
Popunjava pravno lice - preduzetnik

Naziv

Sedište

8607745 1061 100737994
Šifra delatnosti PIBMatični broj

BILANS STANJA

BECEJSKA PEKARA AD BECEJ

BECEJ NOVOSADSKA 157

na dan 31.12.2014. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa 
računa, 
račun

POZICIJA AOP Napomena broj

Iznos

Prethodna godina

Tekuća godina
Krajnje stanje 

31.12.2013.
Početno stanje 

01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

AKTIVA

00 A. UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL 0001

B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +  
0034)

0002 120,907 122,804 84,582

01
I. NEMATERIJALNA IMOVINA  (0004 + 0005 + 0006 +  
0007 + 0008 + 0009)

0003

010 i deo 
019

1. Ulaganja u razvoj 0004

011, 012 i 
deo 019

2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke,  
softver i ostala prava

0005

013 i deo 
019

3. Gudvil 0006

014 i deo 
019

4. Ostala nematerijalna imovina 0007

015 i deo 
019

5. Nematerijalna imovina u pripremi 0008

016 i deo 
019

6. Avansi za nematerijalnu imovinu 0009

02
II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA  (0011 +  
0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 119,158 120,944 82,582

020, 021 i 
deo 029

1. Zemljište 0011 536 536 536

022 i deo 
029

2. Gradjevinski objekti 0012 38,432 43,227 49,637

023 i deo 
029

3. Postrojenja i oprema 0013 80,190 77,181 26,836

024 i deo 
029

4. Investicione nekretnine 0014

025 i deo 
029

5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 0015

026 i deo 
029

6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0016

027 i deo 
029

7. Ulaganja na tudjim nekretninama,postrojenjima i  
opremi

0017 3,296

028 i deo 
029

8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu 0018 2,277

03
III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 +  
0023)

0019

030, 031 i 
deo 039

1. Šume i višegodišnji zasadi 0020

032 i deo 
039

2. Osnovno stado 0021

037 i deo 
039

3. Biološka sredstva u pripremi 0022

038 i deo 
039

4. Avansi za biološka sredstva 0023

04 osim 047
IV. DUGOROC(NI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 +  
0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +  
0033)

0024 1,860 2,000

040 i deo 
049

1. Ucešca u kapitalu zavisnih pravnih lica 0025

041 i deo 
049

2. Ucešca u kapitalu pridruženih pravnih lica i  
zajednickim poduhvatima

0026

042 i deo 
049

3. Ucešca u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije  
od vrednosti raspoložive za prodaju

0027

deo 043, 
deo 044 i 
deo 049

4. Dugorocni plasmani maticnim i zavisnim pravnim  
licima

0028



- u hiljadama dinara -

Grupa 
računa, 
račun

POZICIJA AOP Napomena broj

Iznos

Prethodna godina

Tekuća godina
Krajnje stanje 

31.12.2013.
Početno stanje 

01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

deo 043, 
deo 044 i 
deo 049

5. Dugorocni plasmani ostalim povezanim pravnim  
licima

0029

deo 045 i 
deo 049

6. Dugorocni plasmani u zemlji 0030

deo 045 i 
deo 049

7. Dugorocni plasmani u inostranstvu 0031

deo 046 i 
deo 049

8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeca 0032

deo 048 i 
deo 049

9. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0033 1,860 2,000

05
V. DUGOROCNA POTRAŽIVANjA (0035 + 0036 +  
0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034 1,749

050 i deo 
059

1. Potraživanja od maticnog i zavisnih pravnih lica 0035

051 i deo 
059

2. Potraživanja od ostalih povezanih lica 0036

052 i deo 
059

3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit 0037 1,749

053 i deo 
059

4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o  
finansijskom lizingu

0038

054 i deo 
059

5. Potraživanja po osnovu jemstva 0039

055 i deo 
059

6. Sporna i sumnjiva potraživanja 0040

056 i deo 
059

7. Ostala dugorocna potraživanja 0041

288 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 0042 6,557 6,705 6,331

G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 +  
0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043 247,175 391,500 497,669

Klasa 1
I. ZALIHE  (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 +  
0050)

0044 10,398 18,454 21,084

10 1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar 0045 8,196 9,188 5,850

11 2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge 0046

12 3. Gotovi proizvodi 0047 329 3,178 525

13 4. Roba 0048 1,028 1,706 13,310

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 0049

15 6. Placeni avansi za zalihe i usluge 0050 845 4,382 1,399

20
II. POTRAŽIVANjA PO OSNOVU PRODAJE (0052 +  
0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051 269,155 306,989 413,754

200 i deo 
209

1. Kupci u zemlji - maticna i zavisna pravna lica 0052

201 i deo 
209

2. Kupci u inostranstvu - maticna i zavisna pravna lica 0053

202 i deo 
209

3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica 0054 248,448

203 i deo 
209

4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica 0055

204 i deo 
209

5. Kupci u zemlji 0056 20,707 306,989 413,754

205 i deo 
209

6. Kupci u inostranstvu 0057

206 i deo 
209

7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje 0058

21 III. POTRAŽIVANjA IZ SPECIFICNIH POSLOVA 0059 55,112 55,112 55,112

22 IV. DRUGA POTRAŽIVANjA 0060 4,389 307 5,550

236
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU  
PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

0061

23 osim 236 
i 237

VI. KRATKOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 +  
0064 + 0065 +0066 + 0067)

0062

230 i deo 
239

1. Kratkorocni krediti i plasmani - maticna i zavisna  
pravna lica

0063

231 i deo 
239

2. Kratkorocni krediti i plasmani - ostala povezana  
pravna lica

0064

232 i deo 
239

3. Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji 0065

233 i deo 
239

4. Kratkorocni krediti i zajmovi u inostranstvu 0066



- u hiljadama dinara -

Grupa 
računa, 
račun

POZICIJA AOP Napomena broj

Iznos

Prethodna godina

Tekuća godina
Krajnje stanje 

31.12.2013.
Početno stanje 

01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

234,235,238 
i deo 239

5. Ostali kratkorocni finansijski plasmani 0067

24 VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 0068 884 227 685

27 VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069 7,173 10,257 1,372

28 osim 288 IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENjA 0070 64 154 112

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 +  
0002 + 0042 + 0043)

0071 474,639 521,009 588,582

88 Dj. VANBILANSNA AKTIVA 0072 174,175 354,614 43,581

PASIVA

A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 +  
0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) >= 0 = (0071 -  
0424 - 0441 - 0442)

0401 182,052 188,945 142,170

30
I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 +  
0407 + 0408 +  0409 + 0410)

0402 182,988 182,988 182,988

300 1. Akcijski kapital 0403 181,667 181,667 181,667

301 2. Udeli društava s ogranicenom odgovornošcu 0404

302 3. Ulozi 0405

303 4. Državni kapital 0406

304 5. Društveni kapital 0407

305 6. Zadružni udeli 0408

306 7. Emisiona premija 0409

309 8. Ostali osnovni kapital 0410 1,321 1,321 1,321

31 II. UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL 0411

047 i 237 III. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE 0412 763

32 IV. REZERVE 0413

330
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU  
REVALORIZACIJE  NEMATERIJALNE IMOVINE,  
NEKRETNINA, POSTROJENjA I OPREME

0414

33 osim 330

VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA  
OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI  
OSTALOG SVEOBUHVATNOG  REZULTATA  
(potražna salda racuna grupe 33 osim 330)

0415

33 osim 330

VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA  
OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI  
OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA  
(dugovna salda racuna grupe 33 osim 330)

0416

34 VIII. NERASPOREDJENI DOBITAK (0418 + 0419) 0417 6,557 53,106 5,677

340

VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA  
OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI  
OSTALOG SVEOBUHVATNOG  REZULTATA  
(potražna salda racuna grupe 33 osim 330)

0418

341 2. Nerasporedjeni dobitak tekuce godine 0419 6,557 53,106 5,677

IX. UCEŠCE BEZ PRAVA KONTROLE 0420

35 X. GUBITAK (0422 + 0423) 0421 6,730 47,149 46,495

350 1. Gubitak ranijih godina 0422 1,122 47,149 46,495

351 2. Gubitak tekuce godine 0423 5,608

B. DUGOROCNA REZERVISANjA I OBAVEZE (0425  
+ 0432)

0424 44,805 82,864 13,847

40
I. DUGOROCNA REZERVISANjA (0426 + 0427 +  
0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku 0426

401
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih  
bogatstava

0427

403 3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja 0428

404
4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije  
zaposlenih

0429



- u hiljadama dinara -

Grupa 
računa, 
račun

POZICIJA AOP Napomena broj

Iznos

Prethodna godina

Tekuća godina
Krajnje stanje 

31.12.2013.
Početno stanje 

01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

405 5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova 0430

402 i 409 6. Ostala dugorocna rezervisanja 0431

41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 +  
0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432 44,805 82,864 13,847

410 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0433

411 2. Obaveze prema maticnim i zavisnim pravnim licima 0434

412 3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima 0435

413
4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u  
periodu dužem od godinu dana

0436

414 5. Dugorocni krediti i zajmovi u zemlji 0437 34,843 59,829 13,847

415 6. Dugorocni krediti i zajmovi u inostranstvu 0438

416 7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0439 9,962 23,035

419 8. Ostale dugorocne obaveze 0440

498 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 0441

42 do 49 
(osim 498)

G. KRATKOROCNE OBAVEZE  (0443 + 0450 + 0451  
+ 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442 247,782 249,200 432,565

42
I. KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 +  
0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443 192,267 130,388 159,154

420
1. Kratkorocni krediti od maticnih i zavisnih pravnih  
lica

0444

421 2. Kratkorocni krediti od ostalih povezanih pravnih lica 0445

422 3. Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji 0446 105 65,000 39,068

423 4. Kratkorocni krediti i zajmovi u inostranstvu 0447

427
5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava  
obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

0448

424,425,426 
i 429

6. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0449 192,162 65,388 120,086

430 II. PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE 0450 12,240 12,323 12,205

43 osim 430
III. OBAVEZE IZ POSLOVANjA (0452 + 0453 + 0454  
+ 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451 37,334 34,524 174,519

431 1. Dobavljaci - maticna i zavisna pravna lica u zemlji 0452

432
2. Dobavljaci - maticna i zavisna pravna lica u  
inostranstvu

0453

433 3. Dobavljaci - ostala povezana pravna lica u zemlji 0454 28,331 34,186 174,211

434
4. Dobavljaci - ostala povezana pravna lica u  
inostranstvu

0455

435 5. Dobavljaci u zemlji 0456 8,625

436 6. Dobavljaci u inostranstvu 0457

439 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0458 378 338 308

44,45 i 46 IV. OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE 0459 5,941 67,904 85,597

47
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU  
VREDNOST

0460

48
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I  
DRUGE DAŽBINE

0461 3,433 997

49 osim 498 VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENjA 0462 628 93

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416  
+ 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 -  
0402) >= 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)  >= 0

0463

DJ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 -  
0463) >= 0

0464 474,639 521,009 588,582

89 E. VANBILANSNA PASIVA 0465 174,175 354,614 43,581

U Zakonski zastupnikM.P

dana 20 godine



Popunjava pravno lice - preduzetnik

Naziv

Sedište

Matični broj Šifra delatnosti
1007379948607745

PIB
1061

BILANS USPEHA

BECEJSKA PEKARA AD BECEJ

BECEJ NOVOSADSKA 157

za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, 
račun

POZICIJA AOP Napomena broj
Iznos

Tekuća godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA

60 do 65, osim 62 
i 63

A. POSLOVNI PRIHODI  (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 506,404 648,244

60
PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006  
+ 1007 + 1008)

1002 145,426 192,833

600
1. Prihodi od prodaje robe maticnim i zavisnim pravnim licima  
na domacem tržištu

1003

601
2. Prihodi od prodaje robe maticnim i zavisnim pravnim licima  
na inostranom tržištu

1004

602
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima  
na domacem tržištu

1005 90,145

603
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima  
na inostranom tržištu

1006

604 5. Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 1007 55,281 192,833

605 6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 1008

61
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I  USLUGA (1010 +  
1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009 327,444 450,534

610
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga maticnim i zavisnim  
pravnim licima na domacem tržištu

1010

611
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga maticnim i zavisnim  
pravnim licima na inostranom tržištu

1011

612
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim  
pravnim licima na domacem tržištu

1012 241,376

613
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim  
pravnim licima na inostranom tržištu

1013

614 5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem tržištu 1014 86,068 450,534

615
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na  
inostranom tržištu

1015

64
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA,DOTACIJA,  
DONACIJA I SL.

1016 1,035 1,327

65 IV.  DRUGI POSLOVNI PRIHODI 1017 32,499 3,550

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA

50 do 55, 62 i 63
B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023  
+ 1024 + 1025 +   1026 + 1027 + 1028 + 1029) >= 0

1018 489,650 516,016

50 I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 1019 149,878 139,158

62 II. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UCINAKA I ROBE 1020

630
III.  POVECANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I  
GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA

1021 2,870

631
IV. SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I  
GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA

1022 2,848

51 osim 513 V. TROŠKOVI MATERIJALA 1023 124,102 194,356

513 VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 1024 45,878 45,458

52
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI  
LICNI RASHODI

1025 70,137 69,347

53 VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 1026 53,765 18,595



- u hiljadama dinara -

Grupa računa, 
račun

POZICIJA AOP Napomena broj
Iznos

Tekuća godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

540 IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 1027 16,004 10,522

541 od 549 X. TROŠKOVI DUGOROCNIH REZERVISANjA 1028

55 XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 1029 27,038 41,450

V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) >= 0 1030 16,754 132,228

G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) >= 0 1031

66 D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 +  1039) 1032 15,897 10,883

66 osim 662,663 i  
664

I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI  
FINANSIJSKI PRIHODI  (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033 15,846 10,883

660 1.Finansijski prihodi od maticnih i zavisnih pravnih lica 1034

661 2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica 1035 9,581

665
3. Prihodi od ucešca u dobitku pridruženih pravnih lica i  
zajednickih poduhvata

1036

669 4. Ostali finansijski prihodi 1037 6,265 10,883

662 II. PRIHODI OD KAMATA (OD TRECIH LICA) 1038 51

663 i 664
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI  
VALUTNE KLAUZULE  (PREMA TRECIM LICIMA)

1039

56 DJ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047) 1040 21,760 38,397

56 osim 562,563 i  
564

I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM  
PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042  
+ 1043 + 1044 + 1045)

1041 1,712

560
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa maticnim i zavisnim  
pravnim licima

1042

561
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim  povezanim  
pravnim licima

1043

565
3. Rashodi od ucešca u gubitku pridruženih pravnih lica i  
zajednickih poduhvata

1044

566 i 569 4. Ostali finansijski rashodi 1045 1,712

562 II. RASHODI KAMATA (PREMA TRECIM LICIMA) 1046 16,228 38,397

563 i 564
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI  
VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRECIM LICIMA)

1047 3,820

E. DOBITAK IZ FINANSIRANjA (1032 - 1040) 1048

Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANjA (1040 - 1032) 1049 5,863 28,514

683 i 685
Z. PRIHODI OD USKLADJIVANjA VREDNOSTI OSTALE  
IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ  
BILANS USPEHA

1050 7,371

583 i 585
I. RASHODI OD USKLADJIVANjA VREDNOSTI OSTALE  
IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ  
BILANS USPEHA

1051 4,403

67 i 68,osim 683 i  
685

J. OSTALI PRIHODI 1052 429 34,486

57 i 58 osim 583 i  
585

K. OSTALI RASHODI 1053 19,896 87,650

L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE  
OPOREZIVANjA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +  1050 - 1051  
+ 1052 - 1053)

1054 51,550

Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE  
OPOREZIVANjA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 +  
1053 - 1052)

1055 5,608

69 - 59
M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA,  
EFEKTI PROMENE RACUNOVODSTVENE POLITIKE I  
ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1056

59 - 69
N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA,  
RASHODI PROMENE RACUNOVODSTVENE POLITIKE I  
ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1057

Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA (1054 - 1055 + 1056 -  
1057)

1058 51,550



- u hiljadama dinara -

Grupa računa, 
račun

POZICIJA AOP Napomena broj
Iznos

Tekuća godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

O. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA (1055 - 1054 + 1057 -  
1056)

1059 5,608

P.POREZ NA DOBITAK

721 I. PORESKI RASHOD PERIODA 1060 5,151

deo 722 II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA 1061

deo 722 III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA 1062

723 R. ISPLACENA LICNA PRIMANjA POSLODAVCA 1063

S. NETO DOBITAK  (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062) 1064 46,399

T. NETO GUBITAK  (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062) 1065 5,608

I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANjINSKIM  
ULAGACIMA

1066

II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VECINSKOM VLASNIKU 1067

III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANjINSKIM  
ULAGACIMA

1068

IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VECINSKOM  
VLASNIKU

1069

V. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada po akciji 1070

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 1071

U Zakonski zastupnikM.P

dana 20 godine



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број: 0 8 6 0 7 7 4 5 Шифра делатности: 1 0 6 1 ПИБ: 1 0 0 7 3 7 9 9 4

Назив БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АД

Седиште  НОВОСАДСКА 157  БЕЧЕЈ

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
за 2014  годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС
АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) 9001 12 12

2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5) 9002 2 2

3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу 9003

4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или
вишe од 10%

9004

5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број) 9005 125 130

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, 
    ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

                                                                                                                                 -износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Бруто Исправка вредности
Нето 

(кол. 4 - 5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Нематеријална имовина

1.1. Стање на почетку године 9006

1.2. Повећања (набавке) у току године 9007

1.3. Смањења у току године 9008

1.4. Ревалоризација 9009

1.5. Стање на крају године  (9006 + 9007 - 
9008 + 9009)

9010

02 2. Некретнине, постројења и опрема 

2.1. Стање на почетку године 9011 120944 120944

2.2. Повећања (набавке) у току године 9012 18012 18012

2.3. Смањења у току године 9013 19798 19798

2.4. Ревалоризационе резерве 9014

2.5. Стање на крају године 
 (9011 + 9012 - 9013 + 9014)

9015 119158 119158

03 3. Биолошка средства

3.1. Стање на почетку године 9016

3.2. Повећања (набавке) у току године 9017

3.3. Смањења у току године 9018

3.4. Ревалоризација 9019

3.5. Стање на крају године 
 (9016 + 9017 - 9018 + 9019)

9020



III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
                                                                                                            -износи у хиљадама динара-

Група
рачуна,
рачун

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

300 1. Акцијски капитал 9021 181667 181667

у томе: страни капитал 9022

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 9023

у томе: страни капитал 9024

302 3. Улози 9025

у томе: страни капитал 9026

303 4. Државни капитал 9027

304 5. Друштвени капитал 9028

305 6. Задружни удели 9029

306 7. Емисиона премија 9030

309 8. Остали основни капитал 9031 1321 1321

30
9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 
= 0402)

9032 182988 182988

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА 
                                                                                                                                    -број акција као цео број-
                                                                                                                               -износи у хиљадама динара-  

Група
рачуна,
рачун

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

1. Обичне акције

1.1. Број обичних акција 9033 181667 181667

део 300 1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно 9034 181667 181667

2. Приоритетне акције

2.1. Број приоритетних акција 9035

део 300 2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно 9036

300 3. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 = 9021) 9037 181667 181667

V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА
                                                                                                            -износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

2 4 5

1. Привредна друштва (домаћа правна лица) 9038

2. Физичка лица 9039

3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета 9040

4. Финансијске институције 9041

5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера 9042

6. Страна физичка лица 9043

7. Страна правна лица 9044

8. Европске финансијске и развојне институције 9045

9. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045  = 3037) 9046



VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ
  -износи у хиљадама динара-

Група
рачуна,
рачун

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

 226
1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за 
накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)

9047

450
2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада 
зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног 
стања)

9048 40883 40544

451
3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог (потражни промет без почетног стања)

9049 3930 4159

452
4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог (потражни промет без почетног стања)

9050 10945 10758

461, 462 и
723

5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања 
послодавца (потражни промет без почетног стања)

9051

465
6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 
(потражни промет без почетног стања)

