
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08056749 Шифра делатности 111 ПИБ 101443807

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU AGROBAČKA AD, BAČKA TOPOLA

Седиште Бачка Топола , Маршала Тита 8

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 4 253947 346107 368405

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 4 247435 339595 352309

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 4 2657 2657 2657

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 4 240063 332404 345192

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 4 1655 2468 2340

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015 4 3060 2066 2120

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 5 6512 6512 16096

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 5 6512 6512 16096

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 195219 268416 264033

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 6 111341 153353 204097

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 6 78906 96256 99381

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 6 17754 43211 69893

2120
2066
3060
2340
2468
1655
345192
332404
240063
2657
2657
2657
352309
339595
247435


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 6 14555 13773 34695

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 6 126 113 128

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 7 22115 55977 46793

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 7 22115 55977 46793

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 7 750 1041 935

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 8 40000 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 8 40000

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 9 20301 57333 9316

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 2222

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 10 712 712 670

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

0071 449166 614523 632438

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

16096
6512
6512
16096
6512
6512
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 11 420932 564084 580962

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 11 461135 461135 461135

300 1. Акцијски капитал 0403 11 452474 452474 452474

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 11 8661 8661 8661

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414 11 156024 228670 228685

33 осим 330

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

0415 11 639 299 146

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 11 175 15 833

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 11 175 15 833

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 11 197041 126035 109837

350 1. Губитак ранијих година 0422 11 126020 109004 29152

351 2. Губитак текуће године 0423 11 71021 17031 80685

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 3692 4775 4750

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 12 3692 4775 4750

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 12 3692 4775 4750

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 3879 4060

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 24542 41785 42666

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 0 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

46793
55977
22115
128
113
126
34695
13773
14555
69893
43211
17754
99381
96256
78906
204097
153353
111341
264033
268416
195219




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08056749 Шифра делатности 111 ПИБ 101443807

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU AGROBAČKA AD, BAČKA TOPOLA

Седиште Бачка Топола , Маршала Тита 8

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 19 114947 175047

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 18 43757 76739

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 18 39091 76139

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008 18 4666 600

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 18 52260 84180

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

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

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 18 52260 84180

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 20 18930 14128

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F
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1182
130
1294
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12
0
0
246
217
168
182
87
1225
121
104
121
104
376
1511
53634
66572
5449
5028
76739
43757
175047
114947
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
181519 228681

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 21 41504 77444

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 27

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 19 25457 26682

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 22 21353 26365

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 22 5836 7131

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 23 60803 60531

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 25 7594 10951

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 24 13654 13597

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 24 290 558

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 25 5028 5449

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 66572 53634

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 26 1511 376

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

1033 26 104 121

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 26 104 121

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 26 1225 87

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 26 182 168

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 27 217 246

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

84180
52260
600
4666
76139
39091


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 12

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 27 217 234

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 1294 130

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050 28 1182 28251

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 29 422 3412

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 28 1261 19665

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 29 11643 5464

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

1054

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

1055 30 74900 14464

69-59

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

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057 217

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 30 74900 14681

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 2531

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 30 3879 181

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

27
77444
41504
228681
181519
14128
18930
84180
52260




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08056749 Шифра делатности 111 ПИБ 101443807

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU AGROBAČKA AD, BAČKA TOPOLA

Седиште Бачка Топола , Маршала Тита 8

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 30 71021 17031

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005 340 153

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F
0
0
16878
70681
153
340
153
340
17031
71021
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08056749 Шифра делатности 111 ПИБ 101443807

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU AGROBAČKA AD, BAČKA TOPOLA

Седиште Бачка Топола , Маршала Тита 8

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 162016 203588

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 156698 198166

2. Примљене камате из пословних активности 3003 1114 87

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 4204 5335

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 159002 181013

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 81193 108771

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 64413 60793

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009 2531 217

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 10865 11232

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3014 22575

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 155 26306

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 26211

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 50

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018 105 95

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 40000 883

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 883

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 40000

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 25423

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 39845

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F
57333
20301
2
201
21
9316
57333
36831
47998
181896
199002
229894
162171
0
0
0
0
39845
25423
40000
217
2531
60793
64413
108771
81193
181013
159002
5335
4204
87
1114
198166
156698
203588
162016
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08056749 Шифра делатности 111 ПИБ 101443807

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU AGROBAČKA AD, BAČKA TOPOLA

Седиште Бачка Топола , Маршала Тита 8

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 461135 4020 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 461135 4024 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 461135 4028 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 461135 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F
420932
143152
564084
564084
16878
580962
580962
639
156024
340
2907
75553
299
228670
299
228670
153
15
146
228685
461135
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

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 461135 4036 4054

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 109837 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 833

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 109837 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 833

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 17031 4079 4097 833

б) промет на потражној страни рачуна 4062 833 4080 4098 15

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 126035 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 15

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 126035 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 15

461135
461135


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 71021 4087 4105 15

б) промет на потражној страни рачуна 4070 15 4088 4106 175

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 197041 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 175

 

461135


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 228685 4128 146 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 228685 4132 146 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 15 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 153 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 228670 4136 299 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 228670 4140 299 4158

461135


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

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 75553 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 2907 4142 340 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 156024 4144 639 4162

 

833
109837


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

15
126035
15
833
833
17031
833
109837


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

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

 



Ре
дни

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)] ≥ 0АОП

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 580962 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

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 580962 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

16878 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 564084 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

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 564084 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

175
197041
175
15
15
71021
15
126035
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1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU 
 
"AGROBAĈKA" a.d. za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu, Baĉka Topola ( u daljem tekstu 
Društvo) osnovano je 1956. godine i poslovalo je kao pravno lice u društvenoj svojini. Društvo je 
prema vaţećim propisima  ušlo u postupak privatizacije 1993 godine i postaje deoni.ĉarsko društvo sa 
većinskim Društvenim kapitalom (98,385%). Deoniĉki kapital iznosi 1,615%. 2001.godine Društvo po 
Zakonu o svojinskoj trnsformaciji nastavlja proces privatizacije, te nakon prvog kruga postaje 
akcionarsko društvo sa većinskim akcijskim kapitalom od 56,09% dok je ostatak kapitala prenet na 
Akcionarski fond (34,07%) i Fond za penzijsko invalidsko osiguranje (9,84%).  
 
Preteţna delatnost Društva je gajenje ţita (osim pirinĉa) leguminoza i uljarica.  
 
Pored navedene preteţne delatnosti Društvo se bavi i delatnostima: 

 trgovina na veliko ( merkantilna roba, sredstva za zaštitu bilja, mineralno Ċubrivo, prodajom 
rezervnih delova za automobile i poljoprivredne mašine), 

 trgovina na malo (semenska roba i asortiman iz veleprodaje), 

 usluge dorade semenske robe i 

 tehniĉki pregled.  
 
Društvo je organizovano kao dvodomno u kome su organi upravljanja Skupština , Nadzorni odbor i 
Izvršni odbor direktora. 
 
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o raĉunovodstvu ĉlan 6. (Sl.glasnik RS broj 62/13) 

Društvo je razvrstano u MALO pravno lice za 2018.godinu.  

 
Društvo posluje kao jedinstveni pravno-ekonomski subjekt bez zavisnih pravnih lica. Raspolaţemo sa 
obaveštenjem o zanĉajnom uĉešću u kapitalu (preko 20%) dva povezana privredna društva: 

- “Agro Tarim” doo iz Novog Beograda bul. M.Pupina 115, 
- “Agro Razvoj” doo iz Novog Beograda bul. M.Pupin 115. 

 
Proseĉan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca u tekućoj 2017. godini je 49 
(prethodna 2016. godina 53 ). 
 
2. OSNOVI ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
 
Prema odredbama Zakona o raĉunovodstvu duţni smo da voĊenje poslovnih knjiga, priznavanje i 
procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i 
obelodanjivanje finansijskih izveštaja vršimo u skladu sa zakonskom regulativom (zakoni i 
podzakonski propisi), profesionalnom regulativom, (okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih 
izveštaja – Okvir; MeĊunarodni raĉunovodstveni standardi - MRS ; MeĊunarodne standarde 
finansijskog izveštavanja – MSFI; i interpretacije standarda) i internom regulativom (opšta akta koja 
donosi pravno lice). 
 
Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo sastavljeni su, po svim materijalno znaĉajnim pitanjima, u 
skladu sa Zakonom o raĉunovodstvu, podzakonskim propisima donetim na osnovu Zakona i internom 
regulativom – opštim aktima Društva. 
 
Priloţeni finansijski izveštaji prikazani su u formi  propisanoj Pravilnikom o sadrţini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluţbeni 
glasnik RS" 114/06 i 119/08, 02/2010 i 101/013, 127/14, 144/14 u daljem tekstu Pravilnik o sadrţini i 
formi obrazaca finansijskih izveštaja), a u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadrţini raĉuna u 
Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluţbeni glasnik 
RS" 114/06, 119/08, 09/09, 3/11 i 101/13, 95/14) u daljem tekstu Pravilnik o Kontnom okviru). 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva od rukovodstva Društva 
korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na iskazane vrednosti 
sredstava i obaveza kao i obelodanjivanje potencijalnih potraţivanja i obaveza na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja, i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Finansijski izveštaji nisu u 
potpunosti usaglašeni sa zahtevima koje pred Društvo postavljaju MSFI zbog činjenica da nacionalna 
regulativa u sveri pravilnika koji se koriste u postupku sastavljanja finansijskih izveštaja odstupa od 
zahteva koji su propisani u MSFI. 
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Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su raspoloţive na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja.  
 
Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena. Procene se razmatraju periodiĉno, a kada 
korekcije postanu neophodne, iskazuju se u bilansima za periode u kojima su postale poznate. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na proceni rukovodstva da će Društvo da nastavi poslovanje u 
skladu sa odredbama MSR 570 – Naĉelo stalnosti pravnog lica, odnosno da će da nastavi poslovanje 
u predvidivoj budućnosti.    
 
Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar predstavlja zvaniĉnu izveštajnu i 
funkcionalnu valutu u Republici Srbiji. 
 
U skladu sa MRS 10 paragraf 17. ove finansijske izveštaje odobrio i potpisao Zakonski 
zastupnik/Direktor (kvalifikovanim elektronskim potpisom).APR-u u zakonskom roku poslat Finansijski 
izveštaj za statistiĉke potrebe.  
 
3. PREGLED ZNAĈAJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
Društvo je u sastavljanju finansijskih izveštaja za 2017.godinu primenilo iste raĉunovodstvene politike 
i procene koje su primenjene i u sastavljanju finansijskih izveštaja prethodne godine. 
 

3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Odredbama MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, su definisane kao materijalne stavke koje se 
drţe za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili za isporuke dobara ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili 
za administrativne svrhe, za koje se oĉekuje da će se koristiti duţe od jednog obraĉunskog perioda. 
 
Nabavna vrednost/cena koštanja neke nekretnine, postrojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ako, 
i samo ako:  
a) je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom prilivati u društvo  i  
b) se nabavna vrednost ili cena koštanja tog sredstva moţe pouzdano meriti.Poĉetno merenje 
nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo, vrši se po 
nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja, ukoliko je sredstvo proizvedeno u sopstvenoj reţiji. 
 
 U nabavnu vrednost uraĉunavaju se : 

- fakturna cena dobavljaĉa, ukljuĉujući uvozne takse i poreze koji se ne mogu refundirati, nakon 
oduzimanja trgovaĉkih popusta i rabata;  

-   svi troškovi koji se mogu direktno pripisati dovoĊenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je 
neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati na naĉin na koji to oĉekuje rukovodstvo kao što 
su: troškovi primanja zaposlenih koji nastaju direktno u izgradnji ili nabavci sredstva, troškovi 
pripreme terena, troškovi instaliranja i montaţe, troškovi isporuke i manipulativni troškovi, 
troškovi provere funkcionisanja sredstva, honorari struĉnjaka i drugi troškovi; 

-  inicijalna procena troškova demontaţe, uklanjanja sredstva i obnove podruĉja na kojem je 
sredstvo locirano.   

 
Cena koštanja sredstva izgraĊenog u sopstvenoj reţiji utvrĊuje se korišćenjem istih principa kao i kod 
kupljenog sredstva. Cena koštanja je jednaka troškovima proizvodnje sredstva koja ne ukljuĉuje 
interne dobitke.Nakon poĉetnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po 
nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obraĉunate amortizacije i ukupan 
iznos gubitaka zbog obezvreĊenja. Naknadni izdatak za nekretnine, postrojenja i opremu priznaje se 
kao sredstvo samo kada se tim izdatkom poboljšava stanje sredstva iznad njegovog prvobitno 
procenjenog standardizovanog uĉinka.   
 
Izdatak za popravke nekretnina, postrojenja i opreme koji nastaje radi obnavljanja ili odrţavanja 
budućih ekonomskih koristi koje društvo oĉekuje od prvobitno procenjenog standardnog uĉinka tog 
sredstva priznaje se kao rashod u trenutku kada taj izdatak i nastane. 
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Za vrednovanje nekretnina nakon poĉetnog priznavanja primenjuje se model revalorizacije, u skladu 
sa MRS 16. Nakon poĉetnog priznavanja, sredstva iz stava 1. ovog ĉlana, ĉija fer vrednost se moţe 
pouzdano odmeriti, vrednuju se po revalorizovanom iznosu, koji predstavlja njihovu fer vrednost na 
datum revalorizacije (datum procene), umanjenu za naknadnu kumuliranu ispravku vrednosti po 
osnovu amortizacije i naknadne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti. 

 
Za vrednovanje postrojenja i opreme nakon poĉetnog priznavanja primenjuje se model nabavne 
vrednosti, u skladu sa MRS 16. Prema modelu nabavne vrednosti, nakon poĉetnog priznavanja, 
nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu 
kumuliranu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i kumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.  
Formirane realorizacione rezerve nastale su uvoĊenjem MRS (2003/2004 godinu). 
 
Ako se knjigovodstvena vrednost sredstva povećava, kao rezultat revalorizacije, to povećanje se 
pripisuje direktno Kapitalu – poziciji Revalorizacionih rezervi. MeĊutim povećanje se priznaje kao 
prihod od vrednosnog usklaĊivanja nekretnine, postrojenja i opreme do visine rashoda koji su u 
prethodnom periodu knjiţeni na teret rashoda obezvreĊenja nekretnine, postrojenja i opreme.   
 
Ako se knjigovodstvena vrednost sredstva smanji kao rezultat revalorizacije, to smanjenje se priznaje 
kao rashod perioda. MeĊutim, ako je ranije stvorena revalorizaciona rezerva za to sredstvo, 
smanjenje se knjiţi direktno na teret kapitala – Revalorizacione rezerve do iznosa postojeće 
Revalorizacione rezerve koja se odnosi na to sredstvo. 
 
Amortizacija se obraĉunava primenom proporcionalne metode kojom se vrednost sredstva u 
potpunosti otpisuje tokom procenjenog korisnog  veka upotrebe sredstva. Odabrani metod 
amortizacije se konzistentno primenjuje iz perioda u period, s tim da se proverava najmanje jednom, 
na kraju svake finansijske godine. Amortizacija se obraĉunava po godišnjim stopama za amortizaciju, 
koje su, na bazi korisnog veka upotrebe sredstva, utvrĊene internim aktom, odnosno Pravilnikom o 
raĉunovodstvu i raĉunovodstvenim politikama. Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i 
opreme, ĉini nabavna vrednost ili cena koštanja sredstva. 
 
