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ)   

Зграде од бетона 

Зграде од дрвета 

 

40 

20 

 

2,5 

5,0 

 

2.ОПРЕМА   

Пољопривредна опрема: 
-Трактори 

-Комбајни 

-Косачице и култиватори 

-Прикључне машине 

 

5-9 

10 

6,67 

7,40 

 

11,0-20,0 

10,0 

15,0 

13,5 

Аутобуси и путничка возила 6,45 15,5 

Намештај 8-10 10,0-12,5 

канцеларијска опрема,рачунарска 

опрема,телекомуникациона опрема 5-14,3 7,0-20,0 

 

Земљиште се исказује по набавној вредности, коју чини фактурна вредност добављача увећана 

за зависне трошкове набавке и трошкове довођења у стање функционалне приправности.У 

вредност земљишта улазе и евентуални трошкови промене намене земљишта. Код грађевинског 

земљишта, у набавну вредност урачунавају се сви издатци који су извршени за набавку, али и 

за  припрему земљишта за коришћење. Земљиште не подлеже обавези обрачуна амортизације. 

Биолошка средства вреднују се приликом почетног признавања и на датум сваког биланса по 

фер  вредности умањеној за процењене трошкове продаје на месту узгоја. 

Процењени трошкови продаје укључују провизије  брокерима и дилерима, накнаде државним 

органима и берзама, као и царине и  порез на додату вредност. Трошкови продаје не обухватају 

трошкове транспорта и друге трошкове неопходне да би се средство изнело на тржиште. 

Биолошко средства по стандарту је дефинисано као жива животинја или биљака. 

Пољопривредни производи убрани од биолошких средстава друштва одмеравају се по фер 

вредности уманјеној за проценјене трошкове продаје у моменту убиранја. 

 

Грађевински објекти: 

Трошкови текућег одржавања  и оправке признају се  као расход периода. 
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3.3. Дугорочни финансијски пласмани 

Учешће у капиталу банака признаје се према методу набавне вредности. 

3.4. Залихе 

Залихематеријала, резервних делова,инвентара и робе процењују се по набавној 

вредности.Набавну вредност чини нето фактурна вредност и зависни трошкови набавке.под 

зависним трошковима набавке подразумевају се сви директни трошкови  у поступку набавке до 

ускладиштења, укључујући и припадајуће трошкове сопственог транспорта,утовара и истовара 

до нивоа тржишне цене такве услуге. 

Залихе се евидентирају по стварним набавним , а обрачун излаза са залиха врши се методом  

просечне цене. 

Алат и ситан инвентар се отписује у целости приликом стављања у у потребу. 

3.5. Потраживања из пословних односа 

Потраживања по основу продаје обухватају сва потраживанја за продате производе и робу. 

Друштво поједина потраживанја штити везиванјем отплате за курс ЕУР-а на дан плаћанј. 

Исправка вредности се формира  и књижи  на терет биланса успеха за сва потраживања и 

пласмане на основу процене руководства о њиховој вероватној ненаплативости. Ненаплатива 

потраживања се отписују  на основу судске одлуке ,према договору о поравнању између 

уговорних страна или  потраживања која су застрела ,а по одлуци  Управног одбора Предузећа. 

3.6. Готовина и готовински еквиваленти 

Готовина и готовински еквиваленти се изражавају у номиналној вредности у динарима.Износи 

готовине на рачунима који гласе на страно средство плаћања исказују се у динарима,према 

средњем курсу Народне банке који је важио на дан билансирања. 

 

3.7. Дугорочне обавезе 

 

Дугорочне обавезе  се исказују по номиналној вредности .Обавезе исказане у страној валути 

исказују се у динарима према средњем курсу Народне банке који је важио на дан билансирања 

или по курсу који је уговорен. 

Дугорочне обавезе које доспевају у року од годину дана  прекњижавају се у краткорочне 

обавезе. 

Друштво има обавезе по основу кредита чија ј отплата везана за курс ЕУР-а.Осим дугорочног 

кредита друштво има обавезу за финансијски лизинг.  