9052 203

7. Контролни збир (од 9047 до 9052) 9053 55758 55664

VII.  ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ
  -износи у хиљадама динара-  

Група
рачуна,
рачун

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 9054 55758 55461

521
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца

9055 9122 9829

522, 523,
524 и 525 

3. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора 9056 226 302

526
4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа 
управљања и надзора

9057

529 5. Остали лични расходи и накнаде 9058 5031 3755

део 525,
533, и део

54 
6. Трошкови закупнина 9059 29710 26525

део 525, део
533, и део

54 
7. Трошкови закупнина земљишта 9060

536 и 537 8. Трошкови истраживања и развоја 9061

552 9. Трошкови премија осигурања 9062 2364 1603

553 10. Трошкови платног промета 9063 1288 4647

554 11. Трошкови чланарина 9064

555 12. Трошкови пореза 9065 445 1514

556 13. Трошкови доприноса 9066

део 560, део
561 и 562

14. Расходи камата и део финансијских расхода 9067 16228 31369

део 560, део
561 и део

562

15. Расходи камата по кредитима од банака и других 
финансијских институција (укупно): 

9068 16228 31369

15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи 9069 16228 31369

15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству 9070

15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи 9071

15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству 9072

део 579
16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, 
здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту 
човекове средине

9073

579 17. Остали непоменути расходи 9074

18. Контролни збир (од 9054 до 9074) 9075 152628 197743

VIII. ДРУГИ ПРИХОДИ
-износи у хиљадама динара-



Група
рачуна,
рачун

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

640
1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 
компензација и повраћаја пореских дажбина

9076 1035 1327

део 641 2. Приходи по основу условљених донација 9077

део 650 3. Приходи од закупнина за земљиште 9078 27839

 651 4. Приходи од чланарина 9079

део 660, део
661 и 662

5. Приходи од камата 9080 9581

део 660, део
661 и део

662

6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и 
осталим финансијским институцијама

9081 51

део 660, део
661 и део

669
7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку 9082

8. Контролни збир (од 9076 до 9082) 9083 38506 1327

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза) 9084

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према 
обрачуну)

9085

3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку 
основних средстава и нематеријалне имовине

9086

4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова 
пословања

9087

5. Остала државна додељивања 9088

6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу 
или натури од иностраних правних и физичких лица

9089

7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само 
предузетници)

9090

8. Контролни збир (од 9084 до 9090) 9091

X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
    И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9092

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 9093

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне 
клаузуле 

9094

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 
(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

9095

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9096

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9097

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика 9098

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика
(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

9099



XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
     И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама  динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9100

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 9101

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне 
клаузуле 

9102

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 
(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

9103

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9104

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9105

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта
курсних разлика

9106

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика 
(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

9107

XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ 
      И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Група рачуна,
рачун

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто 
Исправка

вредности
Нето 

(кол. 4-5)
1 2 3 4 5 6

23, осим  236 и 237
1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 
9111 + 9112)

9108

део 232, део 234, 
део 238 и део 239

1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9109

део 230, део 231, 
део 232, део 234, 
део 238 и део 239

1.2. Пласмани домаћим правним лицима и 
предузетницима (кредити и зајмови)

9110

део 230 и део 239
1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у 
иностранству (кредити и зајмови)

9111

део 230, део 231, 
део 232, 233, део 
234, 235, део 238 и
део 239

1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани 9112

  део 04 и део 05
2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна 
потраживања (9114 + 9115 + 9116)

9113

део 048 и део 049 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114

део 043, део 045, 
део 048, део 049, 
део 050, део 051 и 
део 059

2.2. Пласмани домаћим правним лицима и 
предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних 
потраживања од домаћих правних лица и предузетника 

9115

део 043, 044, део 
045, 048, део 049, 
део 050, део 051 и 
део 059

2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део 
дугорочних потраживања

9116

016, део 019, 
028 ,део 029, 038 
део 039, 052, 053, 
055, део 059, 15, 
159  200, 202, 204, 
206 и део 209

3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)

9117 271749 271749

део 016, део 019, 
део 028, део 029,  
део 038, део 039 
део 052, део 053, 
део 055, део 059,
део 202, део 204, 
део 206 и део 209

3.1. Продати производи, роба иуслуге и дати аванси 
физичким лицима

9118

део 15, део 159 
део 016, део 019 
део 028део 029, 
део 038, део 039, 
део 052, део 053 
део 055, део 059 
део 200, део 202, 
део 204, ,део 206 и
део 209

3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
јавним предузећима

9119

Група рачуна,
рачун

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто 
Исправка

вредности
Нето 

(кол. 4-5)
1 2 3 4 5 6

део 15, део 159 
део 016, део 019 

3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
домаћим правним лицима и предузетницима 

9120 271749 271749



део 028, део 029 
део 038, део 039
део 052, део 053, 
део 055, део 059 
део 200, део 202, 
део 204, део 206 и 
део 209

ео 15, део 159 део 
016, део 019, део 
028, део 029 део 
038, део 039, део 
052, део 053, део 
055, део 059 део 
204, део 206 и део 
209

3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
републичким органима и организацијама 

9121

део 15, део 159, 
део 016, део 019, 
део 028 део 029, 
део 038, део 039
део 052, део 053, 
део 055, део 059 
део 204, 
део 206 и део 209

3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 
јединицама локалне самоуправе 

9122

део 15, део 159, 
део 016, део 019, 
део 028, део 029, 
део 038 део 039,
део 052, део 053, 
део 055 део 059 
део 200, део 202, 
део 204, део 206 и 
део 209

3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали 
аванси

9123

054, 056, део 059, 
21, 22

4. Друга потраживања 
 (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)

9124 59501 0 59501

део 054, део 056, 
део 059део 220, 
221, део 228 и део 
229

4.1. Потраживања од физичких лица 9125

део 054, део 056, 
део 059,део 21  
део 220, део 228 и 
део 229

4.2. Потраживања од јавних предузећа 9126

део 054, део 056, 
део 059, део 21, 
део 220, део 228 и 
део 229

4.3. Потраживања од домаћих правних лица и 
предузетника

9127 59501 0 59501

део 056, део 059, 
део 220, 222, део 
223, део 224, део 
225, , део 228 и 
део 229

4.4. Потраживања од републичких органа и организација 9128

део 056 део 059, 
део 220, део 222, 
део 223, део 224, 
део 225, део 228 и 
део 229

4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе 9129

део 054, део 056, 
део 059, део 21 
део 220, део 224, 
део 225, део 226, 
део 228 и део 229

4.6. Остала потраживања 9130

У    БЕЧЕЈУ    Законски заступник

М.П.                 
     
_____________________________

Дана 31.03.2015.године

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике            
("Службени гласник РС", бр. 127/2014)



Попуњаваправнолице - предузетник 

Матични број  0 8 6 0 7 7 4 5 Шифра делатности 1 0 6 1 ПИБ 1 0 0 7 3 7 9 9 4 

Назив   БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АД 

Седиште  НОВОСАДСКА 157 

 
ИЗВЕШТАЈООСТАЛОМРЕЗУЛТАТУ 

 

запериодод  01,01,2014 до 31,12,2014, године  

- ухиљадамадинара -  

Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напоме
на 

Износ 

рачуна, 
рачун 

број 
Текућагоди

на 
Претходнагод

ина 
1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТОРЕЗУЛТАТИЗПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТОДОБИТАК (АОП 1064) 2001 

 
 
  

 46,399 

II. НЕТОГУБИТАК (АОП 1065) 2002 

  
 
 

5,608  

  

Б. ОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТАК   
 
 
  

  

а) 
СтавкекојенећебитирекласификованеуБилансууспехаубудућимпериод
има 

  

  
 
 

  

330 

1. Променеревалоризацијенематеријалнеимовине, некретнина, 
постројењаиопреме 

  
 
 
  

  

а) повећањеревалоризационихрезерви 2003 
 
 
  

  

б) смањењеревалоризационихрезерви 2004 

 
 
  

  

331 

2. Актуарскидобициилигубиципоосновуплановадефинисанихпримања   
 
 
  

  

а) добици 2005 
 
 
  

  

б) губици 2006 
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3. Добициилигубиципоосновуулагањаувласничкеинструментекапитала   
 
 
  

  

а) добици 2007 

  
 
 

  

б) губици 2008 
  
 
 

  

333 

4. 
Добициилигубиципоосновууделауосталомсвеобухватномдобиткуилигубиткуп
ридруженихдруштава 

  

 
 
  

  

а) добици 2009 
  
 
 

  

б) губици 2010 
  
 
 

  

  

 
б) 
СтавкекојенакнадномогубитирекласификованеуБилансууспехаубудући
мпериодима 
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1. 
Добициилигубиципоосновупрерачунафинансијскихизвештајаиностраногпосл
овања 

  

  
 
 

  

а) добици 2011 

  
 
 

  

б) губици 2012 
  
 

  



 



Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ  

рачуна, 
рачун 

број Текућа година Претходна година  

1 2 3 4 5 6  

335 

2. 
Добициилигубициодинструменатазаштитенетоулагањауино
странопословање 

  

  
 
 

  
 

а) добици 2013 
  
 
 

  
 

б) губици 2014 
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3. Добициилигубиципоосновуинструменатазаштитеризика 
(хеџинга) новчаногтока 

  
 
 
  

  
 

а) добици 2015 
 
 
  

  
 

б) губици 2016 
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4. 
Добициилигубиципоосновухартијаодвредностирасположив
ихзапродају 

  

 
 
  

  
 

а) добици 2017 
 
 
  

  
 

б) губици 2018 

 
 
  

  
 

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

2019 

  
 
 

  
 

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

2020 

  
 
 

  
 

  
III. 
ПОРЕЗНАОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТА
КПЕРИОДА 

2021 

 
 
  

  
 

  
IV. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2019 - 2020 - 
2021) ≥ 0 

2022 
  
 
 

  
 

  
V. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2020 - 2019 + 
2021) ≥ 0 

2023 
 
 
  

  
 

  В. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИРЕЗУЛТАТПЕРИОДА   
 
 
 

  
 

  
I.УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2001 - 2002 + 
2022 - 2023) ≥ 0 

2024 

  
 
 

 46,399  

  
II. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2002 - 2001 + 
2023 - 2022) ≥ 0 

2025 
 
 
  

5,608  
 

  

Г. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТАК 
(2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 илиАОП 2025 > 0 

2026 
 
 
  

  
 

1. Приписанвећинскимвласницимакапитала 2027 
 
 
  

  
 

2. Приписанвласницимакојинемајуконтролу 2028 
 
 
  

  
 

 

У  БЕЧЕЈУ  Законски заступник  

  М.П. _____________________________ 
дана 31,03,2015,године     

 
 

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 0 8 6 0 7 7 4 5 
Шифра 
делатности 

1 0 6 1 ПИБ  1 0 0 7 3 7 9 9 4 
 

Назив   БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АД 
 

Седиште  БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА 157 
 

                            
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од 01,01,2014, до 31,12,2014, године 

- у хиљадама динара – 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте капитала   

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32  

Основни капитал 
Уписани а 

неуплаћени 
капитал 

Резерве 
 

1 2   3   4   5  

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

             

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 
 

4019  4037  
 

б) потражни салдо рачуна 4002 181,667 4020 1,321 4038  
 

2. 

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

 
 

 
    

 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003  4021  4039  
 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 
 

 
4022  4040  

 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____ 

 
 

 
    

 

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

4005 
 
 

4023  4041  
 

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

4006 
181,667 

 
4024 1,321 4042  

 

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
 

    
 

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 
 
 

4025  4043  
 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 
 
 

4026  4044  
 

5. 

Стање на крају претходне године 31.12.____  
 
 

    
 

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

4009 
 
 

4027  4045  
 

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

4010 
181,667 

 
4028 1,321 4046  

 

6. 

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

 
 
 

    
 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 
 
 

4029  4047  
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 
 
 

4030  4048  
 

7. 
Кориговано почетно стање текуће година на 
дан 01.01. _____ 

 
 
 

    
 



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

4013 
 
 

4031  4049  
 

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

4014 
 
 

4032  4050  
 

8. 

Промене у текућој _____ години  
 
 

    
 

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 
 
 

4033  4051  
 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 
 
 

4034  4052  
 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

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

4017 
 
 

4035  4053  
 

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

4018 
 

181,667 
 

4036 1,321   
 

Редни 
Број 

ОПИС 
 
 

Компоненте капитала   

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34  

Губитак 
Откупљене 
сопствене 

акције 
Нераспоређени добитак 

 

 

2   6   7   8  

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

    
 

         

а) дуговни салдо рачуна 4055 
 

46,493 
4073  4091  

 

б) потражни салдо рачуна 4056 
 
 

4074  4092 5,677  

2. 

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

 
 
 

    
 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057  4075  4093  
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 
 
 

4076  4094  
 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____ 

 
 
 

    
 

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

4059 
 

46,495 
4077  4095  

 

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

4060 
 
 

4078  4096 5,677  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
 

    
 

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
 

654 
4079  4097  

 

б) промет на потражној страни рачуна 4062 
 
 

4080  4098  
 

5. 

Стање на крају претходне године 31.12.____  
 
 

    
 

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

4063 
 

47,149 
4081  4099  

 

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

4064 
 
 

4082  4100 53,106  

6. 

Исправка материјално значајних грешака и 
промена рачуноводствених политика 

 
 
 

    
 

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 
 
 

4083  4101  
 



б) исправке на потражној страни рачуна 4066 
 
 

4084  4102  
 

7. 

Кориговано почетно стање текуће године на 
дан 01.01. _____ 

 
 
 

    
 

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

4067 
 
 

4085  4103  
 

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

4068 
 
 

4086  4104  
 

8. 

Промене у текућој _____ години       
 

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
 

5,608 
4087 763 4105 46,549  

б) промет на потражној страни рачуна 4070 
 

46,027 
4088  4106  

 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

 
 
 

    
 

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

4071 
 

6,730 
4089 763 4107  

 

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

4072 
 
 

4090  4108 6,557  

 

 

 

 

 

Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 

Ревалоризационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 

губици 

Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 

капитала 
1 2   9   10   11 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 
 

4127  4145  

б) потражни салдо рачуна 4110 
 
 

4128  4146  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 
 

4129  4147  

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 
 
 

4130  4148  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____ 

 
 
 

    

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

4113 
 
 

4131  4149  

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

4114 
 
 

4132  4150  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 
 

4133  4151  

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
 
 

4134  4152  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

 
 
 

    

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

4117 
 
 

4135  4153  



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

4118  4136  4154  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 
 

4137  4155  

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 
 

4138  4156  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

 
 
 

    

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

4121 
 
 

4139  4157  

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

4122 
 
 

4140  4158  

8. 

Промене у текућој _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 
 
 

4141  4159  

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 
 

4142  4160  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

      

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

4125 
 
 

4143  4161  

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

4126 
 
 

4144  4162  

 



 

 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

333 

АОП 

334 и 335 

АОП 

336 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 

добитку или губитку 
придружених друштава 

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 

прерачуна 
финансијских 

извештаја 

Добици или губици 
по основу хеџинга 

новчаног тока 

1 2   12   13   14 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

            

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 
 

4181  4199  

б) потражни салдо рачуна 4164 
 
 

4182  4200  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
 
 

4183  4201  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4166 
 
 

4184  4202  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. ____ 

 
 
 

    

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

4167 
 
 

4185  4203  

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

4168 
 
 

4186  4204  

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
 
 

4187  4205  

б) промет на потражној страни рачуна 4170 
 
 

4188  4206  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

 
 
 

    

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

4171 
 
 

4189  4207  

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

4172 
 
 

4190  4208  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
 
 

4191  4209  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174 
 
 

4192  4210  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

 
 
 

    

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

4175 
 
 

4193  4211  

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

4176 
 
 

4194  4212  

8. 

Промене у текућој _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
 
 

4195  4213  

б) промет на потражној страни рачуна 4178 
 
 

4196  4214  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

      

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

4179 
 
 

4197  4215  

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

4180 
 
 

4198  4216  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Редни 
број 

 

 
 ОПИС 

 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

Укупан капитал 
[∑(ред 1б кол 3 до 
кол 15) - ∑(ред 1а 

кол 3 до кол 15)] ≥ 0 

АОП 

Губитак изнад 
капитала [∑(ред 1а 
кол 3 до кол 15) - 
∑(ред 1б кол 3 до 

кол 15)] ≥ 0 
АОП 

337 

Добици или губици по 
основу ХОВ 

расположивих за продају 

1 2   15   16   17 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

    
 

        

а) дуговни салдо рачуна 4217  
4235 

 
4244  

б) потражни салдо рачуна 4218  142,170 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

      

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219 
 
 

4236 

 

4245  

б) исправке на потражној страни рачуна 4220 
 
 

 

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. ____ 

 
 
 

    

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

4221 
 
 

4237 

 

4246  
б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 

4222 
 
 

 

4. 

Промене у претходној _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 
 
 

4238  

4247  

б) промет на потражној страни рачуна 4224 
 
 

  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

 
 
 

    

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

4225 
 
 

4239 

 

4248  
б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4226 
 
 

188,945 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227 
 
 

4240 

 

4249  

б) исправке на потражној страни рачуна 4228 
 
 

 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

 
 
 

    

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

4229 
 
 

4241 

 

4250  
б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 

4230 
 
 

 

8. 

Промене у текућој _____ години  
 
 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4231 
 
 

4242 
 

4251  

б) промет на потражној страни рачуна 4232 
 
 

6,893 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

 
 
 

    

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

4233 
 
 

4243 182,052 4252  
б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4234 
 
 

 

У БЕЧЕЈУ  Законски заступник  

  М.П. _____________________________ 
дана  31,03,2015, године     
 

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 0 8 6 0 7 7 4 5 Шифра делатности 1 0 6 ПИБ 1 0 0 7 3 9 99 4

Назив   БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АД 

Седиште  БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА 157

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од  01,01,2014, до 31,12,2014, године

                                 - у хиљадама динара -

Позиција

АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 517,908

733,766

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

1. Продаја и примљени аванси 3002
459,928

728,889

2. Примљене камате из 
пословних активности

3003
51

0

3. Остали приливи из редовног 
пословања

3004
57,929

4,877

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

3005
548,288

728,748

1. Исплате добављачима и дати 
аванси

3006
468,084

625,492

2. Зараде, накнаде зарада и 
остали лични расходи

3007
55,758

69,347

3. Плаћене камате 3008
16,828

31,369

4. Порез на добитак 3009
7,173

748

5. Одливи по основу осталих 
јавних прихода

3010
445

1792

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

3011
99,945

5,018

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

3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013
28,874

3,187

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
28,874

1,860

4. Примљене камате из 
активности инвестирања

3017 1,327

5. Примљене дивиденде 3018

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

3019
16,758

41,129

1. Куповина акција и удела (нето 
одливи)

3020

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

3021
16,758

41,129

3. Остали финансијски пласмани 
(нето одливи)

3022

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

3023
12,116

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

3024 37,942



В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ 
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025 154,504

202,058I.  Приливи готовине из 
активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето 
приливи)

3027 150,000 188,918

Позиција
АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4
3. Краткорочни кредити (нето 
приливи)

3028
115

4. Остале дугорочне обавезе 3029 13,140

5. Остале краткорочне обавезе 3030
4,389

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

3031 135,583 169,592

1. Откуп сопствених акција и 
удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 57,246 149,308

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034
65,010

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036
13,327

20,284

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

3038
18,921

32,466

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

3039

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

3040
701,286

939,011

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

3041
700,629

939,469

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 
(3040 - 3041)

3042
657

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 
(3041 - 3040)

3043 458

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ 
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044
227

685

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 
РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ 
РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ 
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047
884

227

У __БЕЧЕЈУ__________________________
Законски 
заступник

М.П. _____________________________

Дана 31,03,2015,године

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)



   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

1. Опште информације 

 

БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АД  (У даљем тексту: Друштво) је основано 1995 као Акционарско друштво 

за прераду и промет житарица и производњу пекарских производа на бази Одлуке о оснивању 

издвајањем из ПИК БЕЧЕЈ  Пољопривреда АД Бечеј и регистровано је код Трговинског суда у 

Новом Саду 1-17937. 

 

Основна делатност којом се Друштво бави је 1061 произвоња млинских производа, а поред тога 

регистровао је и за обављање следећих делатности 1071 производња хлеба и пецива.. 

 

Седиште друштва је у Бечеју Новосадска  157 

Матични број Друштва је 08607745 а ПИБ 100737994 

 

Финансијски извештаји за 2014. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени су од стране 

Управног одбора „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД  дана 25.02.2015. године.  

 

На дан 31. децембар 2013. године Друштво је имало 130  запослених (на дан 31. децембар 2014. 

године број запослених у Друштву био је 125). 