Amortizacija sredstva zapoĉinje kada ono postane raspoloţivo za korišćenje – kada se nalazi na 
lokaciji i u stanju koje je neophodno da sredstvo funkcioniše na naĉin na koji to predviĊa  rukovodstva 
Društva. Amortizacija sredstva prestaje na datum ranijeg dogaĊaja: datum kada je sredstvo 
klasifikovano kao ono koje se drţi za prodaju, ili datum prestanka priznavanja sredstva. Amortizacija 
ne prestaje kada se sredstvo ne koristi ili kada se ne koristi aktivno, osim ako je u potpunosti 
amortizovano.  
 
Knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme prestaje da se priznaje prilikom otuĊenja, 
ili kada se od njihovog korišćenja ili otuĊenja ne oĉekuju buduće ekonomske koristi. Dobitak ili gubitak 
koji nastane prilikom prestanka priznavanja nekretnine, postrojenja i opreme se ukljuĉuje u dobitak – 
ostali prihodi, ili gubitak – ostali rashodi u bilansu uspeha onda kada to sredstvo prestaje da se 
priznaje.Dobitak ili gubitak koji nastane zbog prestanka priznavanja nekretnine, postrojenja i opreme 
se utvrĊuje kao razlika izmeĊu neto dobitaka od otuĊenja, ako ih ima i knjigovodstvene vrednosti 
sredstva.  
 

3.2. Dugoroĉni finansijski plasmani 
 
Društvo je u skladu sa odredbama Pravilnika o sadrţini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, na  
bilansnoj poziciji Dugoroĉni finansijski plasmani iskazalo:  
 

- Uĉešća u kapitalu ostalih pravnih lica (manja od 20%). 
 
Dugoroĉni finansijski plasmani  iskazuju se po nabavnoj vrednosti. Ako na dan Bilansa stanja postoje 
indicije da je vrednost ulaganja umanjena vrši se procena nadoknadive vrednosti. Ukoliko je 
nadoknadiva vrednost sredstava manja od njegove knjigovodstvene vrednosti, neophodno je  
svoĊenje knjigovodstvene vrednosti na nadoknadivu vrednost i priznanje gubitka od umanjenja 
vrednosti imovine kao rashod perioda.   
 
Prema odredbama paragrafa 29. C MRS 18 – Prihodi, prihod od uĉešća u kapitalu ostalih pravnih lica 
(uĉešće manje od 20%), iskazuju se u bilansu uspeha kada je utvrĊeno pravo ulagaĉa – akcionara da 
primi isplatu. 
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Ostali dugoroĉni finansijski plasmani obuhvataju – stambene zajmove zaposlenima koji se vrednuju 
po amortizovanoj vrednosti primenom ugovorene kamatne stope. Otplata kao i preostali deo 
neotplaćenog zajma usklaĊuje se sa promenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije.   
 

3.3. Zalihe 
 
Prema odredbama paragrafa 6 MRS 2 – Zalihe, zalihe su sredstva  
- koja se drţe za prodaju u redovnom poslovanju; 
- koja se drţe u procesu proizvodnje i namenjena su za prodaju; ili 
- u obliku osnovnog i pomoćnog materijala koji se troši u proizvodnom procesu ili prilikom pruţanja 

usluga. 
 
Shodno navedenom, a u skladu sa Pravilnikom o sadrţini i formi obrazaca finansijskih izveštaja 
Društvo u okviru bilansnih pozicija zaliha iskazuje: 
- zalihe materijala (materijal, rezervni delovi, alat i inventar); 
- nedovršenu proizvodnju (nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge); 
- gotove proizvode;  
- robu (roba u: magacinu; prometu na veliko; skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih 

pravnih lica; prometu na malo; obradi, doradi i manipulaciji; tranzitu; i na putu);  
- date avanse. 

 
Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljaĉa mere se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost 
zaliha ĉine fakturnacena dobavljaĉa i svi drugi neophodni troškovi nastali za dovoĊenje zaliha na 
njihovu sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. Obraĉun izlaza (utroška) zaliha materijala vrši se po 
metodi proseĉneponderisanecene. 
 
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda mere se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj 
vrednosti, ako je niţa. Neto prodajna vrednost zaliha nedovršene proizvodnje predstavlja procenjenu 
prodajnu vrednost gotovih proizvoda, umanjenu za procenjene troškove dovršenja i procenjene 
troškove prodaje. Neto prodajna vrednost zaliha gotovih proizvoda predstavlja procenjenu prodajnu 
vrednost umanjenu za procenjene troškove prodaje. 
 
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju ĉini fakturnacena dobavljaĉa, uvozne daţbine i drugi 
porezi (osim onih koje društvo moţe naknadno da povrati od poreskog organa), troškovi prevoza, 
manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe. Popusti, 
rabati i druge sliĉne stavke oduzimaju se pri utvrĊivanju troškova nabavke robe. 
 
Obraĉun izlaza zaliha robe, vrši se po metodi proseĉneponderisanecene. Zalihe robe u maloprodaji 
iskazuju se po maloprodajnoj ceni, umanjenoj za ukalkulisani porez i razliku u ceni.Prema metodu 
proseĉnogponderisanog troška, obraĉun izlazne vrednosti svake stavke odreĊuje se na osnovu 
ponderisanogprosekavrednosti sliĉnih stavki kupljenih ili proizvedenih tokom datog perioda. Prosek se 
moţe izraĉunavati periodiĉno ili prilikom primanja svake naredne isporuke.  
 
Dati avans se priznaje kao sredstvo ako su ispunjeni sledeći uslovi:  
- namenjen je za pribavljanje zaliha ili usluga; 
- moţe se kontrolisati; 
- trošak pribavljanja sredstva moguće je izmeriti; 
- verovatno je da će ekonomske koristi povezane sa sredstvom priticati u Društvo.  

 
Poĉetno merenje datih avansa se vrši u visini plaćenoj dobavljaĉu. Naknadno vrednovanje se vrši po 
poĉetnoj vrednosti umanjenoj za eventualna obezvreĊenja i uvećanoj za eventualnu ugovorenu 
revalorizaciju (porast odgovarajućeg indeksa rasta cena, ili promene kursa odnosne strane valute). 
 
Terećenjem rashoda po osnovu obezvreĊenja imovine – zaliha vrši se ispravka vrednosti zaliha u 
sluĉajevima kada se oceni da nabavna vrednost/cena koštanja neće moći da se nadoknadi, a 
naroĉito ako su zalihe oštećene, potpuno ili delimiĉno zastarele ili je došlo do pada njihovih prodajnih 
cena, odnosno ako je došlo do povećanja procenjenih troškova dovršenja ili prodaje. Tada se zalihe 
svode na neto ostvarivu vrednost, a razlika izmeĊu niţe neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene 
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vrednosti zaliha iskazuje se u skladu sa MRS 2 – Zalihe, na teret rashoda po osnovu obezvreĊenja 
imovine – zaliha. 
 

3.4. Potraţivanja  
 
U skladu sa odredbama Pravilnika o sadrţini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, Društvo je na 
bilansnoj poziciji Potraţivanja iskazalo 
- potraţivanja po osnovu prodaje (Kupci u zemlji). 
- druga potraţivanja (Potraţivanja od zaposlenih i Ostala potraţivanja). 
 
Potraţivanja po osnovu prodaje mere se na osnovu vrednosti iz originalne fakture, koju Društvo 
dostavlja kupcu za isporuĉenu robu ili izvršene usluge. Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj 
valuti, vrši se preraĉunavanje vrednosti strane valute u vrednostizveštajne valute – dinare po 
srednjem kursu Narodne banke Srbije vaţećem na dan transakcije - promptni kurs.Potraţivanja u 
stranoj valuti na dan 31. decembar preraĉunavaju se u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu 
Narodne banke Srbije vaţećem na datum bilansa stanja – zakljuĉni kurs. 
 
Procena potrebne ispravke vrednosti – indirektan otpis potraţivanja, vrši se na osnovu starosne 
analize i istorijskog iskustva po kriterijumima i ovlašćenjima iz internog akta – Pravilnika o 
raĉunovodstvu i raĉunovodstvenim politikama, odnosno onda kada naplata celog ili dela potraţivanja 
više nije verovatna.  
 
Prema poreskim propisima ispravka vrednosti se ne vrši za potraţivanja od duţnika kojima Društvo 
istovremeno i duguje, odnosno priznaje se ispravka vrednosti pojedinaĉnih potraţivanja ako je od 
roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana. Trajan – direktan otpis potraţivanja vrši se za sva 
potraţivanja, kada je izvesno da ne mogu biti naplaćena u sluĉajevima prinudnog poravnanja, 
vanparniĉnog poravnanja, nastupanja zastarelosti, konaĉne sudske odluke ili drugog konaĉnog 
upravnog akta kao i drugim sluĉajevima kada društvo poseduje verodostojan dokaz da je potraţivanje 
nenaplativo. 
 
Iznosi ispravke vrednosti (indirektan otpis), odnosno trajnog (direktnog) otpisa utvrĊuju se odlukom 
nadleţnog organa (na predlog komisije za popis) i oni uvećavaju rashode po osnovu obezvreĊenja 
imovine, odnosno Ostale rashode perioda. Prihodi od ukidanja ispravke vrednosti potraţivanja po 
osnovu naknadno naplaćenih iznosa i procenjene naplativosti potraţivanja priznaju se u okviru 
Prihoda od usklaĊivanja vrednosti imovine - potraţivanja. 
 
Prema odredbama ĉlana 18. Zakona o raĉunovodstvu, pravna lica su duţna da pre sastavljanja 
finansijskih izveštaja usaglase meĊusobna potraţivanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom 
ispravom. Neusaglašena potraţivanja i obaveze obelodanjuju se u Napomenama uz finansijske 
izveštaje. 
 

3.5. Potraţivanja za više plaćen porez na dobitak 
 
Prema odredbama ĉlana 66. do 69. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, društvo u toku godine 
plaća porez na dobit pravnih lica u visini meseĉnih akontacija utvrĊenih u poreskoj prijavi, na osnovu 
Poreskog bilansa za prethodnu godinu.  Ako je društvo u vidu akontacije platilo više poreza na dobit 
nego što je duţno da plati po obavezi obraĉunatoj u poreskoj prijavi i poreskom bilansu za tekuću 
godinu, tada će se u bilansu stanja tekuće godine iskazati potraţivanja za više plaćen porez na 
dobitak. Više plaćeni porez na dobitak obveznik moţe tretirati kao akontaciju za naredni poreski 
period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev. 
 

3.6. Kratkoroĉni finansijski plasmani 
 
Društvo prema odredbama Pravilnika o sadrţini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, a u skladu sa 
odredbama Pravilnika o Kontnom okviru nema pdataka za bilansnu poziciju Kratkoroĉni finansijski 
plasmani. 
 
U skladu sa MRS 39. – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, kratkoroĉni finansijski 
plasmani se priznaju i odmeravaju po njihovoj nabavnoj, (poštenoj) vrednosti. Nakon poĉetnog 
priznavanja, odnosno na dan bilansiranja kratkoroĉni finansijski plasmani se mere po njihovoj trţišnoj 
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vrednosti. ObezvreĊenje vrednosti ovih plasmana, ĉija je naplativost neizvestna i za koju je potrebno 
proceniti naplativost i iskazati ispravku vrednosti, ureĊuje MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine. 
 
 

3.7. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
 
Na bilansnoj poziciji Gotovinski ekvivalenti i gotovina Društvo je iskazalo: hartije od vrednosti – 
gotovinski ekvivalenti; tekući (poslovni) raĉun; izdvojena novĉana sredstva i akreditivi; blagajna; 
devizni raĉun; devizni akreditivi; devizna blagajna; ostala novĉana sredstva; i novĉana sredstva ĉije je 
korišćenje ograniĉeno ili vrednost umanjena.  
 

3.8. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraniĉenja 
 
Na ovoj bilansnoj poziciji Društvo je iskazalo porez na dodatu vrednost koji predstavlja prethodni 
porez koji su po opštoj stopi 20% i posebnoj stopi 10% obvezniku obraĉunali prethodni uĉesnici u 
prometu:  
- u primljenim fakturama (prilikom nabavke dobara ili korišćenja usluga); 
- u datim avansima (za avansno plaćanje koje je izvršio kupac dobavljaĉu poreskom obvezniku za 

promet koji još nije izvršen); 
- potraţivanja za više plaćen porez na dodatu vrednost.  

 
Aktivna vremenska razgraniĉenja predstavljaju:  

 unapred plaćene troškove; 

 potraţivanje za nefakturisane prihode (za koje su nastali troškovi u tekućem periodu); 

 razgraniĉeni troškovi po osnovu obaveza;  

 razgraniĉen porez na dodatu vrednost (u primljenim fakturama u obraĉunskom periodu, a 
pravo na odbitak nastaje u narednom periodu); 

 odloţena poreska sredstva;  

 ostala aktivna vremenska razgraniĉenja,  
sve u cilju utvrĊivanja taĉnog rezultata svakog obraĉunskog perioda, odnosno da se prihodi i rashodi 
nastali u vezi sa istom transakcijom iskaţu u istom periodu. Na ovaj naĉin se u tekućem obraĉunskom 
periodu iskazuju samo oni troškovi i prihodi perioda, razgraniĉeni porez na dodatu vrednost, odloţena 
poreska sredstva i ostala aktivna vremenska razgraniĉenja koji se odnose na taj obraĉunski period, 
bez obzira na period isplate, odnosno naplate.  
 

3.9. Odloţena poreska sredstva i odloţene poreske obaveze 
 
Odloţena poreska sredstva obuhvataju iznose poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim 
periodima, a nastaju po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka koji se 
prenose u naredni period, i neiskorišćenih poreskih kredita, koji se prenose u naredni period, u skladu 
sa MRS 12 – Porezi na dobitak i drugim relevantnim standardima. 
 
Odloţena poreska sredstva nastaju kao posledica razliĉitih pravila za utvrĊivanje raĉunovodstvenog i 
oporezivog dobitka i po tom osnovu formiranih odbitnih privremenih razlika i neiskorišćenih poreskih 
gubitaka koji se prenose u naredni period, i neiskorišćenih poreskih kredita koji se prenose u naredni 
period. 
 
Odloţene poreske obaveze su iznosi poreza na dobit plativi u budućim periodima u odnosu na 
oporezive privremene razlike i ostale odloţene poreske obaveze u skladu sa MRS 12. Odloţene 
poreske obaveze nastaju kada se rashodi ukljuĉuju u utvrĊivanje oporezivog rezultata, pre nego što 
su ukljuĉeni u utvrĊivanje raĉunovodstvenog rezultat, kao i kada se prihodi ukljuĉuju u utvrĊivanje 
oporezivog rezultata nakon što su ukljuĉeni u utvrĊivanje raĉunovodstvenog rezultata. 
 