3.8. Краткорочне обавезе 

  Краткорочне обавезе се исказују по номиналној вредности. 

3.9. Приходи  

Приходи од продаје се признају по принципу фактурисане реализације , умањени за одобрене 

попусте исказане у фактури и умањени за обрачунати ПДВ. 

Приходи од активирања учинака и робе чине приходи по основу употребе производа за 

материјал. 

 3.10.  Позитивни и негативни ефекти валутних клаузула и курсне разлике 

Обрачунати ефекти уговорене валутне клаузуле у складу са МРС39 исказани су као расход 

односно приход . 
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3.11.  Ванбилансна средства и обавезе 

Ванбилансна средства укључују имовину узету у закуп, основно стадо по уговору, туђу робу у 

силосу и хладњачи  и обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су гаранције. 

3.12. Расходи 

Сви трошкови се признају у периоду у коме су настали, у складу са начелом настанка догађаја. 

3.13.  Ризик ликвидности 

        Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и  

        Хартија од вредности којима се тргује,као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко   

        Одговарајућег износа кредита обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту. Због                

динамике природе пословања друштва Финансијска служба тежи да одржи флексибилност 

финансирања држањем на располагањју утврђених кредитних линија.       

                                          

 

 

1. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

У хиљадама динара 
Земљиш

та 

Грађевински 

објекти 

Постројења 

и опрема 

Остала 

опрема 

У 

припреми 

Вишегод

ишњи 

засади 

Основно 

стадо Укупно 

        
 

Набавна вредност         

Стање на почетку године 171502 554732 333447 4 96031 76306 46236 1278257 

Нове набавке 
20789 9919 43128  3863 

77699 

 

Пренос на стална средства   17166   17166 

Отуђивање и расходовање 3574 3781   7264 9086 23705 

Усклађивање са фер вредношћу 
    23854 

23854 

 

Стање на крају године 

171502 571947 339585 4 121993 69042 64866 

1338939 

 

 

     

Исправка вредности    

Стање на почетку године  237468 179103 38974  455545 

Амортизација 2012 године 12350 25778   38128 

Отуђивање и расходовање 3574 3781    7355 

Стање на крају године 246244 201100 38974  486318 

Неотписана вредност 31.12.12 171502 325703 138485 4 121993 30068 64865 852621 

Неотписана вредност 31.12.11 171502 295268 154344 4 118025 37332 46236 822712 



 

 6  

2. ЗАЛИХЕ 

 

3. ПОТРАЖИВАЊА 

 

 

Структура потраживања 31.12.2011 31.12.2012 

Потраживања по основу продаје 25805 52974 

Потр по осн продаје групна ПЛ  5716 

Потраживања за камату 430  

Потраживања  од запослених 920 - 

Потраживања од државних органа 4530 1184- 

Остала потраживања-премија  7044 

Исправка вредности других потраж.  - 

Укупно: 31685 66918 

 

Потраживања за пдв 10356 - 

Разграничени порез  311 

АВР 14376 11893 

Укупно: 24736 12204 

 

Преглед усаглашености потраживања на дан 31.12.2012.године 

 

Врста потраживања Износ потраживања од 

купаца по пословним 

књигама АД Будућност  у 

000 дин 

Износ потраживања од купаца 

усаглашен изводима 

отоворених ставки у 000 дин 

Потраживања од купаца у земљи 58690 58690 

 

 

  

 

рб Структура залиха  на дан :                                          

 

31.12.2011 год 

У 000 дин 

31.12.2012.год 

У 000 дин 

1 Готови производи 87819 

 

53090 

 Недовршена производња 24047 23019 

3 Сировине и основ.материјал 22521 17982 

4 Гориво и мазиво 1033 2553 

5 roba 9574 5889 

6 Резервни делови 3043 3264 

7 Алат и инвентар 4278 4353 

8 Дати аванси 557 314 

 Укупно:  152872 110464 
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4.ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

 

Врста рачуна 31.12.2011 31.12.2012. 