   

2. Основе за састављање финансијских извештаја  
 

Изузев како је наведено ниже, финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са 

Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ). Финансијски извештаји су 

састављени према концепту историјских трошкова модификованом за ревалоризацију  

 

Друштво је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 

који захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као и 

прописима издатим од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у виду разлике 

између ове две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем: 

 

1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања (напомена 3.3 и  

     15). Ове ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.  

2  
 

            Друштво је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране              

Министарства финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – “Приказивање финансијских 

извештаја.“ 

 

 

 

2. Основе за састављање финансијских извештаја (наставак) 

 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 

рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у 

примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање већег степена 

или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај 

за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4. 
 

 
 

2.2. Прерачунавање страних валута 
 

(а) Функционална и валута приказивања 
 

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва  се одмеравају и приказују у валути примарног 

економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута). Функционална валута, 

односно извештајна валута Друштва је динар, а извештаји су приказани у хиљадама динара, 

уколико није другачије наглашено. 

  

(б) Позитивне и негативне курсне разлике  
 



   

 

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову динарску 

противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и негативне курсне разлике 

настале прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања које нису измирене до 

краја године, исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно расходи.  
 

Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати 

потраживања у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у  билансу 

успеха као финансијских приходи односно расходи. 
 
3. Преглед значајних рачуноводствених политика 

 

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 

наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године, 

осим ако није другачије назначено. 

 

3.1. Стална имовина 
 

(а) Gooдwill 
 

Gooдwill представља премију коју је Друштво платило изнад вредности препознатљиве нето 

имовине зависног правног лица.  Gooдwill настао приликом стицања зависних правних лица 

укључује се у „нематеријална“ средства, тестира се годишње како би се утврдило да ли му је 

умањена вредност и исказује се по набавној вредности умањеној за акумулиране губитке по 

основу умањења вредности.  

 

(б) Нематеријална улагања 
 
Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно цени 

коштања.  

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика ( Наставак ) 

 
3.1. Стална имовина (наставак) 

 
Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности или цени 

коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења. На крају пословне 

године преиспитује се корисни век трајања сваког нематеријалног улагања. 

 

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе.  

У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног улагања, 

примењује се МРС 36 – Обезвређење средстава. 
 

Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:  

 
Назив  Стопа амортизације (прилагодити) 
Лиценце и апликациони програми  25% 
Улагања у развој  33,33% 

   

 

 

 
 

(в) Некретнине, постројења и опрема  
 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по цени 

коштања.  
 

Накнадно вредновање некретнина врши се по допуштеном алтернативном поступку, који је 

предвиђен у МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, односно по ревалоризованом износу, 

који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањеној за укупан износ 

исправке вредности по основу обезвређивања.  

 

 



   

 

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном методом 

током процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију некретнина, 

постројења и опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за преосталу вредност 

уколико постоји. 
 

Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се 

периодично. 
 

На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема обезвређени у 

складу са МРС 36 – Обезвређење средстава. 
 

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су следеће:  
 

Назив  Стопа амортизације  прилагодити) 
Грађевински објекти  1,3 – 8% 
Опрема  5 – 20%  
Возила  14,3 – 15,5% 
Намештај  10 – 12,5% 
Остала опрема  33,33 – 50% 

 

 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.1. Стална имовина (наставак) 
 

Умањење вредности нефинансијских средстава Средства која имају неограничен корисни век 

употребе, као нпр. gooдwill,  не подлежу амортизацији, а провера да ли је дошло до умањења 

њихове вредности врши се на годишњем нивоу. За средства која подлежу амортизацији провера да 

ли је дошло до умањења њихове вредности врши се када догађаји или измењене околности укажу 

да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива. Губитак због умањења вредности се 

признаје у висини износа за који је књиговодствена вредност средства већа од његове надокнадиве 

вредности. Надокнадива вредност је вредност већа од фер вредности средства умањене за 

трошкове продаје и вредности у употреби. За сврху процене умањења вредности, средства се 

групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви новчани 

токови (јединице које генеришу готовину). Нефинансијска средства,осим gooдwиll-a, код којих је 

дошло до умањења вредности се ревидирају на сваки извештајни период због могућег укидања 

ефеката  умањења вредности. 
 

(г) Инвестиционе некретнине 

 

Почетно вредновање инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или цени коштања. 

При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у набавну вредност или цену 

коштања. 
 

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по моделу 

поштене вредности у складу са МРС 40 Инвестициона некретнина. Добитак или губитак настао 

због промене поштене вредности инвестиционе некретнине укључује се у нето добитак или 

губитак периода у којем је настао. 
 

Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи повезане са 

тим издацима припасти Друштву и да може поуздано да се измери. Сви остали трошкови текућег 

одржавања терете трошкове периода у коме настану. Када инвестициону некретнину користи њен 

власник, она се рекласификује на некретнине, постројења и опрему, и њена књиговодствена вредност 

на дан рекласификације постаје њена затечена вредност која ће се надаље амортизовати. 
 

 

(д) Биолошка средства 
 

Биолошка средства се одмеравају при почетном признавању и на датум сваког биланса стања по 

фер вредности умањеној за процењене трошкове продаје, осим у случају ако се фер вредност, при 

почетном признавању, не може поуздано утврдити. У том случају биолошко средство се одмерава 



   

 

по набавној вредности умањеној за евентуалну исправку вредности и евентуалне кумулиране 

губитке по основу умањења вредности. 

 

Добитак/(губитак) при почетном признавању биолошког средства по фер вредности умањеној за 

процењене трошкове продаје, као и при промени фер вредности умањеној за процењене трошкове 

продаје, укључује се у остале приходе или трошкове периода у коме је настао. 

 

Пољопривредни производи убрани од биолошких средстава Друштва одмеравају се по фер 

вредности умањеној за процењене трошкове продаје у моменту убирања. 

 

Добитак/(губитак) из почетног признавања пољопривредног производа по фер вредности 

умањеној за процењене трошкове продаје укључује се у остале приходе или трошкове периода у 

ком је настао. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 

3.1. Стална имовина (наставак) 
 

(đ) Алат и ситан инвентар који се калкулативно отписује 
 

Као стално средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и ситног инвентара који 

се калкулативно отписује, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна 

цена у време набавке средства је већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици према 

последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике. 

Средства алата и инвентара која не задовољавају услове из става 1. овог члана исказују се као 

обртна средства (залихе). 
За истоврстан алат и инвентар који се заједно користи појединачна вредност се 

утврђује као збир појединачних вредности свих истоврсних алата и инвентара. 
 Резервни делови 

 
Као стално средство признају се уграђени резервни делови, чији је корисни век трајања дужи од 

годину дана и појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по 

запосленом у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

Такви резервни делови, по уградњи, увећавају књиговодствену вредност средства у које су 

уграђени. 

Резервни делови који не задовољавају услове из става 1. овог члана, приликом уградње, исказују 

се као трошак пословања.  

 

(ж) Дугорочни финансијски пласмани 
 

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних 

лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица, учешћа у капиталу других правних лица, 

хартије од вредности које се држе до доспећа, дати дугорочни кредити зависним и осталим 

повезаним правним лицима и остали дугорочни финансијски пласмани. 
  

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана врши се по 

методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих. У 

билансу успеха исказује се приход од улагања само у оној мери у којој Друштво прими свој део из 

расподеле нераспоређеног добитка корисника улагања, до које дође након дана стицања. Део из 

расподеле који се прими у износу који је већи од таквог добитка сматра се повраћајем инвестиције 

и исказује се као смањење набавне вредности инвестиције. 

 

Почетно признавање хартија од вредности које се држе до доспећа врши се по набавној вредности 

која представља вредност надокнаде која је дата за њих. Накнадно мерење хартија од вредности 

које се држе до доспећа се врши по дисконтованој амортизованој вредности. Власничке хартије од 



   

 

вредности расположиве за продају накнадно се вреднују по поштеним тржишним вредностима у 

корист или на терет сопственог капитала. 

 

Губици по основу улагања у зависна, повезана и друга правна лица процењују се на датум 

састављања финансијских извештаја, у складу са МРС 36 и признају се као расход у билансу 

успеха. 

 

Почетно признавање и накнадно вредновање датих дугорочних кредита врши се по набавној 

вредности, која представља вредност надокнаде која је дата за њих. Трошкови трансакције се 

укључују у почетно признавање. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.2. Обртна имовина 

 

(а) Залихе 

 
 Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе. 

  

Залихе материјала 

 

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по нето 

продајној вредности, ако је нижа. 

Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови производње 

(конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање. 

 

Трошкови набавке материјала обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим оних 

које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти као што је ПДВ који се може одбити 

као претходни порез), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу 

директно приписати набавци материјала. Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при 

утврђивању трошкова набавке. 

Процену нето продајне вредности залиха материјала у случају застарелости, смањења вредности и 

сл. на датум сваког биланса стања врши посебна комисија коју образује Председник Управног 

одбора Друштва. 

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне улазне цене.  

 

Залихе  готових производа и недовршене производње 

 

Залихе готових производа вреднују се по цени коштања или по нето продајној вредности, ако је 

нижа. 

Цена коштања обухвата трошкове који су директно повезани са јединицама производа, као што је 

директна радна снага. Они, такође, обухватају систематско додељивање фиксних и променљивих 

режијских трошкова који настају приликом утрошка материјала за производњу готових производа. 

Фиксни режијски трошкови су они индиректни трошкови производње који су релативно 

константни, без обзира на обим производње, као што су амортизација и одржавање зграда и 

опреме, као и трошкови руковођења и управљања. Променљиви режијски трошкови су они 

индиректни трошкови производње који се мењају, директно или скоро директно, сразмерно 

промени обима производње, као што су индиректни материјал и индиректна радна снага. 

 

Додељивање фиксних режијских трошкова трошковима производње заснива се на уобичајеном 

капацитету производних објеката. Уобичајени капацитет је производња за коју се очекује да ће у 

просеку бити остварена током више периода или сезона у нормалним околностима, узимајући при 

том у обзир губитак капацитета услед планираног одржавања. Стварни ниво производње може да 

се користи, ако је приближан уобичајеном капацитету. Износ фиксних режијских трошкова који се 

додељују свакој групи производа не може да се последично повећа због ниске производње или 

неискоришћености постројења. Недодељени режијски трошкови признају се као расход у периоду 

у којем су настали. У периодима неуобичајено велике производње, износ фиксних режијских 



   

 

трошкова који је додељен свакој групи производа смањује се тако да се залихе не мере изнад цене 

коштања. Промењиви режијски трошкови додељују се свакој групи производа на основу стварне 

употребе производних капацитета.  

Резултат производног процеса може да буде више производа који се производе истовремено. То је 

случај, на пример, када се производе заједнички производи или када постоје производ и 

нуспроизвод. Кад трошкови производње сваког производа не могу посебно да се одреде, тада се 

додељују производима на разумној и доследној основи.  

Други трошкови укључују се у цену коштања залиха само у мери у којој су настали приликом 
довођења залиха на њихово садашње место и у садашње стање. На пример, у цену коштања залиха 

могу се укључити и непроизводни режијски трошкови или трошкови узгајања производа за 

посебне купце. 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.2. Обртна имовина (наставак) 

 

(а) Залихе (наставак) 
 

"Кључеви" који се користе за распоређивање трошкова при састављању калкулација цена коштања 

утврђују се најкасније 30 дана пре датума биланса и за наредни биланс стања и мењају се само ако 

се битно промене околности које на њих утичу. 

Трошкови који се не укључују у цену коштања залиха готових производа и који се признају на 

терет расхода су: 

а) неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 

б) трошкови складиштења (осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре 

наредне фазе производње); 

ц) режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у 

садашње стање, и  

д) трошкови продаје. 

Трошкови позајмљивања се не укључују у цену коштања залиха.  

Излаз залиха готових производа утврђује се по методи пондерисане просечне цене. 

Нето продајна вредност залиха готових производа представља процењену продајну вредност 

умањену за процењене трошкове продаје. 

Процењени трошкови продаје залиха готових производа, за потребе свођења ових залиха на нето 

продајну вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у 

приходима од продаје. 

Отписивање залиха готових производа врши се за сваку групу производа посебно.  

Процену нето продајне вредности залиха готових производа врши посебна комисија коју образује 

Председник Управног одбора Друштва. 

 

 

 

 

 

Залихе робе 
 
Залихе робе се воде по продајним ценама. Обрачун разлике у цени врши се тако да вредност 

излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по методи просечне пондерисане цене. 

Залихе робе се у случају застарелости, смањења вредности и сл. на датум сваког биланса стања 

своде на нето продајну вредност.  

Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност умањену за процењене 

трошкове продаје. 

Процењени трошкови продаје залиха робе, за потребе свођења ових залиха на нето продајну 

вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у приходима од 

продаје робе. 

Утврђивање нето продајне вредности врши се за сваку ставку залиха робе посебно. 

Процену нето продајне вредности залиха робе врши посебна комисија коју образује Председник 

Управног одбора Друштва. 

 

 

 



   

 

(б) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 
 

Друштво признаје и исказује стално средство (или расположиву групу) као средство намењено 

продаји у складу са МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која престају ако се 

његова књиговодствена вредност може првенствено повратити кроз продајну трансакцију, а не 

кроз наставак коришћења. 

Да би средство било класификовано (признато) као стално средство намењено продаји, поред 

услова из става 1. овог члана који проистиче из дефиниције тог средства, потребно је да буду 

испуњени још и следећи услови: 

–  средство мора бити доступно за моменталну продају у свом тренутном стању; 

– продаја средства мора бити јако вероватна у року од једне године од дана признавања као 

средства намењеног продаји. Овај услов подразумева да се сачини план продаје или донесе одлука 

о продаји средства и да се започне са тражењем купаца (јавна продаја, непосредни преговори са 

потенцијалним купцима и сл.). Да би продаја средства била јако вероватна мора постојати 

тржиште за то средство, а понуђена цена мора бити разумно утврђена, тако да омогућава продају 

средства у року од годину дана. 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.2. Обртна имовина (наставак) 
 

Средство које је отписано (амортизовано), односно средство чија је неотписана (садашња, односно 

књиговодствена) вредност безначајна неће бити признато као средство намењено продаји. 

Стално средство које је признато као средство намењено продаји мери се (исказује) по нижем 

износу од књиговодствене вредности и фер (поштене) вредности умањене за трошкове продаје.  

Књиговодствена вредност је садашња вредност исказана у пословним књигама. 

 Фер (поштена) вредност је износ за који средство може да буде размењено, или обавеза измирена, 

између обавештених и вољних страна у независној трансакцији, тј. тржишна вредност на дан 

продаје.  

 Трошкови продаје су трошкови који се могу директно приписати продаји средства и који не 

обухватају финансијске трошкове и трошкове пореза на приход. Трошкови продаје одмеравају се 

према садашњој висини, а не према висини која се очекује у моменту будуће продаје. 

 

(в) Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани признају се на основу 

рачуноводственог документа на основу кога настаје дужничко – поверилачки однос. Ако се 

вредност у документу исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по 

средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до 

датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или расхода. 

 

Отпис краткорочних потраживања и финансијских пласмана код којих постоји вероватноћа 

ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност 

наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши директним отписивањем.  

 

Индиректан отпис се утврђује за сва потраживања од чијег је рока за наплату протекло најмање 60 

дана  при чему се има у виду старост потраживања, економски положај и солвентност дужника као 

и немогућност наплате редовним путем. 

 

Индиректан отпис врши се на основу одлуке генералног директора, док предлоге за отпис у току 

године и  на крају године централна  пописна комисија.на предлог службе продаје. 
 

(г) Готовина и готовински еквиваленти 
 

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу код банака, 

друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до три месеца или 

краће и прекорачења по текућем рачуну.  

 

Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру текућих 

обавеза, у билансу стања. 

 

 



   

 

3.3. Ванбилансна средства и обавезе 
 

Ванбилансна средства/обавезе укључују: имовину узету у закуп, осим средстава узетих у 

финансијски закуп, робу у консигнацији, материјал примљен на обраду и дораду и остала средства 

која нису у власништву Друштва, као и потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења 

плаћања као што су гаранције и други облици јемства. 
 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.4. Основни капитал 
 

Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво / односно чине га 

уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал. Такође, основни капитал чине и остали облици 

основног капитала који по своој суштини не прдстављају основни капитал ( фондови заједничке 

потрошње и сл.) 

 

Промене на основном капиталу врше се искључиво према правилима прописаним Законом о 

привредним друштвима а све промене на основном капиталу региструју се код одговарајућег 

Регистра. 

 

Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса ЕУР-а иако је у Регистру 

уписана вредност у еврима. 

 

 

 Дугорочна резервисања  

 
Резервисања за обнављање и очување животне средине, реструктурирање и одштетне 

захтеве се признају: када Друштво има постојећу законску или уговорну обавезу која је резултат 

прошлих догађаја; када је у већој мери вероватније него што то није да ће подмирење обавезе 

изискивати одлив средстава; када се може поуздано проценити износ обавезе. Резервисања 

намењена реструктурирању обухватају пенале због отказивања закупа и исплате због раскида 

радног односа са радницима. Резервисања се не признају за будуће пословне губитке.  

 

Када постоји одређени број сличних обавеза, вероватноћа да ће подмирење обавеза изискивати 

одлив средстава се утврђује на нивоу тих категорија као целине. Резервисање се признаје чак и 

онда када је та вероватноћа, у односу на било коју од обавеза у истој категорији, мала. 

 

Резервисање се одмерава по садашњој вредности издатка потребног за измирење обавезе, 

применом дисконтне стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац 

и ризике повезане са обавезом. Повећање резервисања због истека времена се исказује као трошак 

камате. 

 

Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде запосленима. Одмеравање 

резервисања врши се у износу који представља најбољу процену издатка на дан састављања 

биланса стања који је потребан за измирење будућих обавеза. 

 

Резервисање у наредним обрачунским периодима неће се одмеравати применом дисконтне стопе 

пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац и ризик повезан са 

обавезом, већ ће се узимати подаци који су познати на дан 31. децембар 2012. године.  

 

 

3.5.Обавезе по кредитима 
 

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 

трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 

амортизованој вредности. Све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе 

трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита 



   

 

применом методе ефективне каматне стопе. 

 

Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Агенција нема безусловно 

право да одложи измирење обавеза за најмање 12 месеци након датума биланса стања. 

 

 

3.7. Обавезе према добављачима 
 

Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се одмеравају 

према амортизованој вредности. 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.8. Порез на добит 
 

Текући порез на добит 

 
Порез на добит представља  износ који се обрачунава и плаћа у складу са  Законом о порезу на 

добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит  за 2012. годину износи 10% и плаћа се 

на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском 

билансу укључује добит приказану у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским 

прописима Републике Србије.  

 

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег 

периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 

Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добитака из будућих обрачунских 

периода, али не дуже од пет, односно десет година. 

 

Одложени порез на добит  

  

Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 

стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања и обавеза 

у билансу стања и њихове књиговодствене вредности.  

 

Важеће пореске стопе на датум биланса стања или пореске стопе које су након тог датума ступиле 

на снагу, користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на добит.  

 

Одложена пореска средства су износи пореза из добити који могу да се поврате у наредним 

периодима по основу одбитних привремених разлика, резервисања за отпремнине по основу МРС 

19, расхода по основу обезвређења имовине, расхода на име јавних прихода,  неискоришћених 

пореских кредита који се преносе у наредни период и признатих пореских губитака.  

 

Одложене пореске обавезе су износи пореза из добити који се плаћају у наредним периодима по 

основу опорезивих привремених разлика.   

  

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 

средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских 

кредита на порески биланс Друштва, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно 

постојати опорезива добит од  које се одложена пореска средства могу искористити. 

 

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције 

које се књиже директно у корист или на терет капитала. 

 

3.9. Примања запослених 

  

Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване обавезе на дан 

31. децембар 2013. године. 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа 

доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове 

обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама 



   

 

прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата 

запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на 

терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се 

односе. Након извршених уплата доприноса, Друштво нема даљих законских обавеза у погледу 

будућег плаћања доприноса уколико фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције 

запосленима који су се пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као средство у износу 

који се може рефундирати или у износу за који се може умањити будућа обавеза за плаћање 

доприноса. 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 
3.9. Примања запослених (наставак) 

 

У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да исплати 

отпремнине приликом одласка у пензију или при престанку радног односа по сили закона због 

губитка радне способности – у висини три просечне зараде које је запослени остварио у месецу 

који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање од две 

просечне зараде по запосленом исплаћене у Друштву за месец који претходи месецу у коме се 

врши исплата отпремнине, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у привреди у 

Републици Србији према последње објављеном податку надлежног републичког органа, ако је то 

за запосленог повољније. 