Privremene razlike mogu biti: 
- oporezive privremene razlike koje će imati za rezultat oporezive iznose prilikom utvrĊivanja 

oporezivog dobitka (gubitka) budućih perioda, ili  
- odbitne privremene razlike koje će imati za rezultat iznose koji se odbijaju prilikom utvrĊivanja 

oporezivog dobitka (gubitka) budućih perioda. 
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3.10. Kapital 
 
Prema odredbama ĉlana 49. Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja kapital se 
definiše kao preostali interes u sredstvima društva, nakon odbitka svih njegovih obaveza. Kapital se u 
bilansu iskazuje po nominalnoj vrednosti, posebno svaki oblik kapitala društva: Osnovni kapital,  
Revalorizacione rezerve, Ostali kapital, Neralizovani dobici po  osnovu HOV i drugih komponenti 
ostalog sveobuhvatnog rezultata, NerasporeĊeni dobitak i Gubitak (kao ispravka vrednosti kapitala). 
Prema odredbama ĉlana 293 Zakona o privrednim društvima AD mora imati minimalni osnovni kapital 
u visini od 3.000.000 dinara osim ako je posebnim zakonom predviĊen veći iznos.  
 
Osnovni kapital AD moţe se povećati: 
- novim ulozima; 
- uslovno, u skladu sa ĉlanom 301 ovog Zakona; 
- iz nerasporeĊene dobiti i rezervi društva raspoloţivih za te namene; 
- kao rezultat statusne promene; 

 
Odluku o povećanju osnovnog kapitala AD donosi Skupština AD. Osnovni kapital AD moţe se 
smanjiti:  
- povlaĉenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara; 
- poništenjem sopstvenih akcija društva; 
- smanjenjem nominalne vrednosti akcija, odnosno raĉunovodstvene vrednosti akcija kod akcija 

bez nominalne vrednosti. 
 
Odluku o smanjenju osnovnog kapitala AD donosi Skupština troĉetvrtinskom većinom glasova 
prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju. Sve promene 
visine osnovnog kapitala obavezno se upisuju u Centralni registar kod Agencije za privredne registre 
kao i u Registar privrednih subjekata. 
 
Statutarne i druge rezerve formiraju se i upotrebljavaju u skladu sa osnivaĉkim aktom odnosno 
statutom društva. Revalorizacione rezerve predstavljaju pozitivne efekte promene poštene (fer) 
vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja, uĉešća u kapitalu u stranoj valuti i 
drugih finansijskih instrumenata koji su nastali u skladu sa MRS i MSFI. 
 
NerasporeĊeni dobitak sastoji se od akumuliranog nerasporeĊenog dobitka ranijih godina i 
nerasporeĊenog dobitka tekuće godine. Raspodela nerasporeĊenog dobitka iz ranijih godina vrši se u 
skladu sa osnivaĉkim aktom Društva.Odredbama ĉlana 270. Zakona o privrednim društvima propisan 
je redosledraspodele dobiti i to: 

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina; 
2. za rezerve, ako su one predviĊene posebnim zakonom (zakonske rezerve).  

Ako nakon rasporeĊivanja dobiti za navedene svrhe preostane deo dobiti, Skupština ga moţe 
raspodeliti za: 

1. rezerve ako ih je društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve); 
2. dividendu u skladu sa ovim zakonom. 

 
U skladu sa odredbama MRS 8 – Raĉunovodstvene politike, promene raĉunovodstvenih procena i 
greške, materijalno znaĉajne greške iz ranijih godina ispravljaju se na teret ili u korist nerasporeĊenog 
dobitka ranijih godina. 
 

3.11. Dugoroĉna rezervisanja 
 
Odredbama paragrafa 10. MRS 37 – Rezervisanje, potencijalne obaveze i potencijalna imovina, 
rezervisanje je definisano kao sadašnja obaveza društva, zasnovana na prošlim dogaĊajima sa 
neizvesnim rokom dospeća ili iznosom, za koju se oĉekuje da će imati za rezultat odliv resursa koji 
predstavljaju ekonomske koristi društva. 
 
Prema odredbama Paragrafa 14, MRS 37, rezervisanje će biti priznato: 
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- kada društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao posledicu prošlog dogaĊaja; 
- kada je verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan da se 

izmiri obaveza; 
- kada moţe da se napravi pouzdana procena iznosa obaveza naknada i drugih beneficija 

zaposlenih u skladu sa steĉenim pravima; 
 
 
Društvo je u skladu sa odredbama stava 6. ĉlana 29. Pravilnika o kontnom okviru, u Bilansu stanja 
iskazalo Dugoroĉna rezervisanja po osnovu beneficija – otpremnine prilikom odlaska u penziju, 
jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, koje se isplaćuju u skladu sa steĉenim 
pravima u toku trajanja i nakon prestanka zaposlenja.  
 
Navedene odredbe Pravilnika o kontnom okviru, zasnovane su na odredbama paragrafa 135. MRS 
19 – Primanja zaposlenih, prema kojima "Entitet moţe biti obavezan putem zakonskih propisa, 
ugovora ili drugih aranţmana sa zaposlenima ili njihovim predstavnicima, ili putem izvedene obaveze 
zasnovane na poslovnoj praksi, obiĉaju ili ţelja za praviĉnim postupkom, da izvrši plaćanje (ili 
obezbedi druga primanja) zaposlenima, kada okonĉa njihovo zaposlenje".  
 
Procenjeni iznosi rezervisanja iskazuju se kao trošak rezervisanja perioda, u korist odgovarajućih 
raĉuna dugoroĉnih  rezervisanja.Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa i po 
potrebi koriguju, radi odraţavanja najbolje tekuće promene. Kada više nije verovatno da će odliv 
resursa, koji predstavljaju ekonomske koristi, biti zahtevan da se izmiri obaveza, rezervisanje se ukida 
u korist prihoda od rezervisanja. Otpremnine ne obezbeĊuju entitetu buduće ekonomske koristi i 
trenutno se prikazuju kao rashod (paragraf 137 MRS 19). 
 

3.12. Dugoroĉne obaveze  
 
Dugoroĉne obaveze su obaveze koje dospevaju u roku duţem od godinu dana od dana ĉinidbe, 
odnosno od dana bilansa. Prema Okviru za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja – paragraf 
91, obaveze se priznaju u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrţe ekonomske 
koristi proisteći iz podmirenja sadašnje obaveze i kada iznos obaveze koji će se podmiriti moţe 
pouzdano da se izmeri. 
 
Kod poĉetnog priznavanja, saglasno paragrafu  43.  MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i 
odmeravanje, društvo meri finansijske obaveze po njihovoj nabavnoj vrednosti koja prestavlja poštenu 
vrednost nadoknade koja je primljena za njih. Transakcioni troškovi koji su direktno povezani sa 
sticanjem ili izmirenjem finansijske obaveze ukljuĉuju se u poĉetno merenje finansijske obaveze.  
 

3.13. Kratkoroĉne obaveze  
 
Prema odredbama paragrafa 69  MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja, obaveza se klasifikuje 
kao kratkoroĉna: 
- ako se oĉekuje da će biti izmirena u toku uobiĉajenog poslovnog ciklusa društva; odnosno 
- ako dospeva za izmirenje u roku od 12 meseci posle izveštajnog perioda,  
- ako entitet nema bezuslovno pravo da odloţi izmirenje obaveze za najmanje 12 meseci posle 

izveštajnog perioda. 
Kratkoroĉne obaveze se priznaju u bilansu stanja: 
 -  kada je verovatno da će, zbog izmirenja sadašnjih obaveza, doći do odliva resursa; 
- kada iznos obaveze koja će se izmiriti moţe pouzdano da se utvrdi; 

 - kada su na društvo preneti svi znaĉajni rizici i koristi od vlasništva nad sredstvima koji stoje 
nasuprot obavezama. 
 
Prema odredbama Pravilnika o sadrţini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, u skladu sa odredbama 
ĉlana 31-38 Pravilnika o kontnom okviru, Društvo je u okviru bilansne pozicije Kratkoroĉnih obaveza 
iskazalo: 

 Kratkoroĉne finansijske obaveze 

 Obaveze iz poslovanja:  
-obaveze iz poslovanja (primljeni avansi, dobavljaĉi u zemlji ); 
-ostale kratkoroĉne obaveze - obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, za neisplaćene 
dividende akcionarima iz ranijih godina,  nakanadeĉlnovima Nadzornog odbora, naknade Komisiji 
za reviziju, naknade po ugovoru o delu i ugovoru o zastupanju;   
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 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 
razgraniĉenja.  

 
Kratkoroĉne obaveze iskazuju se u visini nominalnih iznosa koji proizilaze iz poslovnih i finansijskih 
transakcija. Kratkoroĉne obaveze u stranoj valuti preraĉunavaju se u dinarsku protivvrednost 
primenom srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije. 
 
Povćanje obaveze po osnovu obraĉunate kamate pripisuje se odgovarajućim obavezama na teret 
finansijskih rashoda – kamata. Umanjenje obaveza po osnovu zastarelosti, prinudnog poravnanja, 
vanparniĉnog poravnanja, konaĉne sudske odluke ili drugog konaĉnog upravnog akta kao i u drugim 
sluĉajevima, vrši se direktnim otpisom u korist ostalih prihoda. 
 

3.14. Prihodi 
 
Prihodiobuhvataju prihode od redovnih aktivnosti Društva i dobitke. Prihodi od redovnih aktivnosti su 
prihodi od prodaje robe,proizvoda i usluga; prihodi od aktiviranja uĉinaka; povećanje odnosno 
(smanjenje) vrednosti zaliha uĉinaka i ostali poslovni prihodi i drugi prihodi koji su obraĉunati u 
knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate. 
 
Prihodi po osnovu prodaje robe,proizvoda i usluga priznaju se po fakturnojvrednosti umanjenoj za 
poreze i odobrene rabate i popuste, s tim da je prodaja izvršena do kraja obraĉunskog perioda, pod 
uslovom da je sa tim danom nastao duţniĉko-poverilaĉki odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod 
od izvršenih usluga priznaje se prema stepenu dovršenosti usluga na dan bilansa stanja.  
 
Dobici ukljuĉuju dobitke po osnovu prodaje: Nekretnina, postrojenja i opreme;  Nematerijalnih 
ulaganja; Dugoroĉnih HOV i uĉešća u kapitalu; Materijala; Stalnih sredstava namenjenih prodaji, u 
iznosima većim od neotpisane vrednosti, odnosno u iznosima većim u odnosu na njihovu 
knjigovodstvenu vrednost.   
 
Prihodi obuhvataju i druge prihode kao što su prihodi od pozajmljivanja finansijskih sredstava; prihodi 
po osnovu operativnog lizinga; prihodi po osnovu ukidanja dugoroĉnih rezervisanja; ukidanja po 
osnovu troškova ispravki potraţivanja ili troškova obezvreĊenja sredstava; utvrĊeni viškovi sredstava i 
drugi prihodi koji se priznaju po MeĊunarodnim raĉunovodstvenim standardima. 
 

3.15. Rashodi 
 
Rashodi obuhvataju troškove koji proistiĉu iz redovnih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi koji 
proistiĉu iz redovnih aktivnosti Društva ukljuĉuju:  

 nabavnu vrednost prodate robe; 

 troškove materijala; 

 troškove zarada, naknada zarada i ostale liĉne rashode; 

 troškove amortizacije i rezervisanja; 

 ostale poslovne rashode – troškove proizvodnih usluga i nematerijalne troškove. 
 
Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i ukljuĉuju gubitke po osnovu 
prodaje i rashodovanja: Nekretnina, postrojenja i opreme;  Nematerijalni ulaganja; Dugoroĉnih HOV i 
uĉešća u kapitalu; Materijala; Stalnih sredstava namenjenih prodaji,  ĉija neotpisana vrednost i 
troškovi prodaje nisu pokriveni prihodima od prodaje, odnosno ĉija je prodajna vrednost manja od 
njihove knjigovodstvene vrednosti. 
 
Rashodi obuhvataju i druge rashode kao što su rashodi po osnovu pozajmljivanja finansijskih 
sredstava; rashodi po osnovu operativnog lizinga; utvrĊeni manjkovi sredstava; rashodi po osnovu 
direktnog otpisa potraţivanja; rashodovanje zaliha, proizvoda i robe, i druge rashode koji se priznaju 
po MRS.  
 

3.16. Pozitivne i negativne kursne razlike  
 
Prema odredbama paragrafa 8 MRS 21 – Efekti promena deviznih kurseva, Kursna razlika je razlika 
koja je rezultat prevoĊenja datog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po razliĉitim deviznim 
kursevima. Devizni kurs je odnos razmene izmeĊu dve valute. Sva sredstva i obaveze u stranim 
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sredstvima plaćanja preraĉunavaju se na dan bilansa u njihovu dinarsku protivvrednost primenom 
srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije vaţećem na taj dan – zakljuĉni kurs. 
 
Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preraĉunavaju se u dinarsku 
protivvrednost primenom srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije koji je vaţio na dan 
poslovne promene - promptni kurs. 
 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preraĉunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim 
sredstvima plaćanja i preraĉunom transakcija u toku godine iskazuju se u okviru finansijskih prihoda ili 
finansijskih rashoda – pozitivne/negativne kursne razlike. 
 
Pozitivni i negativni efekti ugovorenih valutnih klauzula po osnovu potraţivanja i obaveza u dinarima 
proistekli iz zaštite potraţivanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom, takoĊe se primenom 
ugovorenog kursa (srednji kurs NBS) u toku godine iskazuju u okviru finansijskih prihoda ili 
finansijskih rashoda po osnovu efekata valutne klauzule. 
 

3.17. Prihodi i rashodi od kamata 
 
Prihodi od kamata - iskazuju se prihodi od kamata po datim kreditima, po potraţivanjima iz duţniĉko-
poverilaĉkih odnosa, zateznim i drugim kamatama. Prihodi od kamata priznaju se srazmerno vremenu 
za koje se ostvaruje efektivan prinos na sredstva. Prema odredbama paragrafa 29 MRS 18 - Prihodi, 
prinosi od kamata priznaju se ukoliko je verovatno da će poslovna promena biti praćena prilivom 
ekonomske koristi u društvu i kada iznos prihoda moţe pouzdano da se izmeri.  
 
Rashodi kamata – iskazuju se kamate po kreditima, po obavezama iz duţniĉko poverilaĉkih odnosa, 
zatezne i druge kamate. Rashodi kamata obuhvataju se po osnovnom postupku u skladu sa MRS 23 
– Troškovi pozajmljivanja, odnosno iskazuju se kao rashod perioda u kojem su nastali, osim u obimu 
u kome su kapitalizovani, kada se obuhvataju po dozvoljenom alternativnom postupku. 
 

3.18. Porez na dobitak 
 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obraĉunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o 
porezu na dobit pravnih lica (“Sluţbeni glasnik RS“ broj 142/14). Porez na dobit obraĉunava se po 
stopi od 15% na poresku osnovicu koja je iskazana u Poreskom bilansu. Poreska osnovica utvrĊuje 
se u Poreskom bilansu usklaĊivanjem pojedinih prihoda i rashoda  iz bilansa uspeha, odnosno 
njihovim svoĊenjem na poreski priznate iznose. 
 

3.19. Izloţenost Društva rizicima             
 

Poslovanje Društva je izloţeno razliĉitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata valutni rizik 
kamatne stope i rizik cena). Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se 
potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum.Osim izloţenosti 
riziku od promene trţišnih cena poljoprivrednih proizvoda, Društvo nije materijalno znaĉajno izloţeno 
ostalim trţišnim rizicima. 
 
Rizik od promene deviznih kurseva 
Društvo je u manjoj meri izloţeno riziku deviznog kursa koji proistiĉe iz poslovanja sa EUR. Rizik 
proistiĉe iz budućih trgovinskih transakcija potraţivanja i obaveza.Devizne klauzule koje su ugraĊene 
u kupovne i/ili prodajne ugovore izraţene u stranim valutama (EUR), odvojeni su od samog ugovora i 
iskazani su kao prihodi i rashodi po osnovu efekata valutne klauzule. 
 