Текући рачун 11300 123667 

Девизни рачун 224 260 

Укупно:  11524 123927 

 

5.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

 

Пореска основица  481.943.131 

Кнјиговодствена основицак  464.187.713 

РАЗЛИКА    17.545.418 

15%      2.663.163 

 

 

6. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 

Предузеће је завршило поступак приватизације по Закону о приватизацији. 70% друштвеног капитала 

је продато на аукцији, док је преостали друштвени капитал од  30 %  уписан  запосленима. 

 

Структура капитала  

 

 31.12.2011 31.12.2012 

Капитал већинског власника 70 % 306885 306.885 

Капитал запослених  30 % 101408 101.408 

Остали капитал 1490 1.490 

uкупно основни и остали 409783 

 

409.783 

Резерве  125035 125.035 

Законске резерве 658 658 

Статутарне и др.резерве 124377 124.377 

Нераспоређена добит 5079 

 

11996 

Губитак  - 

Укупно: 539897 

 

546814 

 

Акције предузећа дате су на продају 02.10.2008.године. Укупан број акција 408.293 комада. По 

завршном рачуну 31.12.2012.године АД „Будућност“ Бачка Паланка исказала је нето добит  у износу 

од   6916         хиљада динара. 

 

 

7 Дугорочне обавезе 

 

 31.12.2011. 31.12.2012. 

Banka intesa  125090 

Fond za razvoj 29089 32035 

Раиффејсен банка 2391793 211191 

   

Укупно:  268434 368316 

 

Кредит креће са отплатом 13 месеци по добијанју ,одобрен је на 84 месеца .на износ средстава банка 

обрачунава камату по стопи 1 месечни ЕУРИБОР плус 3,7% на годишнјем нивоу.Кредит је наменски 

за инвестиције а део кредита који доспева у 2011 је пренесен на краткорочне обавезе. 

Kredit banke Intesa odobren 16.112012 na iznos 1.100.000eur  prva rata 15.02.2015 zadnja 15.112019 
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8. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Стање на дан 31.12.2011 31.12.2012. 

Део дуг.обавеза које доспевају до 1 год.лизинг 56782 53823 

Примљени аванси  5603  

Добављачи у земљи 50409 78354 

Добавлјачи групна правна лица 39343 55734 

Позајмица власника 8427 8427 

Позајмице групна правна лица 59645 12227 

Донација 8183 5753 

Друге обавезе 1443 625 

Обавезе за порезе и доприносе 198 146 

Обавезе за личне доходке 5664 4536 

Обавезе за порезе и доп наводњаванје 2629 5294 

ПВР 63 3389 

Обавезе за камате пов прав лица  5498 

8-1 укупно  233806 

8-2Резервисанја за судске спорове  19861 

Укупно: 211734 253667 

 

Судски спорови се односе на спор за закуп земљишта Министарство пољопривреде гдје имамо 

пресуду Апелационог Суда.У току су преговори са Министарством у вези  плаћанја.Став руководства 

је да се за ове спорове резервише 19.861 хилјада динара. 

9. ПРИХОДИ 

 

 

Пословни приходи 31.12.2011 31.12.2012 

 

Приход од продаје робе транзит 43452 31158 

Приходи од продаје групним пр.лицима  77419 

Приход од продаје производа и услуга 289928 313185 

1-Укупно: 333380 421762 

Прираст основног стада 1445 3872 

Повећање залиха недовршене производње 3651  

Смањење недовршене производње  1027 

Повећање залиха готових производа 11171  

Смањење залиха готових производа  34729 

2-Укупно: 16213 35756 

Приход од премија, субвенција 15998 26492 

Приход од закупа 582 722 

3-Укупно: 16580 27214 

А) Финансијски приходи    

Приход од камата 562 1232 

Позитивне курсне разлике по потраж. 5442  

Приходи по основу валутне клаузуле 3810 959 

4-Укупно: 9814 2209 

Б) Остали приходи   

Добици од продаје biol sred 1850 4802 

Добитци од продаје хартија од вредности   

Добитци од продаје материјала 409 

 

420 

Вишкови материјала –производа 64 836 

Приходи од смањења обавеза  446 

Остали приходи 4587 4762 

Приход од усклађивања вредности  23844 

5-Укупно: 6910 35110 
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Р А С Х О Д И 

10.  НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 

 

 31.12.2011. 31.12.2012 

Набавна вредност продате робе  38642 28255 

укупно:  38642 

 

28255 

 

      

11. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

Структура трошкова 31.12.2011 31.12.2012. 