 

 

3.10. Признавање прихода 
 

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и 

услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, 

рабата и попуста у тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ са 

продавца на купца. 

 

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је вероватно да ће 

у будућности Друштво имати економске користи и када су испуњени посебни критеријуми за 

сваку од активности Друштва као што је у даљем тексту описано. Износ прихода се не сматра 

поуздано мерљивим све док се не реше све потенцијалне обавезе које могу настати у вези са 

продајом. Своје процене Друштво заснива на резултатима из претходног пословања, узимајући у 

обзир тип купца, врсту трансакције и специфичности сваког посла.  
 

 Друштво остварује приходе по основу продаје у промету на велико/мало сопствених производа. 

 Такође друштво остварује приходе од закупнина. 
 

 

3.11. Признавање расхода 

 
Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са  оствареним пословним приходима и 

односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и накнада зарада, 

амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање расхода врши се 

истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали (принцип сучељавања 

прихода и расхода). 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.12. Приходи и расходи камата 
 
Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у оквиру 

финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале. 

 

Камата и остали трошкови позајмљивања обухватају се на следећи начин: трошкови 

позајмљивања који се непосредно могу приписати стицању, изградњи или изрaди средстава 



   

 

класификованог за приписивање трошкова позајмљивања (средство за које је потребно значајно 

време да би се оспособило за употребу, односно продају) капитализују се као део набававне 

вредности тог средства, а сви остали иду на терет расхода периода у коме су настали. 
 
 

3.13. Закупи 
 

(а) Некретнине, постројења и опрема 
 

Закупи где закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва класификују се 

као оперативни закупи. Плаћања извршена по основу оперативног закупа (умањена за стимулације 

добијене од закуподавца) исказују се на терет биланса успеха на пропорционалној основи током 

периода трајања закупа.  

 

Друштво узима у закуп поједине  некретнине и опрему.. Закуп некретнина, постројења и опреме, 

где Друштво суштински сноси све ризике и користи од власништва, класификује се као 

финансијски закуп. Финансијски закупи се капитализују на почетку закупа по вредности нижој од 

фер вредности закупљене некретнине и садашње вредности минималних плаћања закупнине. 

 

Свака закупнина се распоређује на обавезе и финансијске расходе како би се постигла константна 

периодична каматна стопа на преостали износ обавезе. Одговарајуће обавезе за закупнине, умањене 

за финансијске расходе, укључују се у остале дугорочне обавезе. Камате као део финансијских 

трошкова исказују се у билансу успеха у току периода трајања закупа тако да се добије константна 

периодична каматна стопа на преостали износ обавезе за сваки период.  

 

Некретнине, постројења и опрема стечени на бази финансијског закупа амортизују се у току 

периода краћег од корисног века трајања средства или периода закупа. 

 
Када је средство дато у оперативни закуп то средство се исказује у билансу стања зависно од врсте 

средства. 

 

Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања закупа.  

 

(б) Право на коришћење земљишта 
 

Право на коришћење земљишта стечено у поступку статусне промене и/или као одвојена 

трансакција кроз исплату трећој страни  третира се као нематеријално улагање. Нематеријално 

улагање има неограничен корисни век употребе и подлеже ревидирању у погледу умањења 

вредности на годишњем нивоу. 
 

Право на коришћење земљишта стечено кроз одвојену трансакцију исплатом локалним органима 

унапред за цео период коришћења третира се ка нематеријално улгање и отписује у току периода 

на који је добијено на коришћење.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.14 Накнадно установљене грешке  
 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко резултата 

ранијих година, у складу са  МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених 

процена и грешке. 

 

Материјално значајном грешком сматра се грешка, која је у појединачном износу или у 

кумулативном износу са осталим грешкама већа од 5% укупних прихода. 



   

 

 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода , 

односно у корист прихода периода у којем су идентификоване. 

 

 

4. Управљање финансијским ризиком  
 

4.1. Фактори финансијског ризика 
 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 

обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне 

стопе, каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева 

страних валута), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање 

ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских 

тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум.  

 

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва у складу са политикама одобреним од 

стране Управног одбора.  

 

(а) Тржишни ризик 
 

 Ризик од промене курсева страних валута 

 

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних 

валута који проистиче из пословања са различитим валутама.  

 

 Ризик од промене цена 

 

Друштво је изложено и ризику промена цена власничких хартија од вредности с обзиром да 

су улагања Друштва класификована у билансу стања као расположива за продају или као 

финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у 

билансу успеха. Друштво није изложено ризику промена цена робе. 

  

 Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

 

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у 

великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа. 

 

Ризик од промена фер вредности каматне стопе проистиче из дугорочних кредита. Кредити 

дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику новчаног тока. 

Кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер 

вредности кредитних стопа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Управљање финансијским ризиком (наставак) 
 

(б) Кредитни ризик  
 

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика. Друштво има утврђена правила како би 

обезбедило да се продаја производа на велико обавља купцима који имају одговарајућу кредитну 

историју. Продаја у промету на мало обавља се готовински.. Учесници у трансакцији и готовинске 

трансакције су ограничени на финансијске институције високог кредитног рејтинга.  

 

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код 

готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и 

финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући 



   

 

ненаплаћена потраживања и преузете обавезе.  

 

(ц) 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 

кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту. Због динамичне природе пословања 

Друштва, Финансијска служба тежи да одржи флексибилност финансирања држањем на располагању 

утврђених кредитних линија.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Управљање ризиком капитала 
 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом 

периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим 

интересним странама повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи 

трошкове капитала. 
 

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу 

коефицијента задужености (gearиng raтиo). Овај коефицијент се израчунава из односа нето 

дуговања Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити 

(укључујући краткорочне и дугорочне, као што је приказано у билансу стања) умање за готовину и 

готовинске еквиваленте.  

 

 

6. Некретнине, постројења и опрема  
 

 

 

  

Земљиште, 

грађ.објект

и и станови  Опрема  

Остала 

опрема  

Улагања  

у туђе нек. 

и опрему  

НПО у  

припреми  

 

 

Аванси  

 

 

Укупно 

Набавна вредност              

Стање на дан 31.12.2013. г 292620  229805          522425 

Повећања 1253   16758      2240    

Активирања              
Средства примљена без 

накнаде           
   

Отуђења   3793           

Пренос (са)/на              

Стање на дан  31.12. 2014. г 293873  242770      -  
-  536107 

              
Акумулирана исправка 

вредности           
   

Стање на дан 31.12. 2013. г 248857  152624          401481 

Активирања              

Амортизација  6047  9956           

Отуђења              

Пренос (са)/на              

Стање на дан 31.12.2014. г 254904  162580          417484 

              
Неотписана вредност на 

дан:           
   

31. децембра 2013. године 43763  77181          120944 

31. децембра 2014. године  38968  80190          119158 

              

  



   

 

 

 

7. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 

Земљиште и грађевински објекти Друштва су последњи пут процењивани са стањем  2004. од 

стране независних проценитеља. Процена је извршена на основу тржишних вредности недавних 

трансакција са повезаним странама обављеним по истим условима као и са трећим лицима. 

Позитиван ефекат ревалоризационих резерви умањен за одложени порез на добитак исказан је у 

корист осталих резерви у оквиру акцијског капитала.  

 

Амортизација за 2014 годину износи  16.003 динара  (за 2013 10.522  динара) и укључена је у 

трошкове пословања. 

 

 

 

Списак евентуалних хипотека и залога на непокретностима и покретним стварима у власништву 

„БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Бечеј, Новосадска 157 Бечеј и то: 

 

 

1 на легално изграђеним објектима који се налазе на катастарској парцели број 7903 упосана је 

извршна вансудска хипотека у корист „ЕРСТЕ БАНК“ АД Нови Сад по основу Уговора о 

дугорочном динарском кредиту број 10532130-5101459801, на износ од 1.000.000,  ЕУР-а. 

 

2) На легално изграђеним објектима који се налазе на катастарској парцели 10802 К О Бачко 

Градиште, уписана је извршна вансудска хипотека у корист „Московске банке“ Београд, по 

основу  Уговора о јемству број 375119458506321/Ј – 3. на износ од 300.000,00 ЕУР-а и на износ од 

50.000.000,00 РСД. 
 

 

 

 

 

 

11. Залихе 
 

  2014.  2013. 

     

Залихе материјала  8196  9188 

Недовршена производња     

Готови производи
 
  330  3178 

Роба  1028  1705 

Дати аванси за залихе и услуге  845  4382 

Минус: исправка вредности     

     

Укупно залихе – нето  10399  18453 

 

11. Залихе (наставак) 
 

Залихе готових производа износе  330 хиљада динара и односе се на залихе производа: брашно, 

хлебне мрвице,двопек и смрзнути производи, обланде 

 

Залихе робе износе  1028 хиљада динара и односе се на залихе робе у  малопродаји и велепродаји. 

 

Дати аванси за залихе и услуге износе 845 хиљада динара. 

 

Попис залиха са сатањем на дан 31. децембар 2014. године извршен је од стране именоване 

комисије у саставу:  Председник      Барањ Петер Магдолна 

                                   Заменик пред,  Суботички Дарја  

                                   Члан: Мићановић Драго 

                                    Члан: Поморишац Каталин  

                                    



   

 

Елаборат о попису усвојен је дана 30.01.2015. године и све корекције стања за неслагања утврђена 

по попису извршене су на начин да исказано књиговодствено стање залиха одговара стварном 

стању. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Стална средства намењена продаји  и средства пословања које се 

обуставља  

 
  2014.  2013. 
Некретнине  38432  43227 
Опрема  80190  77180 
Нематеријална улагања намењена продаји     

Земљиште  537  537 
Средства пословања које се обуставља     

Остала краткорочна средства (навести детаље)  --------------  ------- 
Укупно  119153  120944 

 
 ---------------------------------------- 
 

 

 
 

 

13. Потраживања 

 

(13. Потраживања (наставак) 
 

(а) Потраживања од купаца (наставак) 

 
Друштво има усаглашено стање са свим значајним купцима. Неусаглашена разлика  се односи на 

купце који су угасили фирму. 

 

 

За потраживање од купца  је формирана исправка вредности  за чију   наплату је протекло више од 

60. дана , у складу са одлуком Директора/ стручне службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  2014.  2013. 

Потраживања од купаца  269155  362408 

Потраживања из специфичних послова  55112   

Остала потраживања                                       Више плаћен Порез 

на д. 

 

4389 

 

1718 

Краткорочни финансијски пласмани     

ПДВ и АВР    10410 

Укупно потраживања – нето  328656  374536 

     

  



   

 

14. Готовински еквиваленти и готовина 
 

 

  2014  2013 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти     

Текући (пословни) рачуни  884  227 

Издвојена новчана средства и акредитиви     

Благајна     

Девизни рачун     

Девизни акредитиви     

Девизна благајна     

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена 

 

 

 

 

Остала новчана средства     

  884  227 

     

 

Износ од РСД  884 хиљада динара се односи на готовину на рачунима банака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ванбилансна актива и пасива 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Капитал и резерве  
 
Укупан капитал Друштва на дан  31.децембар 2014. године има следећу структуру: 

 

 2014. 
 

2013. 

Основни капитал 181667  181667 

 Остали капитал 1321  1321 

Резерве    

Ревалоризационе резерве     

Нереализовани Добици по основу хартија од вредности    

Нереализовани Губици по основу хартија од вредности    

Нераспоређени добитак 6557  53106 

Губитак 
6730 

 47149 

 

Откупљене сопствене акције 763   

 182052  188945 

 

Основни капитал Друштва чине удели оснивача  акцијски капитал. 

      

Промене на капиталу за 2014. годину су настале по основу (Видети Извештај о променама на капиталу): 

 



   

 

 

 

 

 

 

17. Дугорочна резервисања 
 

Дугорочна резервисања се односе на следеће категорије: 

 

Друштво није извршило резервисање за отпремнине ради одласка у пензију радника 

јер  у 2015 години нема  радника који треба да иду у пензију. 

 

Дугорочни кредити се односе на:   2014.  2013. 

Финасијски кредит од:     

  -   банака у земљи      34843  59829 

  -   банака у иностранству      

Робни кредити од:     

  -   добављача у земљи          

  -   добављача у иностранству      

Остали дугорочни кредити (навести)S Leasing  9962  23035 

     

Укупно дугорочни кредити  44805  82864 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године (навести 

по врстама кредита)Хипо   банка 

                                     Erste banka   

 137500 

40319 

 13846 

 

38214 

Дугорочни део дугорочних кредита  177819  52060 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

18.  Дугорочни кредити (наставак) 
 

 

 

Преглед дугорочних кредита приказан је у следећој табели: 

 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 РСД  2014.   

Дугорочни кредити у 

земљи 
 

 
 

 
 

 
     

            

Хипо банка  

 

4.8%  год 

 

14.01.16 

Р

С

Д 

РСД  
 

12500 
  

            

Ерсте банка 
Нс542/13 

25.07.2013 

 
Еурибор 

 
25.07.16 

 
РСД  22343   

Минус: Део који доспева до 

једне године (Напомена x) 

ХИПО 

ЕРСТЕ 

 

 

   

 

 

137500 

4319 

 

  

            



   

 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 РСД  2014.   

Дугорочни кредити у 

иностранству 

  
 

   

     

            

Минус: Део који доспева до 

једне године (Напомена x) 

  
 

   

     

            

            

 

 

 

 

19. Остале дугорочне обавезе 

 
 
 

У хиљадама динара 

 

20. Краткорочне финансијске обавезе 

 

 2014. 
 

2013. 

Краткорочни кредити у земљи 105  130388 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године   
 52060 

 

Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године    23035 

Остале краткорочне финансијске обавезе 192162  6231 

 192267 
 211714 

 

 

 

Преглед краткорочних кредита приказан је у следећој табели: 

 

Број и 

датум 

уговора 

 
Каматна 

стопа 
 

Рок 

враћања 
 РСД  2014. 

Банка интеса а.д.  
1613 

15.05.2014 
 16.02% 

 13.11. 

2014 

 
РСД  105 

          

          

 

 

 

. 

Ради обезбеђења уредног враћања кредита  одобреног од стране Банка интеса а.д. 15.05.2014. године 

обезбеђење менице. 

 

Део дугорочних кредита који доспевају до једне године приказан је у следећој табели: 

 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 

РСД 

 
 2014            

Дугорочни кредити у 

земљи 
 

 
 

 
 

 
   

ХИПО БАНКА  
 

4.8% ГОД. 
 14.02. 

2016 

 
РСД  137500 

ЕРСТЕ БАНКА 
Нс 542/13 

25.07.2013 

 
Еурибор 

 25,07 

.2016 

 
РСД  40319 



   

 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 

РСД 

 
 2014            

         177819 

Дугорочни кредити у 

иностранству 

  
 

   

   

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Обавезе из пословања 
 

  2014.  2013. 

     

Примљени аванси, депозити и кауције  12240  12205 

Добављачи у земљи  8625  34642 

Добављачи у иностранству     

Добављачи – матична и зависна правна лица     

Добављачи – остала повезана правна лица  28331   

Остале обавезе из пословања  378   

Обавезе из специфичних послова    61673 

     

Укупно  49574  108520 

 

Друштво има усаглашено стање са већином добављача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Остале краткорочне обавезе 
 

  2014.  2013. 

     

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  5941  5931 

Остале обавезе /навести и обелоданити материјално значајне 

ставке/ 

 

293 

 

300 

  5941  6231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

          Остале обавезе се односе на путни трошак радника за децембар 

2014 годину. 

 

 

 

 
 

24. Одложена пореска средства и обавезе 
 

 

Одложена 

пореска 

средства 

 Одложене 

пореске 

обавезе 

 

Нето 

Стање 31. децембра 2012. године 6331    6331 

Промена у току године 374    374 

Стање 31. децембра 2013. године 6705    6705 

Промена у току године                 -148              -148 

Стање 31. децембра 2014. године 6557  -  6557 

 

 

24. Одложена пореска средства и обавезе (наставак) 
 

Одложена пореска средства Друштва, на дан 31. децембар 2014. године износе 6557 динара  и 

односи се на неискоришћени порески кредит, одобрен од стране пореских органа по основу 

инвестиција у некретнине, постројења и опрему, за које Руководство Друштва процењује да 

може да искористи за смањење пореске обавезе у наредних 5, однсоно 10 година.  

Односно: Одложене пореске обавезе се односе на разлику између пореске и рачуноводствене 

амортизације. 

 

Текући порески расход периода 

 2014  2013. 

Бруто резултат пословне године  Губитак 5608  51550 

Капитални добици и губици    

Усклађивање расхода    

Рачуноводствена амортизација  16004  10522 

Пореска амортизација 10656  10825 

Корекција расхода по основу трансферних цена   268941 

Корекција расхода по основу спречавања утањене 

капитализације 

  

 

Корекција расхода по основу камата применом правила о 

трансферним ценама 

  

 

Усклађивање расхода    

Корекција прихода по основу трансферних цена   447398 

Капитални добици и губици    

Пореска основица 0  51249 

Пореска стопа   15% 

Обрачунати порез   7687 

Укупна умањења обрачунатог пореза   2537 

Текући расход периода 
  5150 

 

Одложен порески приход (расход) периода   374 

Нето добит без одложеног пореског прихода (расхода)   46401 

Нето добит                   губитак 
259941  46401 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

25. Усаглашавање потраживања и обавеза 
 

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.10.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Пословни приходи 
 

     

  2014         2013 

Приходи од продаје производа и услуга 

 
 

290852 

 

643367 

Приход од активирања учинака и робе  327444   

Повећање вредности  залиха учинака (напомена ..)    2870 

Смањење вредности залиха учинака (напомена ..)  2848   

Остали пословни приходи   33534  4877 

Укупно   537090  651114 

     

 

 
 

 
 

 

27. Остали пословни приходи 
 

  2014  2013. 

     

Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.  1035   

Приходи од закупнина  27839  1327 

Приходи од чланарина   4322   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада     

Остали пословни приходи  339  3550 

   

33535 

 

4877 

 

 
 

28. Пословни расходи 

 

  2014  2013. 

     



   

 

Набавна вредност продате робе   149878  139158 

Трошкови материјала  169980  239814 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  70137  69347 

Трошкови амортизације и резервисања   16004  10524 

Остали пословни расходи   83949  60045 

  489648  518886 

 

. 

 
                                                                                                                                            2014  2013 

Трошкови материјала укључују трошкове – 

Трошкови сировина  и материјала                                                                    124102     194280     

Остали                                                                                                                                           76          

Трошкови енергије                                                                                                45878        45458    

 УКУПНО:        ----------------------- 

                                                                                                                               169980     239814      
 

Трошкови амортизације и резервисања укључују износ од РСД 16004  (2013 РСД 10524), 

који се односи на трошкове амортизације,  

 

 

 
 

29.  Остали пословни расходи 

 

  2014.  2013. 

     

Производне услуге     

Услуге на изради учинака     

Транспортне услуге  612  721 

Услуге одржавања  1605  2124 

Закупнине  13480  15749 

Трошкови сајмова     

Реклама и пропаганда     2 

Трошкови истраживања     

Трошкови развоја који се не капитализују      

Остале услуге  38068   

Непроизводне услуге   15432  13327 

Репрезентација  95  132 

Премије осигурања  2364  1603 

Трошкови платног промета  1288  4647 

Трошкови чланарина     

Трошкови пореза  445  1514 

Трошкови доприноса     

Остали нематеријални трошкови  7412  20226 

  

80801 

  

          60045 

30. Финансијски приходи 
  2014.  2013. 

Финансијски приходи из односа са матичним и зависним 

правним лицима  

 

 

 

 

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним 

правним лицима 

 

9581 

 

 

Приходи камата     

Позитивне курсне разлике     

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле     

Учешћа у добитку зависних правних лица     

Остали финансијски приходи              6265  10883 

  15896  10883 

 

 



   

 

 

31. Финансијски расходи 

 

  2014.  2013. 

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 

правним лицима  

 

 

 

 

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 

правним лицима 

 

 

 

 

Расходи камата  16228  31369 

Негативне курсне разлике     

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  3820  210 

Учешћа у губитку зависних правних лица     

Остали финансијски расходи  1712  6853 

  21760  38432 
 

 

32. Остали приходи 
  2014.  2013. 