Rizik likvidnosti 
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva odrţavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od 
vrednostinamenjenih prodaji, kao i obezbeĊenje adekvatnih izvora finansiranja.  
 

3.20. Praviĉna (fer – poštena) vrednost 
 

MeĊunarodni raĉunovodstveni standard 32 - Finansijski instrumenti: prezentacija predviĊa 
obelodanjivanje praviĉne (fer) vrednosti finansijskih sredstava i finansijskih obaveza u napomenama 
uz finansijske izveštaje.  
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Za navedene potrebe, praviĉna (fer) vrednost je definisana kao iznos za koji se neko sredstvo moţe 
razmeniti, ili obaveza izmiriti, u transakciji izmeĊu dobro obaveštenih i voljnih strana, meĊusobno 
suoĉenih. Obaveza Društva je da obelodani sve informacije u vezi sa poštenom (fer) vrednošću 
sredstava, potraţivanja i obaveza za koje postoje raspoloţive trţišne informacije i za koje se 
identifikuje materijalno znaĉajna razlika izmeĊu knjigovodstvenih vrednosti i poštene (fer) vrednosti.  

 
 

U uslovima kada zvaniĉne trţišne informacije nisu u svakom trenutku raspoloţive, praviĉnu (fer) 
vrednost nije moguće pouzdano utvrditi, kako to zahtevaju MSFI. Za iznos identifikovanih procenjenih 
rizika da knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza neće biti realizovana, 
vrši se ispravka vrednosti na osnovu odluke rukovodstva Društva. 
 

3.21. Naknadno utvrĊene greške 
 
Prema odredbama paragrafa 5 MRS 8 – Raĉunovodstvene politike, promene raĉunovodstvenih 
procena i greške, Materijalno znaĉajnom greškom smatraju se izostavljanja ili pogrešna iskazivanja 
stavki ako bi ona, pojedinaĉno ili zajedno, mogla da utiĉe na ekonomske odluke Društva donete na 
osnovu finansijskih izveštaja. Materijalnost zavisi od veliĉine i prirode izostavljene ili pogrešno 
iskazane stavke koja se procenjuje u konkretnim okolnostima. U takve greške ubrajaju se efekti 
matematiĉkih grešaka, grešaka pri primenjivanju raĉunovodstvenih politika, pogrešnog tumaĉenja 
ĉinjenica, prevare ili previdi.  
 
Prema odredbama paragrafa 6 MRS 8, procena da li bi odreĊeni izostavljeni ili pogrešno iskazani 
podaci mogli da utiĉu na ekonomske odluke korisnika i da time budu materijalno znaĉajni, zahteva 
razmatranje karakteristika tih korisnika.Opštim aktom o raĉunovodstvu i raĉunovodstvenim politikama 
Društvo  je regulisalo procenu koja greška je materijalno znaĉajna. Visina materijalno znaĉajne greške 
utvrĊuje se u odnosu na ukupan prihod.Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno znaĉajnih 
grešaka vrši se korigovanjem poĉetnog stanja nerasporeĊenog dobitka, odnosno gubitka iz ranijih 
godina na naĉin utvrĊen MRS 8. 
 
Naknadno utvrĊene greške, koje nisu materijalno znaĉajne, ispravljaju se na teret rashoda, odnosno u 
korist prihoda perioda u kome su identifikovane.  
 

3.22. Potencijalne obaveze i potencijalna imovina  
 
Prema odredbama paragrafa 10 MRS 37- Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina,  
Potencijalna imovina / Potencijalna obavezaje moguća imovina/ obaveza  koja nastaje po osnovu 
prošlih dogaĊaja i ĉije postojanje će biti potvrĊeno jedino nastankom ili nenastankom jednog ili više 
neizvesnih budućih dogaĊaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom entiteta.  
 
Kada je izvesno da će nastati priliv/odliv ekonomske koristi u Društvu po osnovu potencijalne imovine 
/obaveze ova imovina/obaveza prestaje da bude potencijalna i priznaje se i prikazuje u finansijskim 
izveštajima kao prihod/rashod nastao priznavanjem te imovine/obaveze u periodu u kome je imovina / 
obaveza priznata.  
 

3.23. DogaĊaji posle izveštajnog perioda   
 
Prema odredbama paragrafa 3 MRS 10 DogaĊaji posle izveštajnog perioda su povoljni ili nepovoljni 
dogaĊaji koji nastaju izmeĊu kraja izveštajnog perioda i datuma kada su finansijski izveštaji odobreni 
za objavljivanje. Kraj izveštajnog perioda je datum završetka najkasnijeg perioda koji je obuhvaćen u 
finansijskim izveštajima – datum poslednjeg bilansa stanja.  Datum odobravanja finansijskih izveštaja 
je datum na koji su svi izveštaji koji ĉine set finansijskih izveštaja pripremljeni i odobreni od strane lica 
sa priznatim autoritetom. On oznaĉava i datum pod kojim oni preuzimaju odgovornost za te 
finansijske izveštaje. 
 
MRS 10 razlikuje korektivne i nekorektivne dogaĊaje. Korektivni dogaĊaji su dogaĊaji koji pruţaju 
dokaz o okolnostima koje su postojale na kraju izveštajnog perioda, a pre odobravanja i predaje 
finansijskih izveštaja, potkrepljeni odgovarajućom dokumentacijom ( npr: naplaćena potraţivanja za 
koja je izvršena ispravka vrednosti; odlazak kupca u steĉaj za koga nije izvršena ispravka vrednosti ili 
otpis; sudsko rešenje kojim se utvrĊuje obaveza koja nije iskazana i sl.).  
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Oni prema paragrafu 8. MRS 10 podrazumevaju korekciju iznosa iskazanih u poslovnim knjigama i 
finansijskim izveštajima tekuće godine. Nekorektivni dogaĊaji posle datuma izveštajnog perioda ne 
podrazumevaju svoju korekciju u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima tekuće godine, već se 
knjiţe u narednoj godini. 
 
 
4. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA  
 
                                                                                                                                           u 000 dinara 

 
  
Zemljište 

GraĊevinski  
objekti 

Postrojenja 
i oprema 

Investicione  
nekretnine 

Zemljište,  nekretnine, postrojenja i oprema  

Stan U pripremi Avasi 
Ulag. na  
tuĊ.o.s. Ukupno 

Nabavna vrednost          

Stanje 01.01.2017. godine 2.657 530.695 65.544 - 2.142 - 0 - 601.038 

Korekcije poĉetnog stanja - - - - - - 0 - - 
Direktne nabavke u toku 
godine - - 0 - - - 0 - 0 

Prenos (sa) na  - - - - - - 0 -              -    

OtuĊenja(prodaja, 
rashod,manjak) - - (421) - (-) - 0 - (421) 

UsklaĊivanje sa fer vrednošću - (290.632) -  918  0  
      

(289.714)    

Stanje 31.12.2017. godine 2.657 240.063 65.123 0 3.060 0 0 
                

-    310.903 

          

Kumulirana ispravka           

Vrednosti          

Stanje 01.01.2017. godine  198.291 63.076  76  0  261.443 

Amortizacija u 2017. godini  12.789 812  53  0  13.654 
OtuĊenja (prodaja, rashod, 
manjak)   (421)  (0)  0  

         
(421)        

Prenos (sa) na        0               -    

UsklaĊivanje sa fer vrednošću   (211.080) 0    (129)       (211.208) 

Stanje 31.12.2017. godine 0 0 63.468 0 0 0 0 
                

-    63.468 

 Sadašnja vrednost na dan                
31. decembar 2017. godine 2.657 240.063 1.655 0 3..060 0 0 0 247.435 

Sadašnja vrednost na dan                
31. decembar 2016. godine 2.657 332.404 2.468 0 2.066 0 0 

                
-    339.595 

 
Promene na nekretninama: 
Sa 31.12.2017.godine doneta je Odluka nadleţog organa o proceni vrednosti imovine, izabran  je 
MBM Biznis konsalting, Beograd, kao najpovoljniji, struĉni i nezavisni procenitelj, ista je proknjiţena u 
skladu MRS 16 i raĉunovodstvenim politikama, delom na teret/korist kapitala, a delom na teret 
rashoda tekuće godine. Prema navedenoj proceni nabavna vrednost graĊevinskih objekata smanjena 
je za 290.632 hiljade dinara, a procenom stana utvrĊeno je povećanje vrednosti nekretnine i 
revalorizacionih rezervi u izosu od 918 hiljada dinara. TakoĊe je smanjena i odgovarajuća ispravka 
vrednosti za 211.209 hiljada dinara (ukljuĉujući i stan). 
 
Vrednosno usklaĊivanje knjigovodstvene vrednosti sa procenom fer vrednosti nekretnina Društvo je 
izvršilo tako što je eliminisalo ispravku vrednosti u celini, a nabavnu vrednost svodi na fer vrednost, 
utvrĊenu procenom.  
 
Promene na opremi: 
Nabavna vrednost kao i ispravka vrednosti rashodovane opreme  na dan 31. decembra 2017. godine 
iznosi 151 hiljada dinara, odnosi se na sve vrste opreme (proizvodna, kancelarijski nameštaj, 
raĉunari). Tokom 2017.godine otuĊeno  je nesto polica i opreme koje nisu u upotrebi u iznosu od 50 
rsd,  bez sadašnje vrednosti (nabavna vrenost i ispravka vrednosti 270 rsd). 
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Društvo nema ograniĉenja vlasništva nad nekretninama, postrojenjima i opremi, u vidu zaloge, kao 
garancije za obaveze. 
 
 
5. DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

Din. 000 

 2017.  2016. 

    

Uĉešća u kapitalu ost. pravnih lica i druge HOV raspoloţive za prodaju 8.147  16.096 

1. Uĉešća u kapitalu 8.147  16.096 

2. Prodaja uĉešća u kapitalu -  (9.339) 

Ispravka vrednosti dugoroĉnih finansijskih plasmana (1.635)  (245) 

3. Ispravka vrednosti (1.635)  (245) 

Ukupno (1-2-3): 6.512  6.512 

Odlukom Nadzornog odbora ranijih godina izvšeno je obezvreĊenje  uĉešća u kapitalu drugih pravnih 
lica:   - IMT a.d. Beograd u steĉaju sa 31.12.2017. u celosti  (1.576 hilj.din ranijih god ) i 
         - Zastava automobili AD u steĉaju sa 31.12.2017 u celosti ( 59 hilj.din). 
 
Uĉešće u kapitalu ostalih  pravnih lica koji na dan 31. decembra 2017. godine: 
 
 Din. 000  % uĉešća 

AIK BAĈKA TOPOLA 1.068  0,95004 
IMT BEOGRAD                 1.576  0,04937 
ZASTAVA AUTOMOBILI   59  0.00212 
SEMENARSTVO 876  5,19 
HIBRID            4.568  0,71 
Ispravka vrednosti (1.635)   

Ukupno: 6.512   

 
6. ZALIHE 
 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Materijal, gorivo i mazivo  83.781  98.371 

Minus: Ispravka vrednosti zaliha materijala  (4.875)  (2.115) 

1. Zalihe materijala 78.906  96.256 

Gotovi proizvodi  17.754  43.211 

2. Zalihe gotovih proizvoda 17.754  43.211 

Roba u prometu na veliko 20.984  19.930 

Roba u skladištu kod drugih pravnih lica  11.647  12.479 

Roba u prometu na malo 2.617  2.342 

Minus: Ispravka vrednosti robe i ukalkulisani pdv – u maloprodaji (20.693)  (20.978) 

3. Zalihe robe 14.555  13.773 

Dati avansi za zalihe i usluge  126  113 

4. Dati avansi 126  113 

Ukupno (1 do 4): 111.341  153.353 

 
Ispravkom vrednosti zaliha robe obuhvaćeni su: Zrnocoopdoo Kula u vrednosti od 11.359 hiljada 
dinara na teret rezultata ranijih godina. Tokom 2017. ObezvreĊeni su nekuretni gotovi proizvodi, 
materijal i roba u silosima, magacinu sredstava za zaštitu bilja zbog neklijavosti semenske robe ili 
isteklog roka.  
 
Nabavka materijala se iskazuje po vrednosti iz fakture dobavljaca, uvecana za zavisne troskove 
nabavke.Trošenje materijala u finansijskom knjigovodstvu vrši se po ponderisanoj proseĉnoj ceni. 
Poĉetno stanje zaliha gotovih proizvoda evidentira se po planskim cenama koštanja sa pripadajućim 
odstupanjima do stvarne cene koštanja i na kraju obraĉuna vrši se korekcija poĉetnog stanja za 
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promene zaliha po konaĉnom obraĉunu za period (2017. godinu). U 2017. godini neto prodajna cena 
zaliha gotovih proizvoda je niţe od cene koštanja zaliha gotovih proizvoda, što je uticalo da se ova 
vrsta zaliha na dan bilansa vrednuje po neto prodajnoj vrednosti. 
Društvo nema zaliha koje su poloţene kao garancija za izmirenje obaveza. 
 

7. POTRAŢIVANJA        Din. 000   

 2017.  2016. 
 
Kupci u zemlji  23.317 90.408 

Minus: Ispravka vrednosti potraţivanja od kupaca  (1.202) (34.431) 

1. Potraţivanja po osnovu prodaje  22.115 55.977 

Potraţivanja od kupaca  u sporu/steĉaju   43.599 21.498 

Minus: Ispravka vredn. potraţivanja kupaca  u sporu/steĉaju  (43.599) (21.498) 

2. Potraţivanja od kupaca u sporu  0 0 

3. Druga potraţivanja  750 1.041 

    

Ukupno (1+2+3):  22.865 57.018 

 
Tokom 2017. od ispravljenih potraţivanja iz prethodnih godina, naplaćeno je 1.182 hiljada dinara 
(Centar za strna ţita, BC Hibridi, Vinarija Brindza i deo Agroalians). Isknjiţeno iz evidencije popisom i 
odlukom Nadzornog odbora: 10.368 hiljada dinara (Trifunović doo, deo Poljoprivrede Senta, Hu-Yang, 
Inomag, Si Sistem, Ţito media). Znaĉajnija pojedinaĉna potraţivanja od kupaca u zemlji na dan 31. 
decembar 2017. godine, odnose se na potraţivanja od sledećih kupaca: 
                                                                                                                                           u  000 din                              

Šifra Kupci potraţivanja IOS 31.12.17 osporen/napomena 

0001 ALEKSA ŠANTIĆ AD u steĉaju 8.576 da priznato u steĉ. masu/ K 

0091 ZOBNATICA 9 da  

0161 KLJAJIĆEVO ZZ 1.116 da Ugovor za 2018 

0171 AGROSEME doo Kikinda 570 da Ispravka 

0214 ORAHOVO AD 2.232 da Ugovor za 2018 

1206 SZR MS COMMERCE ZVONIMIR MIŠIĆ PR 1.070 da Ugovor za 2018 

1283 VLAOVIĆ KOMERC D.O.O. 580 da  

1097 CENTAR ZA STRNA ŢITA Kragujevac 422 da Ispravka 

1466 BAĆO zz 678 da Ugovor za 2018 

1631 PRANJANAC DOO 1.797 da  

1108 INSTIT. ZA KUKURUZ  Zemun Polje   3.039 da  

1475 AXEREAL doo 351 da  

5863 ŢITOPROMET  AD MLIN SENTA 1.597 da Ugovor za 2018 

 ukupno 22.037   

 
Društvo je  kupcima poslalo 121 IOS, overeno i saglasno  64, 3 IOS je delimiĉno osporen (A. Šantić 
AD za kamatu-utuţena IV P.615/2008 na iznos 8.832 hiljade dinara i zakljuĉak steĉajnog 
upravnik/sudije), 1 IOS u celosti osporen (Agroseme), 53 IOS-a nije vraćeno (preteţno sa saldom 0). 
Na ispravku vrednosti potraţivanja od kupaca – po popisu (starija od 60 dana) sa 31.12.2017. dato je 
422 hiljade dinara.Od navedenih potraţivanja 6.911 hiljada dinara predstavlja ugovorenu proizvodnju 
merkantilne pšenice i naturalnog semenskog tritikala sa valutom 31.08.2018.(10.08.2018).  
Vrednost osporenih potraţivanja od kupaca na dan 31. decembar 2017. godine iznosi 1.257 
hilj.dinara od ĉega su u 2018.godini sprovedena kompenzacije na iznos 687 hilj.dinara. 
 