Трошкови сировине и основ.материјала 99823 81283 

Трошкови помоћног материјала 2953 8622 

Troškovi nab mat grupna pravna lica  17881 

трошкови осталог материјала режијског 7730 3557 

Трошкови резервних делова 5451 6875 

Трпшкови електричне енергије 6268 8150 

Трошкови горива  39164 47048 

Отпис ситног инвентара и амбал  1821 

Укупно: 161389 175237 

   

 

 

12. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 55103 53031 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и 

накнаде на терет послодавца 

9863 9492 

Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима 

20127 17053 

Отпремнине  3290 683 

Остали лични расходи (путни трош. Дневнице) 2636 2419 

Укупно: 91019 82678 

 

 

13. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  

 

Трошкови амортизације у износу од  38128     односе се на амортизацију некретнина, постројења и 

опреме . 

Резервисанја за судске спорове19861 хилјада динара. 

 

14.  ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

Трошкови произ услуга 31.12.2011. 31.12.2009. 

Трошкови услуга на изради учинака 2399 1567 

Трошкови транспортних услуга 4723 5225 

Трошкови услуга одржаванја 11949 5601 

Трошкови закупнина 475 240 

Troš zakupa pov pl  2833 

Трошкови рекламе и пропаг 30  

Трошкови осталих услуга 8988 4520 

Трошкови испитиванја  1735 

Трошкови ветерин услуга  4313 

У к у п н о 28564 26034 
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15. Нематеријални трошкови 

 

Непр услуге обезбеђенје  2725 

Остале неп услуге 3191 1084 

Трошкови репрезентације 1617 783 

Трошкови премије осиг 704 2471 

 

Трошкови плат промета 689 974 

Трошак члан 35 19 

Трошак пореза 2392 3207 

Остали нематериј трошкови 1270 879 

укупно 9898 12142 

 

16.  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

 

 31.12.2011 31.12.2012 

Расходи камата по фин.кредитима 9583 15271 

Камате на позајмице пов правна лица  5498 

Расходи камата по обавезама из ДПО 162  

Расходи затезних камата   

Расходи камата по обавезама за порезе и допр 71  

Негативне курсне разлике 1  

Расходи по основу валутне клаузуле 2712 31834 

Укупно: 12529 52603 

 

17  ОСТАЛИ РАСХОДИ    

 
 

 31.12.2010. 31.12.2012 

Губици по основу расход. и продаје био ср 1537 4428 

Губици од продаје материјала 86 348 

Расходи по основу директног отписа 1540 533 

Мањак материјала 539 214 

Остали непоменути расходи 884 357 

Расходи по основу обезвређења имовине  7265 

Укупно: 4586 13145 

 

Obezvređenje imovine se odnosi na stari zasad voćnjaka jabuke koji je star preko 25 godina i većim delom je 

iskrčen.Procena rukovodstva je da je došlo do degradacije višegodišnjih zasada zbog starosti i da je nihova 

fer vrednost manja za  7.265 hiljada dinara. 

 

17.Зарада по акцији   dobit/broj akcija  6.916.331/408293=16,94 

 

 

18. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Девизни курс  примењен за прерачун позиција у динарима на дан 31.12.2012 је: 

 31.12.2011 31.12.2012 

ЕУР 105.4982 113,7183 
Продајни курс ЕУР                                                                                                               104.0595 

 

 
 

 

 

 

Бачка Паланка, ______________      Д и р е к т о р 

 

        ________________________ 