Остали приходи:     

Добици од продаје:  194   

- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме     

- биолошких средстава     

- учешћа и дугорочних хартија од вредности     

- материјала      

Вишкови      

Наплаћена отписана потраживања  7371   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика    33772 

Приходи од смањења обавеза     

Приходи од укидања дугорочних резервисања     

Остали непоменуту приходи   235  25 

Приходи од усклађивања вредности:     

- биолошких средстава     

- нематеријалних улагања      

- некретнина, постројења и опреме     

- дугорочних фин. пласмана и хартија од вредности расположивих 

за продају 

 

 

 

 

- залиха     

- потраживања и краткорочних финансијских пласмана     

- остале имовине     

Осталo 

 

 

 

 

689 

 

 

 

 

 

7800 

 

                

34486 

     

33. Остали расходи 
  2014.  2013. 

     

Губици од продаје:     

- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме     

- биолошких средстава     

- учешћа и дугорочних хартија од вредности     

- материјала      

Мањкови     

Исправка вредности потраживања    17865 

Исправка вредности залиха     

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  33909  15482 

Остало  134   

     

Умањење вредности:     

- биолошких средстава     



   

 

- нематеријалних улагања     

- некретнина, постројења и опреме      

- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности  

  расположивих за продају 

 

 

 

 

- залиха     

- потраживања и краткорочних финансијских пласмана     

- остале имовине     

Остало     

  34043  87650 

 

 

 

34. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 

  2014.  2013. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  56754  55461 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 

послодавца 

 

9122 

 

9829 

Трошкови накнада по уговору о делу    255 

Трошкови накнада по ауторским уговорима    47 

Трошкови накнада по уговору о привременим и  

повременим пословима 

 

 

 

 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

 

226 

 

 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора     

Остали лични расходи и накнаде  4035  3755 

  70137  69347 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Потенцијалне обавезе 

 

У погледу судских спорова у току су: 

1) Поступак извршења по Извршној исправи (Пресуди Основног суда у Новом Саду) где је привредно 

друштво „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“АД Бечеј Извршни поверилац у поступку извршења над имовином 

Извршног дужника Недић Велибора, а ради наплате накнаде штете у износу од 5.994.684,00 динара са 

законском затезном каматом почев од 26.10.2009. године и накнаде трошкове поступка у износу од 

463.546,84 динара. 

2) Поступка извршења на основу Веродостојне исправе против Извршног дужника „САКУРА“ ДОО – У 

ЛИКВИДАЦИЈИ БЕОГРАД (ЗЕМУН). Основ извршења је главни дуг у износу од 715.500,00 РСД плус 

законска затезна камата на наведени износ почев од 14.01.2012. године 

Код потраживања од друштава који су у поступку стечаја или ликвидације „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“АД 

Бечеј поднела је следећа потраживања која су јој и призната, и то: а) у износу од 212.990,00 дин од 

субјекта у ликвидацији „ФЛУОМАГ“ ДОО Сента; б) у износу од 617.754,00 дин. Привредном суду у 

Новом Саду према стечајном дужнику „ЗИПЕР“ ДОО; ц) у износу од 907.570,35 динара Привредном суду 

у Новом Саду према дужнику „ПИК – БЕЧЕЈ“ АД у стечају и д) у класи је Д поверилаца по унапред 

припремљеном плану реорганизације привредног друштва ИНДУСТРИЈА МЕСА ПКБ ИМЕС ДОО, 

ПАДИНСКА СКЕЛА ЗА износ од 108,472,00 РСД. 



   

 

 

 

  

40. Догађаји након датума биланса стања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Бечеј 28.02.2015.                                М.П. 

 

      (место и датум) 

 

Мићановић Сава 

_______________________ 

Лице одговорно са састављање напомена) 

 

Степанов Игор 

___________________ 

 

 (Законски заступник) 

 

 

 



4.nar

Fm ffi |dtt*Cl#"#' KA *dbr:F. rA,yfi*Itp
Hu*eA*dfusr tr#W

,,BEITEJC

I,ruBEru CHOr

Feorpa4, Z0lS. roAurre



Unan fura.Audit$sx *& #r?#$&

1tj.OO Eeorpa4, Crprxr16Hfra 6ana 26rrr/{rdnci C+'j81. tl) z6z4_9t2, Zr.BZ_752t ,|SZ_ZSS, ii^_iro
w w lrr. { rr d i t o r. r $; e, m il i l: a u O i t o r p, a u rti t or, r, s

I43BE IIITAJ HE 3ABI,ICHOI PEBI43 OPA

CKyTIIII TI4HI4 AKIII4OHAPA
,,EEqEJCKA IIEKAPA" A.A. BETIEJ

I:Is a ew maj o tpu n awcuj c Kult u3 a e ru majuua

ocr€uroM pe3ynrary, usneruraj o npoMeH
foAr{Hy r<oja ce 3aBpruaBa Ha Taj AaH, Kao

Odzoeopuocm pyrcoeodcmeq sq euHaHcujcrce uzeewmaje

Pyrono4creo ,{pyruraa je oAroBopHo 3a
Sunaucr.rjcxux usneuraja y 

"onugy 
ca

r43BeIuTaBaF6a, Kao LI 3a oHe rrHTepHe KOHTp
npurpeMr4 Quuancujcxzx r.r:nelrraja xoju ue
HacTaJre ycJreA KprrMr4HZUrHe paArre r4 fperuKe.

Odzoeopuocm pe6u3opct

Haura ogronopHocr je 4a nspaszuo
ocHoBy. o6asJ6eHe penz:nje. peauszj
penrasvj e r4 par{yHoBoAcrBeHrrM uponrzcvua pe

E ETV

Meplr,

Penusuja yxryvyje cuponofeme nocrynaKa
r43HocrrMa z unooprraaqujatva o1etoIarLeHr'
nocrynqu cy 3acHoBaHrz ua upocyfuBar*y
:nauajuux rperxara caApxaHr{x y- $nuan
paA[Le unu rperuKe. flpmnxou [porleHe - rrKa, peBr43op pa3MaTpaxoje cy peJreBaHrHe rrrBr npeseHraquj y $urtaucujrIrlJEy ocMrruJbaBarb
Mr{rrrJEerba o eQzrac 

I'I3O[ I{X npolleAypa' a]il4 He y
KOHTpona [paBHOr nr{rla.



I43BEIII TAJ HE3ABI{CHOI PEBI43 OPA (rrACrAN ArC)

CKYIIIIITPIIII4AKIII4OHAPA
,,BEqEJCKA IIEKAPA' A.A. BEqEJ

I:Is a e rumaj o tp u n a n c uj c K uM u3 B e ur maj u u o (u a c mae ax)

Od eo eopuo cm pe6u:,op q (u acmae arc)

", ^ou,a_ll 
lpr4Merse'r{x par{yHoBoAcrBerr r4x rroJrr.rruKa r{ BpeAHoBarbeJe r43BprrJvno pyKoBoAcrBo, Kao rr orleHy olrrrre tpeenrauuie

Cnaa'rpauo Aa cy pe^B13zjcxz 4ora^rr'r xoje cuo npu6aar4Jrr4 AoBoJ6Hr4 rz oAroBap ajyhu n pao6ez6e\yjy pa3yMHy ocHoBy ,u 
"rpu^u"urie Harrer MzruJ'erba ca pe3epBoM.

Ocuoee 3a uspaucasahe MuluJbetuct ca p%ep6ow

Vaz4olr y aHaJU4TurrKy enz4enqzjy HeKper
2014. ro1une, yrBpA,luili cMo BrrcoK crerreH

6-
crp
OLI
eKp

{pyrurno nuje y HanoueHaua ys Qr,trao6eno4arrranar6e [pupoAe cBor oAHoca ca
rIocJroBHLIX npoMeHa aa r4cTUMa, rao uu uutf
Qnnaucr,rjcxrax lrsneruraja, ou*o 

"o 
,*ra"u lrtpC

Muu.tnerce cq paep6oJt4

CKJIAAy ca paqyHoBoAcTBeHI4M IIpo[LIcIIMa Penv6



TI3BEIIITAJ HE3ABlIcHor pEBr,I3opA (uacranarc)

cKylIrITrIHIr AKTU,IOHAPA
,,BEqEJCKA IEKAPA" A.A. EETTEJ

IIs e ewmoj o e u n a n c uj c Kwt u s B e urmaj uu a (a ac mae trc)

Cxpemarce naacLbe

Kao [rro ie o6eloAarreno y HanoueHaMa ys Qznancnjcxe Honeuraje y rarrKLr 7, xao cpeAcrBoo6es6eferra ypeAHor Pr3MLIpeBa o6anesa no ocHoBy KpeA'rra o4 6aHana, ycnocrar^ena jexl{rloreKa HaA AenoM HerloKperHocrrl .{pyrutna. uaui ulzmrrebe-He caApxr{ p$epBy rro oBoMrrr4TarLy.

Ilseeutmaj o dpyzuu saKoHcKww u pezynamopluJw s(umenwo

{pyrurno je ogroaopno 3a casraB*arue fo4uurrf,e_r g3-Berumja o nocJroBarby, y cKrraAy ca3uxreBoM 3arcona o ?arry_HoBo4crry perry6ame cp64ie i6iv*oo " ;";;;;; p;;a""*"cp6uje" 6p' 6212013)' Harua i" La.o"op"ocr Aa u3p'r3LrMo Mrrrrrr'erbe o ycualeuocrufo4zurrrer uereruraja o [ocJroBalf,y ca QunaHczj"u"" 
"r"-"a*jl^*u "unocJroBHy 

2014. rolntry,v aes' carrr".' HaIIIz flocryrlqu c" cnpo"oAe y cKJraAy ca MelylapoAHrrM craHAap4oru penusuje720 - orronopHocr peBp[opa y Be3r,r ca ocrilJ*rM 
""$opruqaii"u'v aonvreHrvMa rojz ca4pxesnHanc4icre u:neruraje roju cy 6nnz npe4uer penu:4je, 

" o.pur"n"Hr{ cMo Ha oqeHyycarnarrreHocrz fo4uu*rer urneunaja o no"no"a,ry * 4r"uu" 4crzrra nsneurrajzua.

flo Haureu MnrrrJberby, fo4zuuru usnemraj o uocJroBarly je y cKnaAy ca $rznancnjcrurrausneurrajzua rojn cy 6wnu np:4uer peazrzje.

Eeorpa4, 27 . anpwt 20l 5. roanue

i
:
l

i
:

i

l

j
)

l
i

/



CAIPxtAJ

U3BETTAJHE3ABTICHO| PEBI,I3OPA 
I-3

fIPIIJIOI

BI,IJIAHC CTABA
BI4JIAHC YCIIEXA

I'I3BEIIITAJ O OCTAJIOM PE3YJITATY
I,I3BEIIITAJ O TOKOBIIMA TOTOBIIHE
TI3BEIIITAJ o IIPoMEHAMA HA KAIIIITAJIy
IIAIIOMEHE Y3 O}IHAHCI4JCKE II3BEIIITAJE



fifiJtAhG ufAlbA

rdt, Ja FeilSt8pq.jalny qgodtiEy

lt H6.. fiocrpol:rua
1 ;6 + oo1? a oo18)

: p3l.6hrNry a6:et v

I ttr:?pxiatul 4 rnpl\tz

'.-*'r4"Me'QAt1k\e, ftecrtti?bd ( e{}eMa

.":::,:jLT._1 xffiADjeffi , c\rt}Ms I r{rsrlailn

'$ ,'rrn Ja tse\0aihBhe. ndFO;een, cnFee/

t!c!o):!:: c:E$clt::ai2a 
: ?21 

r 1612 . oo2tt

l...Y.l:'l?,!.i 1"3.1ll"an
ajctsansa ry2j,,,

qa'Jtld ta 6cq r\v^a t g a*l s a

: 'r'aqAheyta[NAt\!

1::,i:fj": ,I:2 i-,jill:::,, lT:;. ", 
,ia i, sejeAHA,,k* laAy,6a,uME

0015

00t6

u01f

gA16

o01s

00?0

4A21

0b22

00?5

0025

0023

60p2

: '** ^*"- - - Bpedlovrtr pd(qs aNu6E 3a rlpoAa)y
":.-":.....",,,- 

' .- ........ ....:.-: Bpedluvupd(qsoxr6E3slp,Aaly

. -glrop.!!, 
rxdiu6Fq [4alr!fir$ il ^tiuhatyr,

no 6et aavtn tP AeNqH f;Vt14[a

i..,C.a.t;v.!rabaor,46tniarhra'gcri.r;^;;;" 
;;u; 

" ^ * "

.' t1ot D:elasa itA o"r"r*" nruorr"rr'n"fi-' -

Eje ,, !4Cri,l \[ra6ih

....:.:..:::*.:-:. ::.:. 

" 

::::::.::.1'r-twhv^ta x <b. etsa1.-t}^ae .4)uqry
narlla\itsath& ra a.ilcsy J*usr aa

tiar t i\2 l\, rcpa\Aa na!pn(!E!Bs

*oP 
o*'1 

1g-u. *1 
"o:y1uu

rc0,1g^rr0t0j

1. Lilaia';fian,1leupE|h AeLtBV.6aT v t,vIan \tsEcritak

0030

y!
-:T0
0028

1'L
w7
0038

y:^
0040 

l

0011 I

9042

Q043

0044

00{5

0046

0047

0s48

004t

f gftEA tlp,nwaoA|



l1flahe{u r{adtr xa lanax6 Krqyrc

Ll^\t '| 6*1qQ*dqfty

ncrwrKab\tuAt4S

e,: FacrBA rioJA ce ec4".v,vio fEp up*r,.."#*. . -. -ta4fiAq*ycngxA

t t. ? C P EB t r r!, Ile L4ty gpf/l I,.OCT

z" k$vl*xA. ttit eMeic& t t:Jft diiagta,;*'*
1. Yi$nHA AK

04?)
EAH6it.fiAC8A AKTI.iFA

,:l::::: 
I a t..vlaftraaffi-M..a6le1p4il)hy

/ip'1d8trh xafrnl ttr

;iJ r A nu w49 o xy aq7,g1 4q

'r; Zr.:;Ar.rt A ie\jTi{,\r]n r.J\n:./1TAn

?E;UFAi

4402

0403

oy-
0{0t

0408

040s

0409

040?

041A

041 {

0414

0415

04t0

0417

0418

4411,

0422

0.{23

0424

0439

0412

0{t 5n$icUdiiil$EdA.tlai;ffiiilmi( 
fiE-uarrp_Epfr-JnniiE fiMoff|,1iiiE:i;iEiipEr,iiifrn.

,n,,Fy,,y.rg__9rrJ,*rirol ... 
odtAiior

vlEtjj'l-i:: Eu3 nPA84 K\ii,l F,aljl
fY{i:t rAk !odr?+tur11

gvrOFOtUiA FE3FFFIVCAI*.A, A 66AA:AE (042i+a43A)

paaPpshcasa is rFoilrssg l, rrpakyd6v Roi,,

1,4)e!Fhvu4 Ja lpoezoae a4rasroa*c lpitponkxx Sar*rtrnoa
I'1 ti a* pdltaa tua r a ry sssn5 e F.V py {y pv p atu 4

fy1nilx Fuuj6 rDAilta

t^yerrarruryiililni

0426



. F6iapsxc4ba # ffilHqqg x aovm

f i1f:y:l 1" r"**, "t;;;;;;
{

t. OatrqrM€ @ uor) mrggFlsarn, FflHTa,

?!y:"*1y,::1l1:rru r rr"r..r, no".rilM nwrhsa

ff$ DO8€!dB0r,l npstrK* nkqvfra

:.T-8Ta:,.m lBtomux roptuisw oa-6il';;;;;;,;;,;;;::: -_*
y repsaay Ayxo# €a roAriy raha

?;|fsfove ,ipq{ilm I Na,[us8t y ssMbhryM tpq{ilm I NajJsaf y ssMbh

glbAclrtr lgaA{r, { ua1*"n y n**y*n*
tlhtiHE

fiIfrsx6Hf,

ffi;6;;ffi;;
, Kfri\T(0PqH€ Si.4HAr.tCUJeRE

KpaBqrrvs.{p€Affrtr o4 M*jr!

5::*Ti""- ,E @4ss€r1& rpa*h* lxrjq
K! arnq wa*il w AW t4 

" 
;J*; ;;*-

:lf":y-:S::3, **,o* npr."u n.u. y **
3.:q1' T1"T- ' 

9d:1Y nptr:a nrlia r xHffioaqcr9y

m ?oB6taffi ,Jpa,|t6 flfqa , €e8

fll?try":; 311^r_'**uo nr*iill,nu" , qxonpdsnny

erytpvl15.lil,

064BgiE n0 octloPy nopFsA kn ,. . JC/IATYBPEfiHOCT

3A OCTAne RopESE, A0fl Pt4hocE ;4

ITiySlt !r.x"oe+*o*,"iroffii,rt ;;^* -"- -r*aernAtoi*aiffi

l_i b ;i,:: *'J z* , .l ,r" ,;; _a :*", > ii
'l: (.t ( I L z; I :; t). ,.t z,; t.,'



nfr | 0t.0r.20r4_ I f-:ii:*r*H ---f 6ilNAHC YCNEXA

flocn06ft!t Rph{oAr1 (100}+r00g+r016}101?}

T loiu.td"toi:ii

tllvi1vry

rln'trcitv aJtvoAiad lftbiuoij k !c^\.r !4 d,,!.h..! \-...,... a aj ADMa\eV \p\Aarl

nFr,l"{rtr4 o,t npEMl4JA, Cy6sFr-iur4JA. ilOraqrLifir,auJL ;;;1. "

;Ip lr 1 nocnabsLl np\r.C{t 1

fiftt4v,QAk Q!) AK\VblaFAfbA l{t4hArv\ 11 po69

I V't.U*O'dA MA'r E?kJ A iA
i PQU\aQBA ra?gg\ 14 El4E?rnJ*

_:-i *lloLlpoli k QclAn/' ntlu\h pAcx(]an

I PQrji{OEh Epi:)hgB A\rirlLy\ft;(;.

T Pl)t l ! <6 AW SnAp ! ||J a k i, JE

t'tot-$4QBt I:Jrf *p()t ?t|.xp:b3epi \tlltilA
tlBY.tr F?",JAJ\VI4 f TJAIKA8 1

fi ottl03Ht4 ACBhfA K t1 091 -1 $1Sl >'
nD(jttaqfi rt 5:/1T A1( [1 01 8_100\ > A

ttll{Aqq'r'uli{W np*80,[h (J03ir.loj$$t 0rS1

,t aa riA#S\I1itrx ii*,,$.-v"affXffi {;i iii i\:ideii:iti;i .qrtiil

41u4t4ttj6d FpktSA^{A *arHq|rx il Jas};q n^,rO"u"n" nou"

,. 11? vxaii\ aA. KAvArA lrlls TpEht fit lAl

'l12rn ,'sl"e yl!gl:!.j_*!Il-i1',{,a^:\-:i:::y.^ ;;;;;:; _*;"r* ww;r;** 
^^ttAW)c'r41,rAt1trf,1JgKn pAC\allA (1041" 1 Q4611 04.t \

qillaHcy,Jakk pa{qoAfi d! oAsoca fa ilarsqilnta htalhqlhv ngaailflM n{qv$z

-?:g:":J l::y:_l I "h 
*t'-puopr;o,,,;:; ;;:;:;;;, ;,u;; 

";i; ;"i*;i;;;;;; ;| (ic! af,u (+aeant\v& fitjxoAy

P [/,O.qla KAMA iA {n?V.t AtpEjr4tn lllt]Vl|Vni

y:-:y-t:":*ttl,j!n^/8! r,cr^rv#Hr, E$6t<tt4 *ArrrHE i'iieiialiti;u:ii"lil**r,rffil
ttaHArAK At $A*t$i."ro.*o ttoir-liilf 

'

d B\tTAE VA qt4HAHdhpAlLA (J 0{r1_1 0321

1039

1040
e;( ii6did:XA-r1ilfiftirl{ f.i\iil-il viiiffi A;Aj A:fr:i afilriffiitifnr

$41

1044

10{$

1046

1042

1043

1 0{7

l0d6

10{g



rroro.rorr" iffifisffi;;on;ffid;;

{1 0f&r06j+1q{7"1 666)

HE-TO ryMI?{. {r 0*4"1 06811 060+1 06{,w64

:q $- t^ rrlg 
1 

nF unAAA 
"o,*,,r 

n c <r ii *ur^ qlirl
Y :-.tr::y y$.1:xsr1naAA sEnHhp

l.!"Y_y6h]A{ i(0.J'1 rrpilnAJa i/l,nrnnrJc$4M ynArAqrMA

1E :1K_91!,€Jil nF 1ilA,{A BE?,ui4e6o}J 6tlA{;{t4tw

(lls6uw rapqie no SkqdB

dr $ s." ,ji,;,.a .1f,,:; + L,:,i i. , vjy',\ *.3 ht zi



^^-%vA t.61rg1!S14 I
I%
L_,$.r_u.2014 I

,JsBEUITAJ O OG'AflOM FEilYNTAW

i^j &,i. t::,->,'-t r:) j ?,<:) 
'o 

J
.:

'.il*{ tu 4c; 6x. 4t *

jti f



fi*6i?lro;---1 HSAEWTAJ O IOKOBI,IMA rOTOHI4H€

//
,iLt eX,r, b t{.; q l-

L
t 74

I llpc{sja q rptrlt{fteni anaro

'_ niurcflaFqux afrh&+afik
,... p9Ail6rrlf ilatcriBaes

3001

7U92

3003

91190

459 A2)

t
87,921

34A,2BE

72€,e8[

c

.1,8?7

,r".ilid
3005

".9.1

::::
.::o',
Joo9

301 0

!y-
st12

=-1i

488,0&
a25.4el

00,34;

31 36(

?,t!