8. OSTALI KRATKOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Na dan 31. decembar 2017. godine ostali kratkoroĉni finansijski plasmani iznose 40.000 hiljada 
dinara, i odnose se na kratkoroĉne finansijske plasmane po osnovu Ugovora o zajmu zakljuĉenog 27. 
juna 2017.godine (anexi 1-3 zakljuĉno sa 29.12.2017.) izmeĊu Društva i GP Napred, Beograd i 
“Agrobaĉke” ad Baĉka Topola, shodno odluci Nadzornog odbora br.1-1194. 
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9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 

Gotovinske ekvivalente i gotovinu ĉine: 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Hartije od vrednosti-gotovinski ekvivalenti – ĉekovi graĊana 0  0 

Tekući (poslovni) raĉuni 14.507  56.004 

Devizni raĉun 5.794  1.329 

Ukupno: 20.301  57.333 

 
Na dan 31. decembra 2017. godine  Društvo ima otvorene tekuće (poslovne) raĉune kod sledećih 
banaka:  
 
POŠTANSKA ŠTEDIONICA, BEOGRAD 19 

KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD 194 

VOJVOĐANSKA BANKA AD, NOVI SAD 14.294 

1. Dinarska sredstva: 14.507 

VOJVOĐANSKA BANKA AD, NOVI SAD         5.794 

2. Devizna sredstva 5.794 

  

Ukupno (1+2): 20.301 

 
Sredstva na deviznom raĉunu (48.905,90 EUR-a) usklaĊena sa srednjim kursem NBS 
31.12.2017.(118,4727 din). 
 

10. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENJA 
 

Din. 000 

 2017.  2016. 
 

Razgraniĉeni troškovi po osnovu obaveza - osiguranje 572  572 

Razgraniĉeni porez na dodatu vrednost 85  86 

Ostala aktivna vremenska razgraniĉenja - pretplata 55  54 

    

Ukupno: 712  712 

 
11. KAPITAL 

Din. 000 

 2017.  2016. 
 

Akcijski kapital 452.474  452474 

Ostali osnovni kapital 8.661  8.661 

     1. Osnovni kapital 461.135  461.135 

Revalorizacione rezerve  156.024  228.670 

Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloţivih za 
prodaju i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata 639  299 

2. Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici 156.663  228.969 

NerasporeĊeni dobitak ranijih godina 0  0 

NerasporeĊeni dobitak tekuće godine 175  15 

3. NerasporeĊeni dobitak 175  15 

Gubitak ranijih godina (126.020)  (109.004) 

Gubitak tekuće godine (71.021)  (17.031) 

4. Gubitak (197.041)  (126.035) 

Kapital (1+2+3-4): 420.932  564.084 
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Upisani uplaćeni akcijski kapital Društva od 452.474 hiljada dinara sastoji se od 80.799 obiĉnih akcija 
nominalne vrednosti od 5,60 hiljada dinara po akciji. Registrovani osnovni kapital Društva u agenciji za 
privredne registre, rešenje broj BD54844/2005 i BD4307/2010 godine iznosi 5.557.481,87 EUR-a. 
 
Vlasniĉka struktura akcijskog kapitala Društvo na dan 31. decembra 2017. godine je: 
                    Akcionarski fond      34,07 % 
                    Fond za PIO              9,84 %  
                    Manjinski akcionari  56,09 %.   
 
Promene na revalorizacionim rezervama, koje su smanjene  u iznosu od 72.646 hiljada dinara, nastale 
su po osnovu iskazivanja procene vrednosti objekata, koja je uradena sa stanjem na dan 31. 
decembar 2017. godine.  
 
Pri izradi procene procenitelj je koristio iskustvene podatke o gradnji pojedine vrste objekta u zavisnosti 
od tipa gradnje i stepena opremljenosti. S obzirom na vrstu i namenu objekta, pojedini objekti koji se 
koriste ili se mogu koristiti kao stambeni ili poslovni prostor, nezavisno od trenutne namene (stan, 
upravna zgrada, poslovni prostor u centru, prodavnice, garaţe), procenitelj je procenio poreĊenjem sa 
cenama nekretnina iste ili sliĉne namene u okruţenju. Ostale nekretnine, specifiĉne namene, 
funkcionalno povezane su procenjene troškovnom metodom  (metodom zamene), procenjujući 
vrednost novosagraĊenih objekata i umanjujući njihovu vrednost za iznos fiziĉke i funkcionalne 
amortizacije. 
 
Ukupno smanje revalorizacionih rezervi u 2017. godini iznosi 75.552 hiljade dinara, tako da je na 
osnovu procene nekretnina smanjene revalorizacione rezerve za 75.377 hiljada dinara, a po osnovu 
rashoda opreme smanjenje revalorizacionih rezervi je iskazano u iznosu od 175 hiljada dinara, sto je 
iskazano u korist nerasporeĊene dobiti. TakoĊe, po osnovu procene nekretnina iskazano je povećanje 
revalorizacionih rezervi u znosu pd 2.906 hiljada dinara, tako da ukupne promene na dan 31. 
decembar 2017. godine iznose 72.646 hiljada dinara. 
 

212. DUGOROĈNA REZERVISANJA   

Din. 000 

 2017  2016. 

    

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 3.692  4.775 

Ukupno: 3.692  4.775 

Promene na dugoroĉnim rezervisanjima bile su:                                                                       Din.000    

 

Troškovi u 
garatnom 
roku 

 Naknade i 
druge 
beneficije 
radnika 

 

Sudski 
sporovi 

 

Ostalo 

 

Ukupno 

          

stanje 01.01.2017. godine 0  4.775  0  0  4.775 

Rezervisanja u toku godine 0  290  0  0  290 

Iskorišćenja rezervisanja  0  (1.033)  0  0  (1.033) 
Ukidanje rerezervis.(aktuarski) 0  (340)  0  0  (340) 

Stanje 31.12.2017. godine 0  3.692  0  0  3.692 

 

13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA   

Din. 000 

 2017.  2016. 
 

Primljeni avansi, depoziti i kaucije 241  242 

        1. Primljeni avansi 241  242 

Dobavljaĉi u zemlji 21.431  33.837 

Ostale obaveze iz poslovanja-nefakturisano 251  252 

        2. Obaveze iz poslovanja  21.682  34.089 
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Ukupno (1+2): 21.923  34.331 

 
Pregled znaĉajnijih iznosa obaveza prema dobavljaĉima u zemlji  na dan 31. decembra 2017. godine: 

                                              u 000 din 

Šifra Dobavljaĉi obaveze 

0001 ALEKSA ŠANTIĆ A.D. u steĉaju 8.366 

0051 DDOR  NOVI SAD 572 

0066 JP KOMGRAD 340 

0138 INST.ZA RATAR. I POVRTARSTVO   N.SAD 4.303 

0214 ORAHOVO  A.D. 833 

1283 VLAOVIĆ KOMERC DOO 1.033 

5149 AGROMARKET DOO 1.370 

1685 BEST SEED PRODUCER 1.892 

1493 EPS SNABDEVANJE 440 

 ukupno 19.149 

 
Društvo je od dobavljaĉa primilo/poslalo 165 IOS-a, overeno i saglasno 80, delimiĉno osporeno 3 IOS, 
u celosti osporen 1 IOS (Maltinex Sladara iz 2008.g),  a 81 IOS-a nije vraćeno(preteţno sa saldom 0). 
Društvo kontinuirano tokom poslovne godine usaglašava potraţivanja i obaveze.  
 
Vrednost osporenih obaveza prema dobavljaĉima na dan 31. decembar 2017. godine iznosi 896 
hilj.dinara od ĉega su u 2018.godini sprovedena kompenzacije na iznos 687 hilj.dinara, zastarelo 205 
hilj.dinara (iz 2008.g).  
 

14. OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE  

Din. 000 

 2017.  2016. 
 

Obaveze za neto zarade ,osim naknada zarada koje se refundiraju 0  1.535 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 0  215 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 0  400 

Obaveze za poreze i doprinose na zarade na teret poslodavca 0  360 

       1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 0  2.510 

Obaveze za dividende 1.178  1.178 

Obaveze prema ĉlanovima nadzornog odbora i komisija za reviziju 838  825 

       2. Druge obaveze 2.016  2.003 

    

Ukupno (1+2): 2.016  4.513 

 
Obaveze prema ĉlanovima Nadzornog odbora i Komisiji za reviziju (decemar) izmirene su u 
2018.godini. 
 
15. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I 

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENJA 

Din. 000 

    

 2017.  2016. 

    

Obaveze za porez iz rezultata – na kapitalnu dobit 0  2.531 

Obaveze za doprinose koji terete troškove 18  18 

1. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge daţbine 18  2.549 

Unapred obraĉunati troškovi 299  307 

Ostala pasivna vremenska razgraniĉenja 286  85 

2. Pasivna vremenska razgraniĉenja 585  392 

Ukupno (1+2): 603  2.941 
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Ukupna obraĉunata obaveza poreza na dodatu vrednost u 2017.godini iznosi  14.624 hiljada dinara, 
dok pravo na prethodni odbitak iznosi 7.679 hiljada dinara.  
 
16. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK 
 
Nemamo obaveza po osnovu poreza na dobit pravnih lica.  
 
17. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA /OBAVEZE  
 
Odloţene poreske obaveze iz prethodnog perioda, na dan 31. decembar 2017. godine ukinute su u 
celosti u iznosu od 3.879 hiljada dinara iskazane kao odloţeni poreski prihod perioda. Knjiţeni elaborat 
o proceni vrednosti nekretnina, nas je doveo u situaciju da imamo odloţena poreska sredstva. MRS 12 
paragraf 35 iskljuĉuje mogućnost priznavanja odlţenih poreskih sredstava, zbog postojanja 
neiskorišćenih poreskih gubitaka. Iz navednih razloga ne bi trebalo da imamo ni odloţena poreska 
sredstva kao ni odloţene poreske obaveze. 
 

18. PRIHODI OD PRODAJE 
 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Prihodi od prodaje robe na domaćem trţištu 39.091  76.139 

Prihodi od prodaje robe na inostranom trţištu 4.666  600 

        1.Prihodi od prodaje robe   43.757  76.739 

Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem trţištu 43.666  55.887 

Prihodi od prodaje usluga na domaćem trţištu 8.594  28.293 

        2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 52.260  84.180 

    

  Ukupno (1+2): 96.017  160.919 

 
19. POVEĆANJE (SMANJENJE) VREDNOSTI ZALIHA UĈINAKA 

 

Din. 000 

 2017.  2016. 
 

Gotovi proizvodi 31.12.2017. 17.754  43.211 

     1. Zalihe 31.12.2017. 17.754  43.211 

Minus:    

Gotovi proizvodi 01.01.2017. 43.211  69.893 

     2. Zalihe 01.01.2017. 43.211  69.893 

Neto povećanje (smanjenje) vrednosti zaliha uĉinaka (1-2) (25.457)  (26.682) 

 
20. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 

Din. 000 

 2017.  2016. 

    

Prihodi od zakupnina 16.053  14.083 

Ostali poslovni prihodi 2.877  45 

Ukupno: 18.930  14.128 

 
21. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 

Din. 000 

 2017.  2016. 

    

Nabavna vrednost prodate robe 41.504  77.444 

Ukupno: 41.504  77.444 
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22. TROŠKOVI MATERIJALA 

Din. 000 

 2016.  2016. 

Troškovi materijala za izradu 21.353  26.365 

Troškovi goriva i energije 5.836  7.131 

Ukupno: 27.189  33.496 

 

23. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIĈNI RASHODI 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 41.000  41.501 

Troškovi  poreza i doprinosa na zarade i nakn. zarada na teret poslod. 7.339  7.429 

Troškovi naknada po ugovoru o delu 650  109 

Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 1.220  553 

Troškovi naknada fiziĉkim licima po osnovu ostalih ugovora 40  19 

Troškovi naknada ĉlanovima upravnog i nadzornog odbora 9.839  10.022 

Ostali liĉni rashodi i naknade 715  898 

Ukupno: 60.803  60.531 

 

24. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Troškovi amortizacije 13.654  13.597 

      1. Troškovi amortizacije 13.654  13.597 

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 290  558 

      2. Troškovi rezervisanja 290  558 

Ukupno (1+2): 13.944  14.155 

 
Troškove amortizacije ĉine amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obraĉunata prema 
raĉunovodstvenoj politici Društva obraĉunati na osnovu godišnjih stopa za amortizaciju. 
 
Iskazani troškovi rezervisanja predstavljaju obraĉunata rezervisanja u skladu sa raĉunovodstvenom 
politikom Društva i zahtevima MRS 19.  
 

25. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA I OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Troškovi transportnih usluga 295  404 

Troškovi usluga odrţavanja 1.363  2.585 

Troškovi reklame i propagande 0  31 

Troškovi ispitivanja semena 3.606  5.573 

Troškovi ostalih usluga 2.330  2.358 

      1. Troškovi proizvodnih usluga 7.594  10.951 

Troškovi neproizvodnih usluga 713  932 

Troškovi reprezentacije 153  258 

Troškovi premije osiguranja 991  1.061 

Troškovi platnog prometa 218  212 

Troškovi ĉlanarina 11  7 

Troškovi poreza  1.630  1.933 

Ostali nematerijalni troškovi 1.312  1.046 

      2. Nematerijalni troškovi 5.028  5.449 

Ukupno (1+2): 12.622  16.400 
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26. FINANSIJSKI PRIHODI 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Prihodi od kamata 1.225  87 

Pozitivne kursne razlike 0  21 

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 182  146 

Prihodi od uĉešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedniĉkih ulaganja 104  95 

Ostali finansijski prihodi 0  27 

Ukupno: 1.511  376 

 

27. FINANSIJSKI RASHODI 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Rashodi kamata -  12 

Negativne kursne razlike 201  2 

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 16  232 

Ukupno: 217  246 

 

28. OSTALI PRIHODI 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja  i 
opreme 50  0 

Dobici od prodaje uĉešća i dugoroĉnih hartija od vrednosti 0  16.872 

Dobici od prodaje materijala 135  0 

Prihodi od smanjenja obaveza 35  1.182 

Ostali nepomenuti prihodi 2  116 

      1. Ostali prihodi 222  18.170 

Naplaćena otpisana potraţivanja ( 60 dana) 1.182  28.251 

Prihodi od usklaĊivanja vrednosti zaliha  1.039  1.495 

      2. Prihodi od usklaĊivanja vrednosti imovine 2.221  29.746 

Ukupno (1+2): 2.443  47.916 

 

29. OSTALI RASHODI 

Din. 000 

 2017.  2016. 

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe  136  270 

Ostali nepomenuti rashodi  1.990  1.042 

      1. Ostali rashodi 2.126  1.312 

ObezvreĊenje dugoroĉnih finan.plasmana i drugih HOV rasp. za prodaju 0  213 

ObezvreĊenje imovine (nekretnine- efekti procene) 6.035  0 

ObezvreĊenje zaliha materijala i robe  3.482  4.152 

ObezvreĊenje potraţivanja (preko 60 dana) 422  3.199 

      2. Rashodi po osnovu obezvreĊenja imovine 9.939  7.564 

Ukupno (1+2): 12.065  8.876 

 
ObezvreĊenje imovine (nekretnine- efekti procene) u iznosu od 6.035 hiljada dinara se odnosi na 
efekte procene nekretnina sa stanjem na dan 31. decembar 2017. godine. 
ObezvreĊenje zaliha materijala i robe u iznosu od 3.482 hiljade dinara se odnosi na obezvreĊenje 
zaliha robe u maloprodaji u iznosu od 70 hiljada dinara, zaštitnih sredstava u iznosu od 112 hiljada 
dinara, osnovnog materijala u iznosu od 1.807 hiljada dinara, obezvreĊenje semenske robe u iznosu 
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od 525 hiljada dinara i pomoćnog materijala u iznosu od 968 hiljada dinara. Navedeno obezvreĊenje 
izvršeno na predlog centralne popisne komisije i Odluke Nazornog odbora. 
 

  30. NETO DOBITAK (GUBITAK) 
                                                                                                                                                    Din. 000 

 
2017. 

 
2016. 

    1. Gubitak pre oporezivanja 74.900 
 

14.681 

2. Odloţeni poreski prihodi perioda (3.879)  (181) 

3.Porez na kapitalnu dobit(Rodgas)   2.531 

Neto gubitak (1-2+3): 71.021 
 

17.031 

 
Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha iznosi 74.900 hiljada 
dinara, korigovan za odloţene poreske prihode u iznosu od 3.879 hiljada dinara. 
 
Odloţeni poreski prihodi perioda nastaju po osnovu odloţenih poreskih sredstava, dok odloţeni 
poreski rashodi perioda nastaju po osnovu odloţenih poreskih obaveza. Odloţena poreska sredstva 
se odnose na neiskorišćenje poreske kredite – olakšiće koje su prenosive na raĉun budućih rezultata.  
Odloţene poreske obaveze se odnose na privremene razlike izmeĊu knjigovodstvene vrednosti 
nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja i njihove poreske osnove. 
 
Društvo je obraĉunalo odloţene poreze, ali je u poslovnim knjigama iskazalo odloţene poreske 
prihode u iznosu od 3.879 hiljada dinara, koje se odnosi na ukidanje obaveza zbog iskazivanja 
sredstava u 2017. godini. Društvo i pored toga što je obraĉunalo, nije iskazalo odlozena poreska 
sredstva, jer je procenilo da u skoroj budućnosti neće postojati oporeziva dobit, za ĉije umanjenje se 
mogu iskoristiti odloţena poreska sredstva. Priznavanje odloţenih poreskih sredstava ne vrši se 
bezuslovno, već zavisi od toga da li su ispunjeni odreĊeni uslovi. Shodno paragrafu 24. MRS 12, 
odloţeno poresko sredstvo priznaje se za sve odbitne privremene razlike, u meri u kojoj je verovatno 
da će postojati raspoloţiv oporezivi dobitak za koji se moţe iskoristiti odbitna privremena razlika.  
  

  
31. POTENCIJALNE OBAVEZE I POTENCIJALNA SREDSTVA 
 
1.  AGROBAĈKA  AD u steĉaju Baĉ u iznosu od 141hilj.din. presudna pravosnaţna i izvršna, 
(St.2/2016). Naplata neizvesna. 
2.  ZRNOCOOP DOO Kula u iznosu od 11.359 hiljada dinara (T500 - 1.031.437 kg). Steĉaj u toku. 
Naplata neizvesna. 
3.  PPP MLADI BORAC AD u steĉaju Sonta u iznosu od 2.406 hiljada dinara, presuda pravosnaţna i 
izvršna, prijavljeno u steĉajnu masu (st.10/2015).  Naplata neizvesna. 
4. AGROALIANS doo Beograd, (Iv.135/2016) pravosnaţno, vreme naplate neizvesno zbog blokade. 
5.  ZPZ “GUNAROŠ”  (Iv.333/2015) pravosnaţno, vreme naplate neizvesno zbog blokade.  
6. COMPANY SU AZOTARA doo Subotica, utuţeno (P.42/2017).Vrednost spora 30.164 hilj.din. 
Naplata neizvesna. 
7 “ALEKSA ŠANTIĆ” u steĉaju a.d. A.Šantić pokrenut je prekinuti sudski spor (zp.319/2016 – 
P.615/2008, st.3/2017, P122/18) do završetka steĉajnog postupka. Vrednost 8.832 hilj.din. Od 
20.03.2017. u steĉaju. 
8. PEĐA COMMERCE doo Subotica, utuţeno 2.Iiv.502/2017 278 hiljada dinara. 
9. TELEĈKA AD u steĉaju  ST.55/010  55 hilj. dinara. 
 
U registru menica NBS Društvo ima registrovano 20 izdate menice od ĉega:  
- 4 kom - nije vraćeno od strane meniĉnog poverioca ( EPS za 2017, obaveze izmirene), 
- 2 kom – Institut za kukuruz Zemun polje,  
- 4 kom - izdato za otvaranje tekućih raĉuna u poslovnim bankama i korišćenje  pos-terminala, 
- 4 kom - EPS snabdevanje za isporuku elektriĉne energije u 2018.godini, 
- 2 kom - Rodgas – kontinuirana isporuka gasa, 
- 2 kom - Beogradska berza  i 
- 2 kom - Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad – ugovor o kupoprodaji osnovnog semena.  
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA  
''Agrobačka" a.d., Bačka Topola 
 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i 
unutrašnju trgovinu "Agrobačka" a.d., Bačka Topola (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju 
bilans stanja na dan 31. decembra 2017. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, 
izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj 
dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja 
u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima 
Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi 
finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled 
nedozvoljene radnje ili greške. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša je odgovornost da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim 
izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o 
reviziji Republike Srbije. Ovi standardi i Zakon zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da 
reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski 
izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na 
revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih 
iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled nedozvoljene radnje ili greške. Prilikom procene 
rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 
finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti primenjenih internih kontrola pravnih 
lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i 
opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva kao i ocenu opšte 
prezentacije finansijskih izveštaja.  
  
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za 
izražavanje revizorskog mišljenja. 
 
Osnov za mišljenje sa rezervom 
 
U Bilansu stanja Društva na dan 31. decembar 2017. godine, oprema je priznata u iznosu od 1.655 
hiljada dinara i sastoji se od 65.123 hiljade dinara nabavne vrednosti i 63.468 hiljada dinara 
akumulirane ispravke vrednosti. Prema modelu nabavne vrednosti, nakon početnog priznavanja 
postrojenja i oprema Društva se evidentiraju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu 
akumuliranu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i akumulirane gubitke od umanjenja 
vrednosti.  U skladu sa MRS 16, iznos koji se amortizuje je nabavna vrednost sredstva umanjena 
za rezidualnu (preostalu) vrednost, a rezidualna vrednost nekog sredstva je procenjeni iznos koji 
bi Društvo primilo danas ako bi otuđilo sredstvo, nakon procenjenih troškova otuđivanja i pod 
pretpostavkom da je sredstvo već na kraju svog korisnog veka i u stanju koje se očekuje na kraju 
njegovog korisnog veka.  
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 
SKUPŠTINI AKCIONARA  
''Agrobačka" a.d., Bačka Topola 
 
Osnov za mišljenje sa rezervom (nastavak) 
 
Rezidualana vrednost se proverava barem na kraju svake poslovne godine. Imajući u vidu da 
Društvo nije dosledno primenilo usvojenu računovodstvenu politiku vrednovanja postrojenja i 
opreme i odgovarajuće odredbe MRS 16 na dan 31. decembra 2017. godine podcenjena je 
vrednost postrojenja i opreme za rezidualnu vrednost koja je trebalo da bude utvrđena i 
evidentirana. 
 
Mišljenje sa rezervom 
 
Po našem mišljenju, osim za eventualne efekte pitanja iznetog u pasusu Osnov za mišljenje sa 
rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima 
finansijski položaj Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "Agrobačka" 
a.d., Bačka Topola na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultat poslovanja i tokove gotovine 
za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u 
Republici Srbiji.  
 
Skretanje pažnje: 
 
U skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom i odgovarajućim odredbama MRS 16.,  
Društvo je angažovalo stručnog procenjivača da izvrši procenu fer vrednosti nekretnina na dan 31. 
decembar 2017. godine. Na osnovu obavljene procene, Društvo je na isti datum evidentiralo 
smanjenje (u odnosu na 31. decembar 2016. godine) nekretnina, kao i revalorizacionih rezervi u 
iznosu od 75.377 hiljada dinara. 
 
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.  
 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zehtevom 
Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 61/2013). Naša je odgovornost da 
izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za 
poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim 
standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima 
koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu 
usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. 
 
Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su 
bili predmet revizije. 
 
 
 
Beograd, 25. april 2018. godine                                                           
                                                                                                         Licencirani ovlašćeni revizor 
                                                                                                                    Nada Bratić 
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 4 253947 346107 368405

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 4 247435 339595 352309

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 4 2657 2657 2657

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 4 240063 332404 345192

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 4 1655 2468 2340

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015 4 3060 2066 2120

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

3692
0
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&Naziv=Bilans%20stanja&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F#
0
3692
126035
4775
253947
420932
0
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
71021
15
175
670
182
80685
0
17031
21682
632438
4513
0
9316
4750
15
580962
21682
461135
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29152
0
712
461135
4060
4775
175
37682
632438
4775
197041
2222
368405
8661
228670
20301
4750
18
8661
449166
833
0
712
228685
833
4750
3879
109004
4446
2549
299
42666
392
18
0
156024
585
34089
614523
452474
241
452474
3692
109837
41785
57333
564084
126020
146
449166
2016
346107
614523
338
24542
40000
452474
8661
34089
37682
0
461135
242
639
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Крајње стање _____
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Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 5 6512 6512 16096

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 5 6512 6512 16096

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 195219 268416 264033

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 6 111341 153353 204097

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 6 78906 96256 99381

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 6 17754 43211 69893

2066
2468
2657
247435
345192
2340
240063
352309
339595
2657
1655
3060
332404
2657
2120


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 6 14555 13773 34695

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 6 126 113 128

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 7 22115 55977 46793

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 7 22115 55977 46793

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 7 750 1041 935

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 8 40000 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 8 40000

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 9 20301 57333 9316

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 2222

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 10 712 712 670

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

0071 449166 614523 632438

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

16096
6512
16096
6512
0
6512
0
6512
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 11 420932 564084 580962

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 11 461135 461135 461135

300 1. Акцијски капитал 0403 11 452474 452474 452474

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 11 8661 8661 8661

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414 11 156024 228670 228685

33 осим 330

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

0415 11 639 299 146

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 11 175 15 833

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 11 175 15 833

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 11 197041 126035 109837

350 1. Губитак ранијих година 0422 11 126020 109004 29152

351 2. Губитак текуће године 0423 11 71021 17031 80685

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 3692 4775 4750

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 12 3692 4775 4750

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 12 3692 4775 4750

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 3879 4060

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 24542 41785 42666

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 0 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

128
46793
69893
126
43211
99381
13773
34695
195219
78906
153353
264033
17754
268416
113
204097
111341
55977
22115
14555
96256




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08056749 Шифра делатности 111 ПИБ 101443807

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU AGROBAČKA AD, BAČKA TOPOLA

Седиште Бачка Топола , Маршала Тита 8

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 19 114947 175047

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 18 43757 76739

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 18 39091 76139

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008 18 4666 600

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 18 52260 84180

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

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

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 18 52260 84180

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 20 18930 14128

234
12
53634
2531
182
1294
217
28251
376
5464
121
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F#
422
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
19665
17031
3412
74900
71021
175047
104
74900
1511
5028
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F
130
217
76739
14464
87
0
1225
5449
181
1182
114947
3879
246
121
104
0
168
217
1261
11643
43757
66572
14681


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
181519 228681

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 21 41504 77444

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 27

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 19 25457 26682

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 22 21353 26365

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 22 5836 7131

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 23 60803 60531

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 25 7594 10951

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 24 13654 13597

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 24 290 558

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 25 5028 5449

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 66572 53634

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 26 1511 376

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

1033 26 104 121

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 26 104 121

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 26 1225 87

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 26 182 168

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 27 217 246

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

4666
52260
76139
600
84180
39091


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 12

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 27 217 234

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 1294 130

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050 28 1182 28251

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 29 422 3412

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 28 1261 19665

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 29 11643 5464

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

1054

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

1055 30 74900 14464

69-59

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

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057 217

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 30 74900 14681

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 2531

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 30 3879 181

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

27
41504
181519
228681
18930
14128
77444
52260
84180




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08056749 Шифра делатности 111 ПИБ 101443807

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU AGROBAČKA AD, BAČKA TOPOLA

Седиште Бачка Топола , Маршала Тита 8

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 30 71021 17031

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005 340 153

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

340
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F#
70681
17031
71021
153
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
0
0
16878
153
340
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08056749 Шифра делатности 111 ПИБ 101443807

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU AGROBAČKA AD, BAČKA TOPOLA

Седиште Бачка Топола , Маршала Тита 8

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 162016 203588

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 156698 198166

2. Примљене камате из пословних активности 3003 1114 87

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 4204 5335

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 159002 181013

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 81193 108771

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 64413 60793

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009 2531 217

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 10865 11232

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3014 22575

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 155 26306

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 26211

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 50

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018 105 95

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 40000 883

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 883

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 40000

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 25423

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 39845

203588
2531
159002
217
81193
20301
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
199002
60793
36831
0
1114
181896
181013
156698
87
57333
0
9316
162016
2
39845
57333
0
4204
25423
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F
47998
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F#
40000
64413
0
21
162171
201
198166
5335
108771
229894
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Седиште Бачка Топола , Маршала Тита 8

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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 461135 4020 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 461135 4024 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 461135 4028 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 461135 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F
228685
420932
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fd26eb34-147c-411b-a313-0d2d0ed2036e&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=8C85B938782968C9DA66F256140AB14C7869F42F#
580962
639
156024
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
15
299
228670
564084
461135
340
2907
143152
75553
299
228670
153
564084
16878
146
580962


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

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 461135 4036 4054

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 109837 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 833

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 109837 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 833

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 17031 4079 4097 833

б) промет на потражној страни рачуна 4062 833 4080 4098 15

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 126035 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 15

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 126035 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 15

461135
461135


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 71021 4087 4105 15

б) промет на потражној страни рачуна 4070 15 4088 4106 175

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 197041 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 175

 

461135


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 228685 4128 146 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 228685 4132 146 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 15 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 153 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 228670 4136 299 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 228670 4140 299 4158

461135


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

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 75553 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 2907 4142 340 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 156024 4144 639 4162

 

833
109837


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

15
17031
833
833
109837
833
15
126035


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

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

 



Ре
дни

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)] ≥ 0АОП

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 580962 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

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 580962 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

16878 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 564084 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

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 564084 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

15
175
175
197041
126035
15
15
71021
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1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU 
 
"AGROBAČKA" a.d. za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu, Bačka Topola ( u daljem tekstu 
Društvo) osnovano je 1956. godine i poslovalo je kao pravno lice u društvenoj svojini. Društvo je prema 
važećim propisima  ušlo u postupak privatizacije 1993 godine i postaje deoni.čarsko društvo sa 
većinskim Društvenim kapitalom (98,385%). Deonički kapital iznosi 1,615%. 2001.godine Društvo po 
Zakonu o svojinskoj trnsformaciji nastavlja proces privatizacije, te nakon prvog kruga postaje 
akcionarsko društvo sa većinskim akcijskim kapitalom od 56,09% dok je ostatak kapitala prenet na 
Akcionarski fond (34,07%) i Fond za penzijsko invalidsko osiguranje (9,84%).  
 