1,7*2

|*^ " os,?$r

16.EZaq

7 11.

ddj

?5.945l, -_l
28.A7.| 3013

't' "*^-. 3
t0r4

28,a74

tg.758l

1,0e(

1,32)

41,'l2g

t- V3 a/ir:v[E6q' \ltDac1q-/ah4
t..
t:1 .,^-

16,75{

.Ea ll4tt

I 30:4
37.54

;tD!5

r0?a

3421

154.5:.J41
I zuz ui(

1 l,rl,0

1

4,1(

135.58

l"

HBhp*bu (f &o el

302

302r

303r

i0$

,.uurait iin'roTwriiii;:;;;":,*r,"- 
-^| 

:y
.-: :*-^-^--- i sona,(. roro€qHA HA noqer*v oupuiiilrcxyrriiii* -.-++,*-

| 57,X4

60,01(

13,32i

18 921

701 2Bl 935,01

7d0,621 939,461

65

45{

88t

e8

{l $ ,i i;.;;,s t_; ".;l o, #3 lt;,,9:i



'r{

z^
1t

{
v
\
\'.)

{}
.\j

t{1

l
!.':' ;.1

\r-i

"f'

.a{

4l

Ta*
F

-F
N0ns

e



   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

1. Опште информације 

 

БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА АД  (У даљем тексту: Друштво) је основано 1995 као Акционарско друштво 

за прераду и промет житарица и производњу пекарских производа на бази Одлуке о оснивању 

издвајањем из ПИК БЕЧЕЈ  Пољопривреда АД Бечеј и регистровано је код Трговинског суда у 

Новом Саду 1-17937. 

 

Основна делатност којом се Друштво бави је 1061 произвоња млинских производа, а поред тога 

регистровао је и за обављање следећих делатности 1071 производња хлеба и пецива.. 

 

Седиште друштва је у Бечеју Новосадска  157 

Матични број Друштва је 08607745 а ПИБ 100737994 

 

Финансијски извештаји за 2014. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени су од стране 

Управног одбора „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД  дана 25.02.2015. године.  

 

На дан 31. децембар 2013. године Друштво је имало 130  запослених (на дан 31. децембар 2014. 

године број запослених у Друштву био је 125). 

   

2. Основе за састављање финансијских извештаја  
 

Изузев како је наведено ниже, финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са 

Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ). Финансијски извештаји су 

састављени према концепту историјских трошкова модификованом за ревалоризацију  

 

Друштво је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 

који захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као и 

прописима издатим од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у виду разлике 

између ове две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем: 

 

1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања (напомена 3.3 и  

     15). Ове ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.  

2  
 

            Друштво је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране              

Министарства финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – “Приказивање финансијских 

извештаја.“ 

 

 

 

2. Основе за састављање финансијских извештаја (наставак) 

 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 

рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у 

примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање већег степена 

или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај 

за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4. 
 

 
 

2.2. Прерачунавање страних валута 
 

(а) Функционална и валута приказивања 
 

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва  се одмеравају и приказују у валути примарног 

економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута). Функционална валута, 

односно извештајна валута Друштва је динар, а извештаји су приказани у хиљадама динара, 

уколико није другачије наглашено. 

  

(б) Позитивне и негативне курсне разлике  
 



   

 

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову динарску 

противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и негативне курсне разлике 

настале прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања које нису измирене до 

краја године, исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно расходи.  
 

Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати 

потраживања у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у  билансу 

успеха као финансијских приходи односно расходи. 
 
3. Преглед значајних рачуноводствених политика 

 

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 

наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године, 

осим ако није другачије назначено. 

 

3.1. Стална имовина 
 

(а) Gooдwill 
 

Gooдwill представља премију коју је Друштво платило изнад вредности препознатљиве нето 

имовине зависног правног лица.  Gooдwill настао приликом стицања зависних правних лица 

укључује се у „нематеријална“ средства, тестира се годишње како би се утврдило да ли му је 

умањена вредност и исказује се по набавној вредности умањеној за акумулиране губитке по 

основу умањења вредности.  

 

(б) Нематеријална улагања 
 
Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно цени 

коштања.  

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика ( Наставак ) 

 
3.1. Стална имовина (наставак) 

 
Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности или цени 

коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења. На крају пословне 

године преиспитује се корисни век трајања сваког нематеријалног улагања. 

 

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе.  

У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног улагања, 

примењује се МРС 36 – Обезвређење средстава. 
 

Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:  

 
Назив  Стопа амортизације (прилагодити) 
Лиценце и апликациони програми  25% 
Улагања у развој  33,33% 

   

 

 

 
 

(в) Некретнине, постројења и опрема  
 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по цени 

коштања.  
 

Накнадно вредновање некретнина врши се по допуштеном алтернативном поступку, који је 

предвиђен у МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, односно по ревалоризованом износу, 

који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањеној за укупан износ 

исправке вредности по основу обезвређивања.  

 

 



   

 

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном методом 

током процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију некретнина, 

постројења и опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за преосталу вредност 

уколико постоји. 
 

Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се 

периодично. 
 

На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема обезвређени у 

складу са МРС 36 – Обезвређење средстава. 
 

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су следеће:  
 

Назив  Стопа амортизације  прилагодити) 
Грађевински објекти  1,3 – 8% 
Опрема  5 – 20%  
Возила  14,3 – 15,5% 
Намештај  10 – 12,5% 
Остала опрема  33,33 – 50% 

 

 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.1. Стална имовина (наставак) 
 

Умањење вредности нефинансијских средстава Средства која имају неограничен корисни век 

употребе, као нпр. gooдwill,  не подлежу амортизацији, а провера да ли је дошло до умањења 

њихове вредности врши се на годишњем нивоу. За средства која подлежу амортизацији провера да 

ли је дошло до умањења њихове вредности врши се када догађаји или измењене околности укажу 

да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива. Губитак због умањења вредности се 

признаје у висини износа за који је књиговодствена вредност средства већа од његове надокнадиве 

вредности. Надокнадива вредност је вредност већа од фер вредности средства умањене за 

трошкове продаје и вредности у употреби. За сврху процене умањења вредности, средства се 

групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви новчани 

токови (јединице које генеришу готовину). Нефинансијска средства,осим gooдwиll-a, код којих је 

дошло до умањења вредности се ревидирају на сваки извештајни период због могућег укидања 

ефеката  умањења вредности. 
 

(г) Инвестиционе некретнине 

 

Почетно вредновање инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или цени коштања. 

При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у набавну вредност или цену 

коштања. 
 

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по моделу 

поштене вредности у складу са МРС 40 Инвестициона некретнина. Добитак или губитак настао 

због промене поштене вредности инвестиционе некретнине укључује се у нето добитак или 

губитак периода у којем је настао. 
 

Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи повезане са 

тим издацима припасти Друштву и да може поуздано да се измери. Сви остали трошкови текућег 

одржавања терете трошкове периода у коме настану. Када инвестициону некретнину користи њен 

власник, она се рекласификује на некретнине, постројења и опрему, и њена књиговодствена вредност 

на дан рекласификације постаје њена затечена вредност која ће се надаље амортизовати. 
 

 

(д) Биолошка средства 
 

Биолошка средства се одмеравају при почетном признавању и на датум сваког биланса стања по 

фер вредности умањеној за процењене трошкове продаје, осим у случају ако се фер вредност, при 

почетном признавању, не може поуздано утврдити. У том случају биолошко средство се одмерава 



   

 

по набавној вредности умањеној за евентуалну исправку вредности и евентуалне кумулиране 

губитке по основу умањења вредности. 

 

Добитак/(губитак) при почетном признавању биолошког средства по фер вредности умањеној за 

процењене трошкове продаје, као и при промени фер вредности умањеној за процењене трошкове 

продаје, укључује се у остале приходе или трошкове периода у коме је настао. 

 

Пољопривредни производи убрани од биолошких средстава Друштва одмеравају се по фер 

вредности умањеној за процењене трошкове продаје у моменту убирања. 

 

Добитак/(губитак) из почетног признавања пољопривредног производа по фер вредности 

умањеној за процењене трошкове продаје укључује се у остале приходе или трошкове периода у 

ком је настао. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 

3.1. Стална имовина (наставак) 
 

(đ) Алат и ситан инвентар који се калкулативно отписује 
 

Као стално средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и ситног инвентара који 

се калкулативно отписује, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна 

цена у време набавке средства је већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици према 

последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике. 

Средства алата и инвентара која не задовољавају услове из става 1. овог члана исказују се као 

обртна средства (залихе). 
За истоврстан алат и инвентар који се заједно користи појединачна вредност се 

утврђује као збир појединачних вредности свих истоврсних алата и инвентара. 
 Резервни делови 

 
Као стално средство признају се уграђени резервни делови, чији је корисни век трајања дужи од 

годину дана и појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по 

запосленом у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

Такви резервни делови, по уградњи, увећавају књиговодствену вредност средства у које су 

уграђени. 

Резервни делови који не задовољавају услове из става 1. овог члана, приликом уградње, исказују 

се као трошак пословања.  

 

(ж) Дугорочни финансијски пласмани 
 

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних 

лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица, учешћа у капиталу других правних лица, 

хартије од вредности које се држе до доспећа, дати дугорочни кредити зависним и осталим 

повезаним правним лицима и остали дугорочни финансијски пласмани. 
  

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана врши се по 

методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих. У 

билансу успеха исказује се приход од улагања само у оној мери у којој Друштво прими свој део из 

расподеле нераспоређеног добитка корисника улагања, до које дође након дана стицања. Део из 

расподеле који се прими у износу који је већи од таквог добитка сматра се повраћајем инвестиције 

и исказује се као смањење набавне вредности инвестиције. 

 

Почетно признавање хартија од вредности које се држе до доспећа врши се по набавној вредности 

која представља вредност надокнаде која је дата за њих. Накнадно мерење хартија од вредности 

које се држе до доспећа се врши по дисконтованој амортизованој вредности. Власничке хартије од 



   

 

вредности расположиве за продају накнадно се вреднују по поштеним тржишним вредностима у 

корист или на терет сопственог капитала. 

 

Губици по основу улагања у зависна, повезана и друга правна лица процењују се на датум 

састављања финансијских извештаја, у складу са МРС 36 и признају се као расход у билансу 

успеха. 

 

Почетно признавање и накнадно вредновање датих дугорочних кредита врши се по набавној 

вредности, која представља вредност надокнаде која је дата за њих. Трошкови трансакције се 

укључују у почетно признавање. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.2. Обртна имовина 

 

(а) Залихе 

 
 Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе. 

  

Залихе материјала 

 

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по нето 

продајној вредности, ако је нижа. 

Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови производње 

(конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање. 

 

Трошкови набавке материјала обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим оних 

које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти као што је ПДВ који се може одбити 

као претходни порез), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу 

директно приписати набавци материјала. Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при 

утврђивању трошкова набавке. 

Процену нето продајне вредности залиха материјала у случају застарелости, смањења вредности и 

сл. на датум сваког биланса стања врши посебна комисија коју образује Председник Управног 

одбора Друштва. 

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне улазне цене.  

 

Залихе  готових производа и недовршене производње 

 

Залихе готових производа вреднују се по цени коштања или по нето продајној вредности, ако је 

нижа. 

Цена коштања обухвата трошкове који су директно повезани са јединицама производа, као што је 

директна радна снага. Они, такође, обухватају систематско додељивање фиксних и променљивих 

режијских трошкова који настају приликом утрошка материјала за производњу готових производа. 

Фиксни режијски трошкови су они индиректни трошкови производње који су релативно 

константни, без обзира на обим производње, као што су амортизација и одржавање зграда и 

опреме, као и трошкови руковођења и управљања. Променљиви режијски трошкови су они 

индиректни трошкови производње који се мењају, директно или скоро директно, сразмерно 

промени обима производње, као што су индиректни материјал и индиректна радна снага. 

 

Додељивање фиксних режијских трошкова трошковима производње заснива се на уобичајеном 

капацитету производних објеката. Уобичајени капацитет је производња за коју се очекује да ће у 

просеку бити остварена током више периода или сезона у нормалним околностима, узимајући при 

том у обзир губитак капацитета услед планираног одржавања. Стварни ниво производње може да 

се користи, ако је приближан уобичајеном капацитету. Износ фиксних режијских трошкова који се 

додељују свакој групи производа не може да се последично повећа због ниске производње или 

неискоришћености постројења. Недодељени режијски трошкови признају се као расход у периоду 

у којем су настали. У периодима неуобичајено велике производње, износ фиксних режијских 



   

 

трошкова који је додељен свакој групи производа смањује се тако да се залихе не мере изнад цене 

коштања. Промењиви режијски трошкови додељују се свакој групи производа на основу стварне 

употребе производних капацитета.  

Резултат производног процеса може да буде више производа који се производе истовремено. То је 

случај, на пример, када се производе заједнички производи или када постоје производ и 

нуспроизвод. Кад трошкови производње сваког производа не могу посебно да се одреде, тада се 

додељују производима на разумној и доследној основи.  

Други трошкови укључују се у цену коштања залиха само у мери у којој су настали приликом 
довођења залиха на њихово садашње место и у садашње стање. На пример, у цену коштања залиха 

могу се укључити и непроизводни режијски трошкови или трошкови узгајања производа за 

посебне купце. 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.2. Обртна имовина (наставак) 

 

(а) Залихе (наставак) 
 

"Кључеви" који се користе за распоређивање трошкова при састављању калкулација цена коштања 

утврђују се најкасније 30 дана пре датума биланса и за наредни биланс стања и мењају се само ако 

се битно промене околности које на њих утичу. 

Трошкови који се не укључују у цену коштања залиха готових производа и који се признају на 

терет расхода су: 

а) неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 

б) трошкови складиштења (осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре 

наредне фазе производње); 

ц) режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у 

садашње стање, и  

д) трошкови продаје. 

Трошкови позајмљивања се не укључују у цену коштања залиха.  

Излаз залиха готових производа утврђује се по методи пондерисане просечне цене. 

Нето продајна вредност залиха готових производа представља процењену продајну вредност 

умањену за процењене трошкове продаје. 

Процењени трошкови продаје залиха готових производа, за потребе свођења ових залиха на нето 

продајну вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у 

приходима од продаје. 

Отписивање залиха готових производа врши се за сваку групу производа посебно.  

Процену нето продајне вредности залиха готових производа врши посебна комисија коју образује 

Председник Управног одбора Друштва. 

 

 

 

 

 

Залихе робе 
 
Залихе робе се воде по продајним ценама. Обрачун разлике у цени врши се тако да вредност 

излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по методи просечне пондерисане цене. 

Залихе робе се у случају застарелости, смањења вредности и сл. на датум сваког биланса стања 

своде на нето продајну вредност.  

Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност умањену за процењене 

трошкове продаје. 

Процењени трошкови продаје залиха робе, за потребе свођења ових залиха на нето продајну 

вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у приходима од 

продаје робе. 

Утврђивање нето продајне вредности врши се за сваку ставку залиха робе посебно. 

Процену нето продајне вредности залиха робе врши посебна комисија коју образује Председник 

Управног одбора Друштва. 

 

 

 



   

 

(б) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 
 

Друштво признаје и исказује стално средство (или расположиву групу) као средство намењено 

продаји у складу са МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која престају ако се 

његова књиговодствена вредност може првенствено повратити кроз продајну трансакцију, а не 

кроз наставак коришћења. 

Да би средство било класификовано (признато) као стално средство намењено продаји, поред 

услова из става 1. овог члана који проистиче из дефиниције тог средства, потребно је да буду 

испуњени још и следећи услови: 

–  средство мора бити доступно за моменталну продају у свом тренутном стању; 

– продаја средства мора бити јако вероватна у року од једне године од дана признавања као 

средства намењеног продаји. Овај услов подразумева да се сачини план продаје или донесе одлука 

о продаји средства и да се започне са тражењем купаца (јавна продаја, непосредни преговори са 

потенцијалним купцима и сл.). Да би продаја средства била јако вероватна мора постојати 

тржиште за то средство, а понуђена цена мора бити разумно утврђена, тако да омогућава продају 

средства у року од годину дана. 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.2. Обртна имовина (наставак) 
 

Средство које је отписано (амортизовано), односно средство чија је неотписана (садашња, односно 

књиговодствена) вредност безначајна неће бити признато као средство намењено продаји. 

Стално средство које је признато као средство намењено продаји мери се (исказује) по нижем 

износу од књиговодствене вредности и фер (поштене) вредности умањене за трошкове продаје.  

Књиговодствена вредност је садашња вредност исказана у пословним књигама. 

 Фер (поштена) вредност је износ за који средство може да буде размењено, или обавеза измирена, 

између обавештених и вољних страна у независној трансакцији, тј. тржишна вредност на дан 

продаје.  

 Трошкови продаје су трошкови који се могу директно приписати продаји средства и који не 

обухватају финансијске трошкове и трошкове пореза на приход. Трошкови продаје одмеравају се 

према садашњој висини, а не према висини која се очекује у моменту будуће продаје. 

 

(в) Краткорочна потраживања и пласмани 
 

Краткорочна потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани признају се на основу 

рачуноводственог документа на основу кога настаје дужничко – поверилачки однос. Ако се 

вредност у документу исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по 

средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до 

датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или расхода. 

 

Отпис краткорочних потраживања и финансијских пласмана код којих постоји вероватноћа 

ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност 

наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши директним отписивањем.  

 

Индиректан отпис се утврђује за сва потраживања од чијег је рока за наплату протекло најмање 60 

дана  при чему се има у виду старост потраживања, економски положај и солвентност дужника као 

и немогућност наплате редовним путем. 

 

Индиректан отпис врши се на основу одлуке генералног директора, док предлоге за отпис у току 

године и  на крају године централна  пописна комисија.на предлог службе продаје. 
 

(г) Готовина и готовински еквиваленти 
 

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу код банака, 

друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до три месеца или 

краће и прекорачења по текућем рачуну.  

 

Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру текућих 

обавеза, у билансу стања. 

 

 



   

 

3.3. Ванбилансна средства и обавезе 
 

Ванбилансна средства/обавезе укључују: имовину узету у закуп, осим средстава узетих у 

финансијски закуп, робу у консигнацији, материјал примљен на обраду и дораду и остала средства 

која нису у власништву Друштва, као и потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења 

плаћања као што су гаранције и други облици јемства. 
 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.4. Основни капитал 
 

Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво / односно чине га 

уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал. Такође, основни капитал чине и остали облици 

основног капитала који по своој суштини не прдстављају основни капитал ( фондови заједничке 

потрошње и сл.) 

 

Промене на основном капиталу врше се искључиво према правилима прописаним Законом о 

привредним друштвима а све промене на основном капиталу региструју се код одговарајућег 

Регистра. 

 

Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса ЕУР-а иако је у Регистру 

уписана вредност у еврима. 

 

 

 Дугорочна резервисања  

 
Резервисања за обнављање и очување животне средине, реструктурирање и одштетне 

захтеве се признају: када Друштво има постојећу законску или уговорну обавезу која је резултат 

прошлих догађаја; када је у већој мери вероватније него што то није да ће подмирење обавезе 

изискивати одлив средстава; када се може поуздано проценити износ обавезе. Резервисања 

намењена реструктурирању обухватају пенале због отказивања закупа и исплате због раскида 

радног односа са радницима. Резервисања се не признају за будуће пословне губитке.  