Pretežna delatnost Društva je gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica.  
 
Pored navedene pretežne delatnosti Društvo se bavi i delatnostima: 
 trgovina na veliko ( merkantilna roba, sredstva za zaštitu bilja, mineralno đubrivo, prodajom 

rezervnih delova za automobile i poljoprivredne mašine), 
 trgovina na malo (semenska roba i asortiman iz veleprodaje), 
 usluge dorade semenske robe i 
 tehnički pregled.  
 
Društvo je organizovano kao dvodomno u kome su organi upravljanja Skupština , Nadzorni odbor i 
Izvršni odbor direktora. 
 
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu član 6. (Sl.glasnik RS broj 62/13) 
Društvo je razvrstano u MALO pravno lice za 2018.godinu.  
 
Društvo posluje kao jedinstveni pravno-ekonomski subjekt bez zavisnih pravnih lica. Raspolažemo sa 
obaveštenjem o zančajnom učešću u kapitalu (preko 20%) dva povezana privredna društva: 

- “Agro Tarim” doo iz Novog Beograda bul. M.Pupina 115, 
- “Agro Razvoj” doo iz Novog Beograda bul. M.Pupin 115. 

 
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca u tekućoj 2017. godini je 49 
(prethodna 2016. godina 53 ). 
 
2. OSNOVI ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
 
Prema odredbama Zakona o računovodstvu dužni smo da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i 
procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i 
obelodanjivanje finansijskih izveštaja vršimo u skladu sa zakonskom regulativom (zakoni i podzakonski 
propisi), profesionalnom regulativom, (okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja – Okvir; 
Međunarodni računovodstveni standardi - MRS ; Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja – 
MSFI; i interpretacije standarda) i internom regulativom (opšta akta koja donosi pravno lice). 
 
Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u 
skladu sa Zakonom o računovodstvu, podzakonskim propisima donetim na osnovu Zakona i internom 
regulativom – opštim aktima Društva. 
 
Priloženi finansijski izveštaji prikazani su u formi  propisanoj Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik 
RS" 114/06 i 119/08, 02/2010 i 101/013, 127/14, 144/14 u daljem tekstu Pravilnik o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja), a u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u 
Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS" 
114/06, 119/08, 09/09, 3/11 i 101/13, 95/14) u daljem tekstu Pravilnik o Kontnom okviru). 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva od rukovodstva Društva 
korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na iskazane vrednosti 
sredstava i obaveza kao i obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja, i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Finansijski izveštaji nisu u 
potpunosti usaglašeni sa zahtevima koje pred Društvo postavljaju MSFI zbog činjenica da nacionalna 
regulativa u sveri pravilnika koji se koriste u postupku sastavljanja finansijskih izveštaja odstupa od 
zahteva koji su propisani u MSFI. 
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Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su raspoložive na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja.  
 
Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena. Procene se razmatraju periodično, a kada 
korekcije postanu neophodne, iskazuju se u bilansima za periode u kojima su postale poznate. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na proceni rukovodstva da će Društvo da nastavi poslovanje u skladu 
sa odredbama MSR 570 – Načelo stalnosti pravnog lica, odnosno da će da nastavi poslovanje u 
predvidivoj budućnosti.    
 
Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu i 
funkcionalnu valutu u Republici Srbiji. 
 
U skladu sa MRS 10 paragraf 17. ove finansijske izveštaje odobrio i potpisao Zakonski 
zastupnik/Direktor (kvalifikovanim elektronskim potpisom).APR-u u zakonskom roku poslat Finansijski 
izveštaj za statističke potrebe.  
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
Društvo je u sastavljanju finansijskih izveštaja za 2017.godinu primenilo iste računovodstvene politike i 
procene koje su primenjene i u sastavljanju finansijskih izveštaja prethodne godine. 
 
3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Odredbama MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, su definisane kao materijalne stavke koje se 
drže za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili za isporuke dobara ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili 
za administrativne svrhe, za koje se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. 
 
Nabavna vrednost/cena koštanja neke nekretnine, postrojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ako, i 
samo ako:  
a) je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom prilivati u društvo  i  
b) se nabavna vrednost ili cena koštanja tog sredstva može pouzdano meriti.Početno merenje 
nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo, vrši se po nabavnoj 
vrednosti ili po ceni koštanja, ukoliko je sredstvo proizvedeno u sopstvenoj režiji. 
 
 U nabavnu vrednost uračunavaju se : 

- fakturna cena dobavljača, uključujući uvozne takse i poreze koji se ne mogu refundirati, nakon 
oduzimanja trgovačkih popusta i rabata;  

-   svi troškovi koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je 
neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati na način na koji to očekuje rukovodstvo kao što 
su: troškovi primanja zaposlenih koji nastaju direktno u izgradnji ili nabavci sredstva, troškovi 
pripreme terena, troškovi instaliranja i montaže, troškovi isporuke i manipulativni troškovi, 
troškovi provere funkcionisanja sredstva, honorari stručnjaka i drugi troškovi; 

-  inicijalna procena troškova demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područja na kojem je 
sredstvo locirano.   

 
Cena koštanja sredstva izgrađenog u sopstvenoj režiji utvrđuje se korišćenjem istih principa kao i kod 
kupljenog sredstva. Cena koštanja je jednaka troškovima proizvodnje sredstva koja ne uključuje interne 
dobitke.Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj 
vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos 
gubitaka zbog obezvređenja. Naknadni izdatak za nekretnine, postrojenja i opremu priznaje se kao 
sredstvo samo kada se tim izdatkom poboljšava stanje sredstva iznad njegovog prvobitno procenjenog 
standardizovanog učinka.   
 
Izdatak za popravke nekretnina, postrojenja i opreme koji nastaje radi obnavljanja ili održavanja budućih 
ekonomskih koristi koje društvo očekuje od prvobitno procenjenog standardnog učinka tog sredstva 
priznaje se kao rashod u trenutku kada taj izdatak i nastane. 
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Za vrednovanje nekretnina nakon početnog priznavanja primenjuje se model revalorizacije, u skladu 
sa MRS 16. Nakon početnog priznavanja, sredstva iz stava 1. ovog člana, čija fer vrednost se može 
pouzdano odmeriti, vrednuju se po revalorizovanom iznosu, koji predstavlja njihovu fer vrednost na 
datum revalorizacije (datum procene), umanjenu za naknadnu kumuliranu ispravku vrednosti po osnovu 
amortizacije i naknadne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrednosti. 
 
Za vrednovanje postrojenja i opreme nakon početnog priznavanja primenjuje se model nabavne 
vrednosti, u skladu sa MRS 16. Prema modelu nabavne vrednosti, nakon početnog priznavanja, 
nekretnine, postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu 
kumuliranu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i kumulirane gubitke od umanjenja vrednosti. 
Formirane realorizacione rezerve nastale su uvođenjem MRS (2003/2004 godinu). 
 
Ako se knjigovodstvena vrednost sredstva povećava, kao rezultat revalorizacije, to povećanje se 
pripisuje direktno Kapitalu – poziciji Revalorizacionih rezervi. Međutim povećanje se priznaje kao prihod 
od vrednosnog usklađivanja nekretnine, postrojenja i opreme do visine rashoda koji su u prethodnom 
periodu knjiženi na teret rashoda obezvređenja nekretnine, postrojenja i opreme.   
 
Ako se knjigovodstvena vrednost sredstva smanji kao rezultat revalorizacije, to smanjenje se priznaje 
kao rashod perioda. Međutim, ako je ranije stvorena revalorizaciona rezerva za to sredstvo, smanjenje 
se knjiži direktno na teret kapitala – Revalorizacione rezerve do iznosa postojeće Revalorizacione 
rezerve koja se odnosi na to sredstvo. 
 
Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode kojom se vrednost sredstva u potpunosti 
otpisuje tokom procenjenog korisnog  veka upotrebe sredstva. Odabrani metod amortizacije se 
konzistentno primenjuje iz perioda u period, s tim da se proverava najmanje jednom, na kraju svake 
finansijske godine. Amortizacija se obračunava po godišnjim stopama za amortizaciju, koje su, na bazi 
korisnog veka upotrebe sredstva, utvrđene internim aktom, odnosno Pravilnikom o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama. Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme, čini nabavna 
vrednost ili cena koštanja sredstva. 
 
Amortizacija sredstva započinje kada ono postane raspoloživo za korišćenje – kada se nalazi na lokaciji 
i u stanju koje je neophodno da sredstvo funkcioniše na način na koji to predviđa  rukovodstva Društva. 
Amortizacija sredstva prestaje na datum ranijeg događaja: datum kada je sredstvo klasifikovano kao 
ono koje se drži za prodaju, ili datum prestanka priznavanja sredstva. Amortizacija ne prestaje kada se 
sredstvo ne koristi ili kada se ne koristi aktivno, osim ako je u potpunosti amortizovano.  
 
Knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme prestaje da se priznaje prilikom otuđenja, ili 
kada se od njihovog korišćenja ili otuđenja ne očekuju buduće ekonomske koristi. Dobitak ili gubitak 
koji nastane prilikom prestanka priznavanja nekretnine, postrojenja i opreme se uključuje u dobitak – 
ostali prihodi, ili gubitak – ostali rashodi u bilansu uspeha onda kada to sredstvo prestaje da se 
priznaje.Dobitak ili gubitak koji nastane zbog prestanka priznavanja nekretnine, postrojenja i opreme 
se utvrđuje kao razlika između neto dobitaka od otuđenja, ako ih ima i knjigovodstvene vrednosti 
sredstva.  
 
3.2. Dugoročni finansijski plasmani 
 
Društvo je u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, na  
bilansnoj poziciji Dugoročni finansijski plasmani iskazalo:  
 

- Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica (manja od 20%). 
 
Dugoročni finansijski plasmani  iskazuju se po nabavnoj vrednosti. Ako na dan Bilansa stanja postoje 
indicije da je vrednost ulaganja umanjena vrši se procena nadoknadive vrednosti. Ukoliko je 
nadoknadiva vrednost sredstava manja od njegove knjigovodstvene vrednosti, neophodno je  svođenje 
knjigovodstvene vrednosti na nadoknadivu vrednost i priznanje gubitka od umanjenja vrednosti imovine 
kao rashod perioda.   
 
Prema odredbama paragrafa 29. C MRS 18 – Prihodi, prihod od učešća u kapitalu ostalih pravnih lica 
(učešće manje od 20%), iskazuju se u bilansu uspeha kada je utvrđeno pravo ulagača – akcionara da 
primi isplatu. 
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Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju – stambene zajmove zaposlenima koji se vrednuju po 
amortizovanoj vrednosti primenom ugovorene kamatne stope. Otplata kao i preostali deo neotplaćenog 
zajma usklađuje se sa promenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije.   
 
3.3. Zalihe 
 
Prema odredbama paragrafa 6 MRS 2 – Zalihe, zalihe su sredstva  
- koja se drže za prodaju u redovnom poslovanju; 
- koja se drže u procesu proizvodnje i namenjena su za prodaju; ili 
- u obliku osnovnog i pomoćnog materijala koji se troši u proizvodnom procesu ili prilikom pružanja 

usluga. 
 
Shodno navedenom, a u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja Društvo 
u okviru bilansnih pozicija zaliha iskazuje: 
- zalihe materijala (materijal, rezervni delovi, alat i inventar); 
- nedovršenu proizvodnju (nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge); 
- gotove proizvode;  
- robu (roba u: magacinu; prometu na veliko; skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih 

lica; prometu na malo; obradi, doradi i manipulaciji; tranzitu; i na putu);  
- date avanse. 

 
Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost 
zaliha čine fakturnacena dobavljača i svi drugi neophodni troškovi nastali za dovođenje zaliha na 
njihovu sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala vrši se po metodi 
prosečneponderisanecene. 
 
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda mere se po ceni koštanja ili po neto prodajnoj 
vrednosti, ako je niža. Neto prodajna vrednost zaliha nedovršene proizvodnje predstavlja procenjenu 
prodajnu vrednost gotovih proizvoda, umanjenu za procenjene troškove dovršenja i procenjene 
troškove prodaje. Neto prodajna vrednost zaliha gotovih proizvoda predstavlja procenjenu prodajnu 
vrednost umanjenu za procenjene troškove prodaje. 
 
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čini fakturnacena dobavljača, uvozne dažbine i drugi 
porezi (osim onih koje društvo može naknadno da povrati od poreskog organa), troškovi prevoza, 
manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe. Popusti, rabati 
i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke robe. 
 
Obračun izlaza zaliha robe, vrši se po metodi prosečneponderisanecene. Zalihe robe u maloprodaji 
iskazuju se po maloprodajnoj ceni, umanjenoj za ukalkulisani porez i razliku u ceni.Prema metodu 
prosečnogponderisanog troška, obračun izlazne vrednosti svake stavke određuje se na osnovu 
ponderisanogprosekavrednosti sličnih stavki kupljenih ili proizvedenih tokom datog perioda. Prosek se 
može izračunavati periodično ili prilikom primanja svake naredne isporuke.  
 
Dati avans se priznaje kao sredstvo ako su ispunjeni sledeći uslovi:  
- namenjen je za pribavljanje zaliha ili usluga; 
- može se kontrolisati; 
- trošak pribavljanja sredstva moguće je izmeriti; 
- verovatno je da će ekonomske koristi povezane sa sredstvom priticati u Društvo.  

 
Početno merenje datih avansa se vrši u visini plaćenoj dobavljaču. Naknadno vrednovanje se vrši po 
početnoj vrednosti umanjenoj za eventualna obezvređenja i uvećanoj za eventualnu ugovorenu 
revalorizaciju (porast odgovarajućeg indeksa rasta cena, ili promene kursa odnosne strane valute). 
 
Terećenjem rashoda po osnovu obezvređenja imovine – zaliha vrši se ispravka vrednosti zaliha u 
slučajevima kada se oceni da nabavna vrednost/cena koštanja neće moći da se nadoknadi, a naročito 
ako su zalihe oštećene, potpuno ili delimično zastarele ili je došlo do pada njihovih prodajnih cena, 
odnosno ako je došlo do povećanja procenjenih troškova dovršenja ili prodaje. Tada se zalihe svode 
na neto ostvarivu vrednost, a razlika između niže neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene vrednosti 
zaliha iskazuje se u skladu sa MRS 2 – Zalihe, na teret rashoda po osnovu obezvređenja imovine – 
zaliha. 