 

Када постоји одређени број сличних обавеза, вероватноћа да ће подмирење обавеза изискивати 

одлив средстава се утврђује на нивоу тих категорија као целине. Резервисање се признаје чак и 

онда када је та вероватноћа, у односу на било коју од обавеза у истој категорији, мала. 

 

Резервисање се одмерава по садашњој вредности издатка потребног за измирење обавезе, 

применом дисконтне стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац 

и ризике повезане са обавезом. Повећање резервисања због истека времена се исказује као трошак 

камате. 

 

Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде запосленима. Одмеравање 

резервисања врши се у износу који представља најбољу процену издатка на дан састављања 

биланса стања који је потребан за измирење будућих обавеза. 

 

Резервисање у наредним обрачунским периодима неће се одмеравати применом дисконтне стопе 

пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац и ризик повезан са 

обавезом, већ ће се узимати подаци који су познати на дан 31. децембар 2012. године.  

 

 

3.5.Обавезе по кредитима 
 

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 

трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 

амортизованој вредности. Све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе 

трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита 



   

 

применом методе ефективне каматне стопе. 

 

Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Агенција нема безусловно 

право да одложи измирење обавеза за најмање 12 месеци након датума биланса стања. 

 

 

3.7. Обавезе према добављачима 
 

Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се одмеравају 

према амортизованој вредности. 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.8. Порез на добит 
 

Текући порез на добит 

 
Порез на добит представља  износ који се обрачунава и плаћа у складу са  Законом о порезу на 

добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит  за 2012. годину износи 10% и плаћа се 

на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском 

билансу укључује добит приказану у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским 

прописима Републике Србије.  

 

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег 

периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 

Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добитака из будућих обрачунских 

периода, али не дуже од пет, односно десет година. 

 

Одложени порез на добит  

  

Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 

стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања и обавеза 

у билансу стања и њихове књиговодствене вредности.  

 

Важеће пореске стопе на датум биланса стања или пореске стопе које су након тог датума ступиле 

на снагу, користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на добит.  

 

Одложена пореска средства су износи пореза из добити који могу да се поврате у наредним 

периодима по основу одбитних привремених разлика, резервисања за отпремнине по основу МРС 

19, расхода по основу обезвређења имовине, расхода на име јавних прихода,  неискоришћених 

пореских кредита који се преносе у наредни период и признатих пореских губитака.  

 

Одложене пореске обавезе су износи пореза из добити који се плаћају у наредним периодима по 

основу опорезивих привремених разлика.   

  

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 

средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских 

кредита на порески биланс Друштва, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно 

постојати опорезива добит од  које се одложена пореска средства могу искористити. 

 

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције 

које се књиже директно у корист или на терет капитала. 

 

3.9. Примања запослених 

  

Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване обавезе на дан 

31. децембар 2013. године. 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа 

доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове 

обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама 



   

 

прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата 

запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на 

терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се 

односе. Након извршених уплата доприноса, Друштво нема даљих законских обавеза у погледу 

будућег плаћања доприноса уколико фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције 

запосленима који су се пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као средство у износу 

који се може рефундирати или у износу за који се може умањити будућа обавеза за плаћање 

доприноса. 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 
3.9. Примања запослених (наставак) 

 

У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да исплати 

отпремнине приликом одласка у пензију или при престанку радног односа по сили закона због 

губитка радне способности – у висини три просечне зараде које је запослени остварио у месецу 

који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање од две 

просечне зараде по запосленом исплаћене у Друштву за месец који претходи месецу у коме се 

врши исплата отпремнине, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у привреди у 

Републици Србији према последње објављеном податку надлежног републичког органа, ако је то 

за запосленог повољније. 

 

 

3.10. Признавање прихода 
 

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и 

услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, 

рабата и попуста у тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ са 

продавца на купца. 

 

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је вероватно да ће 

у будућности Друштво имати економске користи и када су испуњени посебни критеријуми за 

сваку од активности Друштва као што је у даљем тексту описано. Износ прихода се не сматра 

поуздано мерљивим све док се не реше све потенцијалне обавезе које могу настати у вези са 

продајом. Своје процене Друштво заснива на резултатима из претходног пословања, узимајући у 

обзир тип купца, врсту трансакције и специфичности сваког посла.  
 

 Друштво остварује приходе по основу продаје у промету на велико/мало сопствених производа. 

 Такође друштво остварује приходе од закупнина. 
 

 

3.11. Признавање расхода 

 
Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са  оствареним пословним приходима и 

односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и накнада зарада, 

амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање расхода врши се 

истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали (принцип сучељавања 

прихода и расхода). 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.12. Приходи и расходи камата 
 
Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у оквиру 

финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале. 

 

Камата и остали трошкови позајмљивања обухватају се на следећи начин: трошкови 

позајмљивања који се непосредно могу приписати стицању, изградњи или изрaди средстава 



   

 

класификованог за приписивање трошкова позајмљивања (средство за које је потребно значајно 

време да би се оспособило за употребу, односно продају) капитализују се као део набававне 

вредности тог средства, а сви остали иду на терет расхода периода у коме су настали. 
 
 

3.13. Закупи 
 

(а) Некретнине, постројења и опрема 
 

Закупи где закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва класификују се 

као оперативни закупи. Плаћања извршена по основу оперативног закупа (умањена за стимулације 

добијене од закуподавца) исказују се на терет биланса успеха на пропорционалној основи током 

периода трајања закупа.  

 

Друштво узима у закуп поједине  некретнине и опрему.. Закуп некретнина, постројења и опреме, 

где Друштво суштински сноси све ризике и користи од власништва, класификује се као 

финансијски закуп. Финансијски закупи се капитализују на почетку закупа по вредности нижој од 

фер вредности закупљене некретнине и садашње вредности минималних плаћања закупнине. 

 

Свака закупнина се распоређује на обавезе и финансијске расходе како би се постигла константна 

периодична каматна стопа на преостали износ обавезе. Одговарајуће обавезе за закупнине, умањене 

за финансијске расходе, укључују се у остале дугорочне обавезе. Камате као део финансијских 

трошкова исказују се у билансу успеха у току периода трајања закупа тако да се добије константна 

периодична каматна стопа на преостали износ обавезе за сваки период.  

 

Некретнине, постројења и опрема стечени на бази финансијског закупа амортизују се у току 

периода краћег од корисног века трајања средства или периода закупа. 

 
Када је средство дато у оперативни закуп то средство се исказује у билансу стања зависно од врсте 

средства. 

 

Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања закупа.  

 

(б) Право на коришћење земљишта 
 

Право на коришћење земљишта стечено у поступку статусне промене и/или као одвојена 

трансакција кроз исплату трећој страни  третира се као нематеријално улагање. Нематеријално 

улагање има неограничен корисни век употребе и подлеже ревидирању у погледу умањења 

вредности на годишњем нивоу. 
 

Право на коришћење земљишта стечено кроз одвојену трансакцију исплатом локалним органима 

унапред за цео период коришћења третира се ка нематеријално улгање и отписује у току периода 

на који је добијено на коришћење.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

3.14 Накнадно установљене грешке  
 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко резултата 

ранијих година, у складу са  МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених 

процена и грешке. 

 

Материјално значајном грешком сматра се грешка, која је у појединачном износу или у 

кумулативном износу са осталим грешкама већа од 5% укупних прихода. 



   

 

 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода , 

односно у корист прихода периода у којем су идентификоване. 

 

 

4. Управљање финансијским ризиком  
 

4.1. Фактори финансијског ризика 
 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 

обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне 

стопе, каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева 

страних валута), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање 

ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских 

тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум.  

 

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва у складу са политикама одобреним од 

стране Управног одбора.  

 

(а) Тржишни ризик 
 

 Ризик од промене курсева страних валута 

 

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних 

валута који проистиче из пословања са различитим валутама.  

 

 Ризик од промене цена 

 

Друштво је изложено и ризику промена цена власничких хартија од вредности с обзиром да 

су улагања Друштва класификована у билансу стања као расположива за продају или као 

финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у 

билансу успеха. Друштво није изложено ризику промена цена робе. 

  

 Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

 

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у 

великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа. 

 

Ризик од промена фер вредности каматне стопе проистиче из дугорочних кредита. Кредити 

дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику новчаног тока. 

Кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер 

вредности кредитних стопа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Управљање финансијским ризиком (наставак) 
 

(б) Кредитни ризик  
 

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика. Друштво има утврђена правила како би 

обезбедило да се продаја производа на велико обавља купцима који имају одговарајућу кредитну 

историју. Продаја у промету на мало обавља се готовински.. Учесници у трансакцији и готовинске 

трансакције су ограничени на финансијске институције високог кредитног рејтинга.  

 

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код 

готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и 

финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући 



   

 

ненаплаћена потраживања и преузете обавезе.  

 

(ц) 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 

кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту. Због динамичне природе пословања 

Друштва, Финансијска служба тежи да одржи флексибилност финансирања држањем на располагању 

утврђених кредитних линија.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Управљање ризиком капитала 
 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом 

периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим 

интересним странама повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи 

трошкове капитала. 
 

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу 

коефицијента задужености (gearиng raтиo). Овај коефицијент се израчунава из односа нето 

дуговања Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити 

(укључујући краткорочне и дугорочне, као што је приказано у билансу стања) умање за готовину и 

готовинске еквиваленте.  

 

 

6. Некретнине, постројења и опрема  
 

 

 

  

Земљиште, 

грађ.објект

и и станови  Опрема  

Остала 

опрема  

Улагања  

у туђе нек. 

и опрему  

НПО у  

припреми  

 

 

Аванси  

 

 

Укупно 

Набавна вредност              

Стање на дан 31.12.2013. г 292620  229805          522425 

Повећања 1253   16758      2240    

Активирања              
Средства примљена без 

накнаде           
   

Отуђења   3793           

Пренос (са)/на              

Стање на дан  31.12. 2014. г 293873  242770      -  
-  536107 

              
Акумулирана исправка 

вредности           
   

Стање на дан 31.12. 2013. г 248857  152624          401481 

Активирања              

Амортизација  6047  9956           

Отуђења              

Пренос (са)/на              

Стање на дан 31.12.2014. г 254904  162580          417484 

              
Неотписана вредност на 

дан:           
   

31. децембра 2013. године 43763  77181          120944 

31. децембра 2014. године  38968  80190          119158 

              

  



   

 

 

 

7. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 

Земљиште и грађевински објекти Друштва су последњи пут процењивани са стањем  2004. од 

стране независних проценитеља. Процена је извршена на основу тржишних вредности недавних 

трансакција са повезаним странама обављеним по истим условима као и са трећим лицима. 

Позитиван ефекат ревалоризационих резерви умањен за одложени порез на добитак исказан је у 

корист осталих резерви у оквиру акцијског капитала.  

 

Амортизација за 2014 годину износи  16.003 динара  (за 2013 10.522  динара) и укључена је у 

трошкове пословања. 

 

 

 

Списак евентуалних хипотека и залога на непокретностима и покретним стварима у власништву 

„БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД Бечеј, Новосадска 157 Бечеј и то: 

 

 

1 на легално изграђеним објектима који се налазе на катастарској парцели број 7903 упосана је 

извршна вансудска хипотека у корист „ЕРСТЕ БАНК“ АД Нови Сад по основу Уговора о 

дугорочном динарском кредиту број 10532130-5101459801, на износ од 1.000.000,  ЕУР-а. 

 

2) На легално изграђеним објектима који се налазе на катастарској парцели 10802 К О Бачко 

Градиште, уписана је извршна вансудска хипотека у корист „Московске банке“ Београд, по 

основу  Уговора о јемству број 375119458506321/Ј – 3. на износ од 300.000,00 ЕУР-а и на износ од 

50.000.000,00 РСД. 
 

 

 

 

 

 

11. Залихе 
 

  2014.  2013. 

     

Залихе материјала  8196  9188 

Недовршена производња     

Готови производи
 
  330  3178 

Роба  1028  1705 

Дати аванси за залихе и услуге  845  4382 

Минус: исправка вредности     

     

Укупно залихе – нето  10399  18453 

 

11. Залихе (наставак) 
 

Залихе готових производа износе  330 хиљада динара и односе се на залихе производа: брашно, 

хлебне мрвице,двопек и смрзнути производи, обланде 

 

Залихе робе износе  1028 хиљада динара и односе се на залихе робе у  малопродаји и велепродаји. 

 

Дати аванси за залихе и услуге износе 845 хиљада динара. 

 

Попис залиха са сатањем на дан 31. децембар 2014. године извршен је од стране именоване 

комисије у саставу:  Председник      Барањ Петер Магдолна 

                                   Заменик пред,  Суботички Дарја  

                                   Члан: Мићановић Драго 

                                    Члан: Поморишац Каталин  

                                    



   

 

Елаборат о попису усвојен је дана 30.01.2015. године и све корекције стања за неслагања утврђена 

по попису извршене су на начин да исказано књиговодствено стање залиха одговара стварном 

стању. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Стална средства намењена продаји  и средства пословања које се 

обуставља  

 
  2014.  2013. 
Некретнине  38432  43227 
Опрема  80190  77180 
Нематеријална улагања намењена продаји     

Земљиште  537  537 
Средства пословања које се обуставља     

Остала краткорочна средства (навести детаље)  --------------  ------- 
Укупно  119153  120944 

 
 ---------------------------------------- 
 

 

 
 

 

13. Потраживања 

 

(13. Потраживања (наставак) 
 

(а) Потраживања од купаца (наставак) 

 
Друштво има усаглашено стање са свим значајним купцима. Неусаглашена разлика  се односи на 

купце који су угасили фирму. 

 

 

За потраживање од купца  је формирана исправка вредности  за чију   наплату је протекло више од 

60. дана , у складу са одлуком Директора/ стручне службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  2014.  2013. 

Потраживања од купаца  269155  362408 

Потраживања из специфичних послова  55112   

Остала потраживања                                       Више плаћен Порез 

на д. 

 

4389 

 

1718 

Краткорочни финансијски пласмани     

ПДВ и АВР    10410 

Укупно потраживања – нето  328656  374536 

     

  



   

 

14. Готовински еквиваленти и готовина 
 

 

  2014  2013 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти     

Текући (пословни) рачуни  884  227 

Издвојена новчана средства и акредитиви     

Благајна     

Девизни рачун     

Девизни акредитиви     

Девизна благајна     

Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 

умањена 

 

 

 

 

Остала новчана средства     

  884  227 

     

 

Износ од РСД  884 хиљада динара се односи на готовину на рачунима банака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ванбилансна актива и пасива 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Капитал и резерве  
 
Укупан капитал Друштва на дан  31.децембар 2014. године има следећу структуру: 

 

 2014. 
 

2013. 

Основни капитал 181667  181667 

 Остали капитал 1321  1321 

Резерве    

Ревалоризационе резерве     

Нереализовани Добици по основу хартија од вредности    

Нереализовани Губици по основу хартија од вредности    

Нераспоређени добитак 6557  53106 

Губитак 
6730 

 47149 

 

Откупљене сопствене акције 763   

 182052  188945 

 

Основни капитал Друштва чине удели оснивача  акцијски капитал. 

      

Промене на капиталу за 2014. годину су настале по основу (Видети Извештај о променама на капиталу): 

 



   

 

 

 

 

 

 

17. Дугорочна резервисања 
 

Дугорочна резервисања се односе на следеће категорије: 

 

Друштво није извршило резервисање за отпремнине ради одласка у пензију радника 

јер  у 2015 години нема  радника који треба да иду у пензију. 

 

Дугорочни кредити се односе на:   2014.  2013. 

Финасијски кредит од:     

  -   банака у земљи      34843  59829 

  -   банака у иностранству      

Робни кредити од:     

  -   добављача у земљи          

  -   добављача у иностранству      

Остали дугорочни кредити (навести)S Leasing  9962  23035 

     

Укупно дугорочни кредити  44805  82864 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године (навести 

по врстама кредита)Хипо   банка 

                                     Erste banka   

 137500 

40319 

 13846 

 

38214 

Дугорочни део дугорочних кредита  177819  52060 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

18.  Дугорочни кредити (наставак) 
 

 

 

Преглед дугорочних кредита приказан је у следећој табели: 

 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 РСД  2014.   

Дугорочни кредити у 

земљи 
 

 
 

 
 

 
     

            

Хипо банка  

 

4.8%  год 

 

14.01.16 

Р

С

Д 

РСД  
 

12500 
  

            

Ерсте банка 
Нс542/13 

25.07.2013 

 
Еурибор 

 
25.07.16 

 
РСД  22343   

Минус: Део који доспева до 

једне године (Напомена x) 

ХИПО 

ЕРСТЕ 

 

 

   

 

 

137500 

4319 

 

  

            



   

 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 РСД  2014.   

Дугорочни кредити у 

иностранству 

  
 

   

     

            

Минус: Део који доспева до 

једне године (Напомена x) 

  
 

   

     

            

            

 

 

 

 

19. Остале дугорочне обавезе 

 
 
 

У хиљадама динара 

 

20. Краткорочне финансијске обавезе 

 

 2014. 
 

2013. 

Краткорочни кредити у земљи 105  130388 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године   
 52060 

 

Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године    23035 

Остале краткорочне финансијске обавезе 192162  6231 

 192267 
 211714 

 

 

 

Преглед краткорочних кредита приказан је у следећој табели: 

 

Број и 

датум 

уговора 

 
Каматна 

стопа 
 

Рок 

враћања 
 РСД  2014. 

Банка интеса а.д.  
1613 

15.05.2014 
 16.02% 

 13.11. 

2014 

 
РСД  105 

          

          

 

 

 

. 

Ради обезбеђења уредног враћања кредита  одобреног од стране Банка интеса а.д. 15.05.2014. године 

обезбеђење менице. 

 

Део дугорочних кредита који доспевају до једне године приказан је у следећој табели: 

 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 

РСД 

 
 2014            

Дугорочни кредити у 

земљи 
 

 
 

 
 

 
   

ХИПО БАНКА  
 

4.8% ГОД. 
 14.02. 

2016 

 
РСД  137500 

ЕРСТЕ БАНКА 
Нс 542/13 

25.07.2013 

 
Еурибор 

 25,07 

.2016 

 
РСД  40319 



   

 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 

РСД 

 
 2014            

         177819 

Дугорочни кредити у 

иностранству 

  
 

   

   

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Обавезе из пословања 
 

  2014.  2013. 

     

Примљени аванси, депозити и кауције  12240  12205 

Добављачи у земљи  8625  34642 

Добављачи у иностранству     

Добављачи – матична и зависна правна лица     

Добављачи – остала повезана правна лица  28331   

Остале обавезе из пословања  378   

Обавезе из специфичних послова    61673 

     

Укупно  49574  108520 

 

Друштво има усаглашено стање са већином добављача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Остале краткорочне обавезе 
 

  2014.  2013. 

     

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  5941  5931 

Остале обавезе /навести и обелоданити материјално значајне 

ставке/ 

 

293 

 

300 

  5941  6231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

          Остале обавезе се односе на путни трошак радника за децембар 

2014 годину. 

 

 

 

 
 

24. Одложена пореска средства и обавезе 
 

 

Одложена 

пореска 

средства 

 Одложене 

пореске 

обавезе 

 

Нето 

Стање 31. децембра 2012. године 6331    6331 

Промена у току године 374    374 

Стање 31. децембра 2013. године 6705    6705 

Промена у току године                 -148              -148 

Стање 31. децембра 2014. године 6557  -  6557 

 

 

24. Одложена пореска средства и обавезе (наставак) 
 

Одложена пореска средства Друштва, на дан 31. децембар 2014. године износе 6557 динара  и 

односи се на неискоришћени порески кредит, одобрен од стране пореских органа по основу 

инвестиција у некретнине, постројења и опрему, за које Руководство Друштва процењује да 

може да искористи за смањење пореске обавезе у наредних 5, однсоно 10 година.  

Односно: Одложене пореске обавезе се односе на разлику између пореске и рачуноводствене 

амортизације. 

 

Текући порески расход периода 

 2014  2013. 

Бруто резултат пословне године  Губитак 5608  51550 

Капитални добици и губици    

Усклађивање расхода    

Рачуноводствена амортизација  16004  10522 

Пореска амортизација 10656  10825 

Корекција расхода по основу трансферних цена   268941 

Корекција расхода по основу спречавања утањене 

капитализације 

  

 

Корекција расхода по основу камата применом правила о 

трансферним ценама 

  

 

Усклађивање расхода    

Корекција прихода по основу трансферних цена   447398 

Капитални добици и губици    

Пореска основица 0  51249 

Пореска стопа   15% 

Обрачунати порез   7687 

Укупна умањења обрачунатог пореза   2537 

Текући расход периода 
  5150 

 

Одложен порески приход (расход) периода   374 

Нето добит без одложеног пореског прихода (расхода)   46401 

Нето добит                   губитак 
259941  46401 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

25. Усаглашавање потраживања и обавеза 
 

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.10.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Пословни приходи 
 

     

  2014         2013 

Приходи од продаје производа и услуга 

 
 

290852 

 

643367 

Приход од активирања учинака и робе  327444   

Повећање вредности  залиха учинака (напомена ..)    2870 

Смањење вредности залиха учинака (напомена ..)  2848   

Остали пословни приходи   33534  4877 

Укупно   537090  651114 

     

 

 
 

 
 

 

27. Остали пословни приходи 
 

  2014  2013. 

     

Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.  1035   

Приходи од закупнина  27839  1327 

Приходи од чланарина   4322   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада     

Остали пословни приходи  339  3550 

   

33535 

 

4877 

 

 
 

28. Пословни расходи 

 

  2014  2013. 

     



   

 

Набавна вредност продате робе   149878  139158 

Трошкови материјала  169980  239814 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  70137  69347 

Трошкови амортизације и резервисања   16004  10524 

Остали пословни расходи   83949  60045 

  489648  518886 

 

. 

 
                                                                                                                                            2014  2013 

Трошкови материјала укључују трошкове – 

Трошкови сировина  и материјала                                                                    124102     194280     

Остали                                                                                                                                           76          

Трошкови енергије                                                                                                45878        45458    

 УКУПНО:        ----------------------- 

                                                                                                                               169980     239814      
 

Трошкови амортизације и резервисања укључују износ од РСД 16004  (2013 РСД 10524), 

који се односи на трошкове амортизације,  

 

 

 
 

29.  Остали пословни расходи 

 

  2014.  2013. 

     

Производне услуге     

Услуге на изради учинака     

Транспортне услуге  612  721 

Услуге одржавања  1605  2124 

Закупнине  13480  15749 

Трошкови сајмова     

Реклама и пропаганда     2 

Трошкови истраживања     

Трошкови развоја који се не капитализују      

Остале услуге  38068   

Непроизводне услуге   15432  13327 

Репрезентација  95  132 

Премије осигурања  2364  1603 

Трошкови платног промета  1288  4647 

Трошкови чланарина     

Трошкови пореза  445  1514 

Трошкови доприноса     

Остали нематеријални трошкови  7412  20226 

  

80801 

  

          60045 

30. Финансијски приходи 
  2014.  2013. 

Финансијски приходи из односа са матичним и зависним 

правним лицима  

 

 

 

 

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним 

правним лицима 

 

9581 

 

 

Приходи камата     

Позитивне курсне разлике     

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле     

Учешћа у добитку зависних правних лица     

Остали финансијски приходи              6265  10883 

  15896  10883 

 

 



   

 

 

31. Финансијски расходи 

 

  2014.  2013. 

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 

правним лицима  

 

 

 

 

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 

правним лицима 

 

 

 

 

Расходи камата  16228  31369 

Негативне курсне разлике     

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  3820  210 

Учешћа у губитку зависних правних лица     

Остали финансијски расходи  1712  6853 

  21760  38432 
 

 

32. Остали приходи 
  2014.  2013. 

Остали приходи:     

Добици од продаје:  194   

- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме     

- биолошких средстава     

- учешћа и дугорочних хартија од вредности     

- материјала      

Вишкови      

Наплаћена отписана потраживања  7371   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика    33772 

Приходи од смањења обавеза     

Приходи од укидања дугорочних резервисања     

Остали непоменуту приходи   235  25 

Приходи од усклађивања вредности:     

- биолошких средстава     

- нематеријалних улагања      

- некретнина, постројења и опреме     

- дугорочних фин. пласмана и хартија од вредности расположивих 

за продају 

 

 

 

 

- залиха     

- потраживања и краткорочних финансијских пласмана     

- остале имовине     

Осталo 

 

 

 

 

689 

 

 

 

 

 

7800 

 

                

34486 

     

33. Остали расходи 
  2014.  2013. 

     

Губици од продаје:     

- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме     

- биолошких средстава     

- учешћа и дугорочних хартија од вредности     

- материјала      

Мањкови     

Исправка вредности потраживања    17865 

Исправка вредности залиха     

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  33909  15482 

Остало  134   

     

Умањење вредности:     

- биолошких средстава     



   

 

- нематеријалних улагања     

- некретнина, постројења и опреме      

- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности  

  расположивих за продају 

 

 

 

 

- залиха     

- потраживања и краткорочних финансијских пласмана     

- остале имовине     

Остало     

  34043  87650 

 

 

 

34. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 

  2014.  2013. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  56754  55461 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 

послодавца 

 

9122 

 

9829 

Трошкови накнада по уговору о делу    255 

Трошкови накнада по ауторским уговорима    47 

Трошкови накнада по уговору о привременим и  

повременим пословима 

 

 

 

 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

 

226 

 

 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора     

Остали лични расходи и накнаде  4035  3755 

  70137  69347 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Потенцијалне обавезе 

 

У погледу судских спорова у току су: 

1) Поступак извршења по Извршној исправи (Пресуди Основног суда у Новом Саду) где је привредно 

друштво „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“АД Бечеј Извршни поверилац у поступку извршења над имовином 

Извршног дужника Недић Велибора, а ради наплате накнаде штете у износу од 5.994.684,00 динара са 

законском затезном каматом почев од 26.10.2009. године и накнаде трошкове поступка у износу од 

463.546,84 динара. 

2) Поступка извршења на основу Веродостојне исправе против Извршног дужника „САКУРА“ ДОО – У 

ЛИКВИДАЦИЈИ БЕОГРАД (ЗЕМУН). Основ извршења је главни дуг у износу од 715.500,00 РСД плус 

законска затезна камата на наведени износ почев од 14.01.2012. године 

Код потраживања од друштава који су у поступку стечаја или ликвидације „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“АД 

Бечеј поднела је следећа потраживања која су јој и призната, и то: а) у износу од 212.990,00 дин од 

субјекта у ликвидацији „ФЛУОМАГ“ ДОО Сента; б) у износу од 617.754,00 дин. Привредном суду у 

Новом Саду према стечајном дужнику „ЗИПЕР“ ДОО; ц) у износу од 907.570,35 динара Привредном суду 

у Новом Саду према дужнику „ПИК – БЕЧЕЈ“ АД у стечају и д) у класи је Д поверилаца по унапред 

припремљеном плану реорганизације привредног друштва ИНДУСТРИЈА МЕСА ПКБ ИМЕС ДОО, 

ПАДИНСКА СКЕЛА ЗА износ од 108,472,00 РСД. 



   

 

 

 

  

40. Догађаји након датума биланса стања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Бечеј 28.02.2015.                                М.П. 

 

      (место и датум) 

 

Мићановић Сава 

_______________________ 

Лице одговорно са састављање напомена) 

 

Степанов Игор 

___________________ 

 

 (Законски заступник) 

 

 

 



 
 

На основу члана 50. став 3. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/11) и 

Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и 

кварталних извештаја јавних друштва („Сл. Гласник РС“ број 14/2012) привредно 

друштво „БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД БЕЧЕЈ  објављује 

 

               ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

I ОПШТИ ПОДАЦИ  

1.Пословно име,  седиште и адреса: 

   МБ и ПИБ: 

„БЕЧЕЈСКА ПЕКАРА“ АД НОВОСАДСКА 

157 БЕЧЕЈ 

МБ: 08607745    ПИБ: 100737994 

2. е-маил адреса: 

    WЕБ сите: 

pekarabecej1@open.telekom.rs 

3. Број и датум решења о упису у 

регистар  

    привредних субјеката: 

29914 24.10.2005. 

4. Делатност (шифра и опис): 1061   Производња млинских производа 

5. Број запослених: 125 

6. Број акционара: 552 

7. Десет највећих акционара 

Акционари Број акција на дан 

31.12.2014.године 

Учешће у основном 

капиталу у % 

Шћепановић Вера                131881                     72,59 

Акцијски фонд РС                    9134 5,02 

Ераковић Драган  5944 3.27 

Козма Маргит   198 0,10 

Иванишевић Гојко   208 1.14 

Балинт Јулијана   161 0,08 

Ердељи Илона   161 0,08 

Геделеи Винце   161 0,08 

Глухак Славица   161 0,08 

Ханак Вилмош   161 0,08 

8. Вредност основног капитала  

(у 000 дин): 

181.666.000,00      

9. Број издатих акција 

(31.12.2010.): 

    ЦФИ код: 

    ИСИН број: 

   181.666                   

 ЦФИ код:  ЕСВУФР         

 ИСИН број: РСПМЛИЕ69009             

10. Подаци о зависним 

друштвима: 

      Пословно име: 

      Седиште и пословна адреса: 

„ТРИВИТ- ПЕК“ АД ВРБАС 

ВРБАС, КУЛСКИ ПУТ ББ, „ТРИВИТ“ ДОО 

БЕЧЕЈ, „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ,  

11. Пословно име ревизорске куће „АУДИТОР“ ДОО БЕОГРАД 

mailto:pekarabecej@


која 

      је ревидирала последњи 

финасијски  

      извештај: 

      седиште и адреса: 

 СТРАХИЊИЋА БАНА 26  

12. Назив организованог 

тржишта на које 

      су укључене акције: 

БЕОГРАДСКА БЕРЗА 

 

 

 

 

1а- ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА     СТРУКТУРА 
 

 

 

1.Опис пословних активности 

Бечејска пекара АД Бечеј бави се производњом хлеба,свежег пецива и колача. 

Поред наведене основне основне делатности Предузеће обавља друге делатности 

и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању, а посебно: 

-трговина на велико и мало робе широке потрошње у унутрашњем промету и 

дистрибуцију исте кроз свој малопродајни објекат. 

 

 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 Игор Степанов. 

 

 

 

 

 

 

                                      II - ПОДАЦИ  О ПОСЛОВАЊУ  ДРУШТВА                                                                                 

  

1. Извештај управе о реализацији усвојене пословне Управа је константовала да се 

пословање  

    политике, са навођењем случајева и разлога за           обављало у складу са усвојеном 

пословном  

    одступање, и другим начелним питањима која се       политиком 

    се  односе на вођење послова 
 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗА  ОСТВАРЕНИХ  ПРИХОДА,РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА И РАЦИО АНАЛИЗА 

 



Основна делатност предузећа „БЕЧЕЈСКА  ПЕКАРА“ АД Бечеј је производња 

млинских и пекарских производа. Следи детаљнија анализа остварених 

прихода,расхода и резултата пословања и рацио анализа. 

 

2.1  Анализа прихода      

Приходи 2014. 2013. 2014. 2013. 2014/2013 

Пословни приходи 503.556 

 

651.114 95,50 93,49 77,33 

 

Финансијски 

приходи 

15.9 10.883 3,03 1,56 146,06 

Остали приходи 7.8 34.486 

 

1,47 4,95 22,61 

Укупно 527252 696.483 100 100 75,70 

Приходи од продаје       

Пекарски производи 472870 383.106 100 100 123,43 

Млински производи 0 437.120  0  

Укупно 

 

472870 643.367 100 100 73,49 

Приходи од 

продаје(тржиште) 

     

Продаја у земљи      

Укупно 472870 643367  100,00 73,49 
 

2.2  Анализа  расхода 
     

Расходи      

Пословни расходи 486801 518.886 91,35 80,46 93,81 

Финансијски расходи 21760   38.397 4,08   5,95 56,67 

Остали расходи 24298   87.650 4,58   13,59 27,72 

Укупно 532859 644.933 100 100 82,62 

Пословни расходи      

Трошкови материјала 169981 239.814 34,93 46,28 70,88 

Трош.зарада,нак.зар.и 

остали лични расходи 

70137   69.347 14,42  13,36 101,13 

Трошкови амор. и 

резервисања 

16004   10.522 3,28  2,03 152,10 

Остали пословни 

расходи 

80801   60.045 16,59 11,57 134,56 

Набавна вр.прод роб 149878 139.158 30,78 26,82 107,70 

Укупно 486801 518.886 100,00 100,00 93,81 

2.3.  

Опис Износ (у хиљ.дин.) 2014/2013. 

(индекс) Резултат  пословања 2014. 2013. 

Пословни добитак/(губитак) 16754 132.228 12,67 

Финансијски добитак/(губитак -5607   

Остали добитак/(губитак)губитак    

Добитак/(губитак)  -5607 51.550 10,87 

Порез на добитак              5.151  

Нето добитак/(губитак) -5607          46.399 12,08 



 

 

2.4. Рацио анализа и анализа показатеља пословања 

Рацио  анализа 

Опис 2014. 2013. 2014/2013

. 

(индекс) 

Принос на укупан капитал(добитак из 

редовног пословања пре 

опорезивања/капитал) 

0 28.17 % 0 

Принос на имовину(пословни 

добитак/пословна имовина) 

3,54% 25,38% 13,94 

Нето принос на сопствени 

капитал(нето добитак/капитал) 

0 24,55% 0 

Степен задужености(дугорочна 

резервисања и обавезе/укупна пасива) 

60,83% 63,73% 95,44 

I степен ликвидности (готовински 

еквиваленти и готовина/крат.обавезе) 

0,36% 0,09% 400 

II  степен ликвисности 

(краткороч.потраж.,пласмани и 

готовина/крат.обавезе) 

136.00% 149,69% 90,85 

 

 

 

 Износ ( у хиљадама дин.) 2014/2013. 

(индекс) 2014. 2013. 

 Нето обртни капитал (обртна имовина 

(без одложених пореских средстава) – 

краткорочне обавезе) 

99394 

 

135.595 73,30 

 

 

 

 

 

 

2.5. Анализа показатеља у вези акција и тржишне капитализације 

Опис 2014. 

дин. 

2013. 

дин. 

2012. 

дин. 

Исплаћена дивиденда по акцијама - - - 

 

3. Главни купци, добављачи и сегменти 

 

 

  Износ ( у хиљадама дин.) 2014/2013. 

(индекс) Главни купци (са становишта прихода) 2014. 2013. 

Тривит 278338 331.296 84,01 

 

 

 



  Износ ( у хиљадама дин.) 2014/2013. 

(индекс) Главни добављачи 

(са становништа учешћа у обавезама) 

2014. 2013. 

Тривит 96603 

 

163.825 58,96 

 

 

 

4. Промене билансних вредности 

 

 

Биланска позиција Износ  

(у хиљадама дин.) 

2014/2013. 

(индекс) 

Разлог промене 

2014. 2013. 

Нематеријална улагања - - -  

Дугорочни финансијски 

ппласмани 

 1.860  Због наплате обавеза 

радника за СТИ. 

Краткорочна 

потраживања, пласмани 

и готовина  

336777 373.045 90,28 Смањење краткорочних 

потраживања због уредније 

наплате од купаца. 

Краткорочне обавезе 247782 249.199 99,43 Због бржег измирења 

обавеза према 

добављачима, измирења 

проистекла од повећане 

наплате од купаца. 

 

Нето добитак -5607 46.399 - Услед смањене производње 

дошло је до смањења 

прихода па одатле и 

губитак. 

 

 

 

 

5. Информације о стању (број и %), стицању, 

продаји и поништењу сопствених акција 

У протеклој години није било 

промене броја акција. 

 

6. Износ, начин формирања и употреба резерви у 

последње две године 

У протекле две године није било 

ни формирање ни употреба 

резерви 

 
 
 
 
 
 

IIа-ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА 

 
1. Долазак нових запослених Током године примљено је 66 нових 



запослених. 

2. Одлазак запослених Током године из предузећа 64 запослена су 

престала са радом због истека уговора о раду 

на одређено време 

3. Запошљавање значајних 

кадрова 

Током године није било запошљавања 

значајнијих кадрова. 

 

 

 

III-УЛАГАЊА СА ЦИЉЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Улагања у циљу заштите животне средине У 2014.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 

4.402.549,29  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 очекиваног развоја друштва, промена у пословним 

политикама друштва, као и главних ризика и претњи 

 
 

Што се пословног плана за ову пословну годину тиче, можемо рећи следеће: 



- Уплану нам је да кроз смањење продајних цена пекарских производа , 

аутоматизација паковања производа и интезивирању маркетиншких активности 

повећамо пекарску производњу за 100 %, чиме би максимално повећали 

продуктивност рада у пекари. 

- Од маркетиншких активности наводимо следеће: рекламирање у електронским 

и штампаним медијима . 

Такође смо унапредили дизајн наших производа у циљу јачања маркетиншког 

наступа и позиционирања на тржишту. 

 

-            Услед економске кризе, слабе куповне моћи становништва, значајан број 

наших комитената, малих предузећа и предузетника, упада у финансијске 

тешкоће, из које у првих мах не могу да се извуку, те нама остају дужни а при 

њиховом случајном гашењу дошло би и до губитка тржишта. Постоји оправдани 

стрaх и од нелојалне конкуренције од локалних пекара, који искоришћавају 

радну снагу на црно и без јаке контроле надлежних инспекцијских органа 

снадбевају по некоректним ценама тржишт 

 

 

 

 

 

 

 

VI – Опис свих важнијих пословних догађаја који су након истека 

пословне године за коју се извештај припрема 

 

 

 

1. Улагања у истраживање и развој 

основне делатности, информационе 

технологије и људске ресурсе 

Износ ( у хиљадама дин.) 

2014. 2013. 2014/2013. 

(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 У протеклој години дошло је до стицања 

сопствених акција од несагласних акционара у 

складу са одредбама члана 475 и 476 Закона о 

привредним друштвима у апсолутном и 



релативном износу од 976 акција односно 0,537% 

укупног броја 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 У свом пословању Друштво је изложено 

финансијскик ризицима од промене  курсева 

страних валута и промене каматних стопа. 

Изложеност тржишном ризику се сагледава преко 

анализе сензитивности. Није било значајних 

промена у изложености Друштва тржишном ризику, 

нити у начину на које Друштво управља или мери 

тај ризик. 

2. Кредитни ризик Предузеће је изложено кредитном ризику који 

представља ризик да дужници неће бити у 

могућности да дуговања према Друштву измире 

у потпуности и на време, што би имало за 

резултат финансијске губитке.  

3. Ризик ликвидности Коначна одговорност за управљање ризиком 

ликвидности је на руководству, које је 

успоставило одговарајући систем управљања за 

потребе краткорочног, средњорочног и 

дугорочног финансирања, као и управљања 

ликвидношћу. Друштво управља ризиком 

ликвидности одржавајући одговарајуће новчане 

резерве континуираним праћењем планираног 

и стварног новчаног тока, као и одржавањем 

адекватног односа доспећа финансијских 

средстава и обавеза. 

4. Ризик новчаног тока Друштво не користи никакве 

финансијскеинструменте како би избегло 

утицај финансијских ризика на пословање из 

разлога што такви инструменти нису у широкој 

употреби. 

 



 

 

 

 

        XI – ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 

 

1. Чланови управе (на дан 31.12.2014.) - Надзорни одбор 

 

 

 

1. Навести 

чланове и њихов 

статус у 

Надзорном 

одбору 

    

Име, презиме и 

пребивалиште 

Образовање и 

садашње 

запослење 

Чланство у УО 

или НО других 

друштава 

Исплаћени 

нето износ 

надокнаде 

Број и % акција 

које поседује у 

А.Д. друштву 

Maја 

Цвијановић 

ВСС           Члан - - 

Никола 

Цвијановић 

ВСС Члан - - 

Вера 

Шћепановић 

ВСС БАГ АД Председник - - 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

2. Навести да ли управа друштва има усвојен писани кодекс понашања и wеб  сите 

на коме је 

    објављен: НЕ 

     

 

 

 

 

 

XII – Значајни послови са повезаним лицима 

 
1. Продаја производа повезаним 

лицима и набавка 

Од повезаних лица укупно је набављено 

268.940 хиљада динара и укупно продато 

њима  447.395 хиљада  динара. 



2. Продаја основних средстава 

повезаним лицима 

У 2014. години продата је Машина за сечење 

хлеба Тривит ДОО по књиговодственој 

вредности 212.401,43 динара и Машина за 

паковање по књиговодственој вредности 

3.580.577,45 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Бечеју, 20.04.2015. године. 

 -------------------------------------- 

         Генерални директор 

                                                                                                              Степанов Игор 
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