                                                                                                      ''AGROBAČKA'' a.d., Bačka Topola 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE na dan 31. decembra 2017. godine 

 6

 
3.4. Potraživanja  
 
U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, Društvo je na 
bilansnoj poziciji Potraživanja iskazalo 
- potraživanja po osnovu prodaje (Kupci u zemlji). 
- druga potraživanja (Potraživanja od zaposlenih i Ostala potraživanja). 
 
Potraživanja po osnovu prodaje mere se na osnovu vrednosti iz originalne fakture, koju Društvo 
dostavlja kupcu za isporučenu robu ili izvršene usluge. Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj 
valuti, vrši se preračunavanje vrednosti strane valute u vrednostizveštajne valute – dinare po srednjem 
kursu Narodne banke Srbije važećem na dan transakcije - promptni kurs.Potraživanja u stranoj valuti 
na dan 31. decembar preračunavaju se u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke 
Srbije važećem na datum bilansa stanja – zaključni kurs. 
 
Procena potrebne ispravke vrednosti – indirektan otpis potraživanja, vrši se na osnovu starosne analize 
i istorijskog iskustva po kriterijumima i ovlašćenjima iz internog akta – Pravilnika o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama, odnosno onda kada naplata celog ili dela potraživanja više nije 
verovatna.  
 
Prema poreskim propisima ispravka vrednosti se ne vrši za potraživanja od dužnika kojima Društvo 
istovremeno i duguje, odnosno priznaje se ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja ako je od roka 
za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana. Trajan – direktan otpis potraživanja vrši se za sva 
potraživanja, kada je izvesno da ne mogu biti naplaćena u slučajevima prinudnog poravnanja, 
vanparničnog poravnanja, nastupanja zastarelosti, konačne sudske odluke ili drugog konačnog 
upravnog akta kao i drugim slučajevima kada društvo poseduje verodostojan dokaz da je potraživanje 
nenaplativo. 
 
Iznosi ispravke vrednosti (indirektan otpis), odnosno trajnog (direktnog) otpisa utvrđuju se odlukom 
nadležnog organa (na predlog komisije za popis) i oni uvećavaju rashode po osnovu obezvređenja 
imovine, odnosno Ostale rashode perioda. Prihodi od ukidanja ispravke vrednosti potraživanja po 
osnovu naknadno naplaćenih iznosa i procenjene naplativosti potraživanja priznaju se u okviru Prihoda 
od usklađivanja vrednosti imovine - potraživanja. 
 
Prema odredbama člana 18. Zakona o računovodstvu, pravna lica su dužna da pre sastavljanja 
finansijskih izveštaja usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom 
ispravom. Neusaglašena potraživanja i obaveze obelodanjuju se u Napomenama uz finansijske 
izveštaje. 
 
3.5. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 
 
Prema odredbama člana 66. do 69. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, društvo u toku godine plaća 
porez na dobit pravnih lica u visini mesečnih akontacija utvrđenih u poreskoj prijavi, na osnovu 
Poreskog bilansa za prethodnu godinu.  Ako je društvo u vidu akontacije platilo više poreza na dobit 
nego što je dužno da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi i poreskom bilansu za tekuću 
godinu, tada će se u bilansu stanja tekuće godine iskazati potraživanja za više plaćen porez na dobitak. 
Više plaćeni porez na dobitak obveznik može tretirati kao akontaciju za naredni poreski period ili se 
obvezniku vraća na njegov zahtev. 
 
3.6. Kratkoročni finansijski plasmani 
 
Društvo prema odredbama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, a u skladu sa 
odredbama Pravilnika o Kontnom okviru nema pdataka za bilansnu poziciju Kratkoročni finansijski 
plasmani. 
 
U skladu sa MRS 39. – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, kratkoročni finansijski 
plasmani se priznaju i odmeravaju po njihovoj nabavnoj, (poštenoj) vrednosti. Nakon početnog 
priznavanja, odnosno na dan bilansiranja kratkoročni finansijski plasmani se mere po njihovoj tržišnoj 
vrednosti. Obezvređenje vrednosti ovih plasmana, čija je naplativost neizvestna i za koju je potrebno 
proceniti naplativost i iskazati ispravku vrednosti, uređuje MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine. 
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3.7. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
 
Na bilansnoj poziciji Gotovinski ekvivalenti i gotovina Društvo je iskazalo: hartije od vrednosti – 
gotovinski ekvivalenti; tekući (poslovni) račun; izdvojena novčana sredstva i akreditivi; blagajna; devizni 
račun; devizni akreditivi; devizna blagajna; ostala novčana sredstva; i novčana sredstva čije je 
korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena.  
 
3.8. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 
 
Na ovoj bilansnoj poziciji Društvo je iskazalo porez na dodatu vrednost koji predstavlja prethodni porez 
koji su po opštoj stopi 20% i posebnoj stopi 10% obvezniku obračunali prethodni učesnici u prometu:  
- u primljenim fakturama (prilikom nabavke dobara ili korišćenja usluga); 
- u datim avansima (za avansno plaćanje koje je izvršio kupac dobavljaču poreskom obvezniku za 

promet koji još nije izvršen); 
- potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost.  

 
Aktivna vremenska razgraničenja predstavljaju:  

 unapred plaćene troškove; 
 potraživanje za nefakturisane prihode (za koje su nastali troškovi u tekućem periodu); 
 razgraničeni troškovi po osnovu obaveza;  
 razgraničen porez na dodatu vrednost (u primljenim fakturama u obračunskom periodu, a pravo 

na odbitak nastaje u narednom periodu); 
 odložena poreska sredstva;  
 ostala aktivna vremenska razgraničenja,  

sve u cilju utvrđivanja tačnog rezultata svakog obračunskog perioda, odnosno da se prihodi i rashodi 
nastali u vezi sa istom transakcijom iskažu u istom periodu. Na ovaj način se u tekućem obračunskom 
periodu iskazuju samo oni troškovi i prihodi perioda, razgraničeni porez na dodatu vrednost, odložena 
poreska sredstva i ostala aktivna vremenska razgraničenja koji se odnose na taj obračunski period, bez 
obzira na period isplate, odnosno naplate.  
 
3.9. Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze 
 
Odložena poreska sredstva obuhvataju iznose poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim 
periodima, a nastaju po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka koji se 
prenose u naredni period, i neiskorišćenih poreskih kredita, koji se prenose u naredni period, u skladu 
sa MRS 12 – Porezi na dobitak i drugim relevantnim standardima. 
 
Odložena poreska sredstva nastaju kao posledica različitih pravila za utvrđivanje računovodstvenog i 
oporezivog dobitka i po tom osnovu formiranih odbitnih privremenih razlika i neiskorišćenih poreskih 
gubitaka koji se prenose u naredni period, i neiskorišćenih poreskih kredita koji se prenose u naredni 
period. 
 
Odložene poreske obaveze su iznosi poreza na dobit plativi u budućim periodima u odnosu na 
oporezive privremene razlike i ostale odložene poreske obaveze u skladu sa MRS 12. Odložene 
poreske obaveze nastaju kada se rashodi uključuju u utvrđivanje oporezivog rezultata, pre nego što su 
uključeni u utvrđivanje računovodstvenog rezultat, kao i kada se prihodi uključuju u utvrđivanje 
oporezivog rezultata nakon što su uključeni u utvrđivanje računovodstvenog rezultata. 
 
Privremene razlike mogu biti: 
- oporezive privremene razlike koje će imati za rezultat oporezive iznose prilikom utvrđivanja 

oporezivog dobitka (gubitka) budućih perioda, ili  
- odbitne privremene razlike koje će imati za rezultat iznose koji se odbijaju prilikom utvrđivanja 

oporezivog dobitka (gubitka) budućih perioda. 
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3.10. Kapital 
 
Prema odredbama člana 49. Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja kapital se 
definiše kao preostali interes u sredstvima društva, nakon odbitka svih njegovih obaveza. Kapital se u 
bilansu iskazuje po nominalnoj vrednosti, posebno svaki oblik kapitala društva: Osnovni kapital,  
Revalorizacione rezerve, Ostali kapital, Neralizovani dobici po  osnovu HOV i drugih komponenti 
ostalog sveobuhvatnog rezultata, Neraspoređeni dobitak i Gubitak (kao ispravka vrednosti kapitala). 
Prema odredbama člana 293 Zakona o privrednim društvima AD mora imati minimalni osnovni kapital 
u visini od 3.000.000 dinara osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos.  
 
Osnovni kapital AD može se povećati: 
- novim ulozima; 
- uslovno, u skladu sa članom 301 ovog Zakona; 
- iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene; 
- kao rezultat statusne promene; 

 
Odluku o povećanju osnovnog kapitala AD donosi Skupština AD. Osnovni kapital AD može se smanjiti:  
- povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara; 
- poništenjem sopstvenih akcija društva; 
- smanjenjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti akcija kod akcija bez 

nominalne vrednosti. 
 
Odluku o smanjenju osnovnog kapitala AD donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih 
akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju. Sve promene visine 
osnovnog kapitala obavezno se upisuju u Centralni registar kod Agencije za privredne registre kao i u 
Registar privrednih subjekata. 
 
Statutarne i druge rezerve formiraju se i upotrebljavaju u skladu sa osnivačkim aktom odnosno statutom 
društva. Revalorizacione rezerve predstavljaju pozitivne efekte promene poštene (fer) vrednosti 
nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja, učešća u kapitalu u stranoj valuti i drugih 
finansijskih instrumenata koji su nastali u skladu sa MRS i MSFI. 
 
Neraspoređeni dobitak sastoji se od akumuliranog neraspoređenog dobitka ranijih godina i 
neraspoređenog dobitka tekuće godine. Raspodela neraspoređenog dobitka iz ranijih godina vrši se u 
skladu sa osnivačkim aktom Društva.Odredbama člana 270. Zakona o privrednim društvima propisan 
je redosledraspodele dobiti i to: 

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina; 
2. za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).  

Ako nakon raspoređivanja dobiti za navedene svrhe preostane deo dobiti, Skupština ga može 
raspodeliti za: 

1. rezerve ako ih je društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve); 
2. dividendu u skladu sa ovim zakonom. 

 
U skladu sa odredbama MRS 8 – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i 
greške, materijalno značajne greške iz ranijih godina ispravljaju se na teret ili u korist neraspoređenog 
dobitka ranijih godina. 
 
3.11. Dugoročna rezervisanja 
 
Odredbama paragrafa 10. MRS 37 – Rezervisanje, potencijalne obaveze i potencijalna imovina, 
rezervisanje je definisano kao sadašnja obaveza društva, zasnovana na prošlim događajima sa 
neizvesnim rokom dospeća ili iznosom, za koju se očekuje da će imati za rezultat odliv resursa koji 
predstavljaju ekonomske koristi društva. 
 
Prema odredbama Paragrafa 14, MRS 37, rezervisanje će biti priznato: 
- kada društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao posledicu prošlog događaja; 
- kada je verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan da se izmiri 

obaveza; 
- kada može da se napravi pouzdana procena iznosa obaveza naknada i drugih beneficija 

zaposlenih u skladu sa stečenim pravima; 
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Društvo je u skladu sa odredbama stava 6. člana 29. Pravilnika o kontnom okviru, u Bilansu stanja 
iskazalo Dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija – otpremnine prilikom odlaska u penziju, 
jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, koje se isplaćuju u skladu sa stečenim pravima 
u toku trajanja i nakon prestanka zaposlenja.  
 
Navedene odredbe Pravilnika o kontnom okviru, zasnovane su na odredbama paragrafa 135. MRS 19 
– Primanja zaposlenih, prema kojima "Entitet može biti obavezan putem zakonskih propisa, ugovora ili 
drugih aranžmana sa zaposlenima ili njihovim predstavnicima, ili putem izvedene obaveze zasnovane 
na poslovnoj praksi, običaju ili želja za pravičnim postupkom, da izvrši plaćanje (ili obezbedi druga 
primanja) zaposlenima, kada okonča njihovo zaposlenje".  
 
Procenjeni iznosi rezervisanja iskazuju se kao trošak rezervisanja perioda, u korist odgovarajućih 
računa dugoročnih  rezervisanja.Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa i po potrebi 
koriguju, radi odražavanja najbolje tekuće promene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa, koji 
predstavljaju ekonomske koristi, biti zahtevan da se izmiri obaveza, rezervisanje se ukida u korist 
prihoda od rezervisanja. Otpremnine ne obezbeđuju entitetu buduće ekonomske koristi i trenutno se 
prikazuju kao rashod (paragraf 137 MRS 19). 
 
3.12. Dugoročne obaveze  
 
Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju u roku dužem od godinu dana od dana činidbe, 
odnosno od dana bilansa. Prema Okviru za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja – paragraf 
91, obaveze se priznaju u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske 
koristi proisteći iz podmirenja sadašnje obaveze i kada iznos obaveze koji će se podmiriti može 
pouzdano da se izmeri. 
 
Kod početnog priznavanja, saglasno paragrafu  43.  MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i 
odmeravanje, društvo meri finansijske obaveze po njihovoj nabavnoj vrednosti koja prestavlja poštenu 
vrednost nadoknade koja je primljena za njih. Transakcioni troškovi koji su direktno povezani sa 
sticanjem ili izmirenjem finansijske obaveze uključuju se u početno merenje finansijske obaveze.  
 
3.13. Kratkoročne obaveze  
 
Prema odredbama paragrafa 69  MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja, obaveza se klasifikuje 
kao kratkoročna: 
- ako se očekuje da će biti izmirena u toku uobičajenog poslovnog ciklusa društva; odnosno 
- ako dospeva za izmirenje u roku od 12 meseci posle izveštajnog perioda,  
- ako entitet nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveze za najmanje 12 meseci posle 

izveštajnog perioda. 
Kratkoročne obaveze se priznaju u bilansu stanja: 
 -  kada je verovatno da će, zbog izmirenja sadašnjih obaveza, doći do odliva resursa; 
- kada iznos obaveze koja će se izmiriti može pouzdano da se utvrdi; 

 - kada su na društvo preneti svi značajni rizici i koristi od vlasništva nad sredstvima koji stoje nasuprot 
obavezama. 
 
Prema odredbama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, u skladu sa odredbama 
člana 31-38 Pravilnika o kontnom okviru, Društvo je u okviru bilansne pozicije Kratkoročnih obaveza 
iskazalo: 
 Kratkoročne finansijske obaveze 
 Obaveze iz poslovanja:  

-obaveze iz poslovanja (primljeni avansi, dobavljači u zemlji ); 
-ostale kratkoročne obaveze - obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, za neisplaćene 
dividende akcionarima iz ranijih godina,  nakanadečlnovima Nadzornog odbora, naknade Komisiji 
za reviziju, naknade po ugovoru o delu i ugovoru o zastupanju;   

 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 
razgraničenja.  
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Kratkoročne obaveze iskazuju se u visini nominalnih iznosa koji proizilaze iz poslovnih i finansijskih 
transakcija. Kratkoročne obaveze u stranoj valuti preračunavaju se u dinarsku protivvrednost primenom 
srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije. 
 
Povćanje obaveze po osnovu obračunate kamate pripisuje se odgovarajućim obavezama na teret 
finansijskih rashoda – kamata. Umanjenje obaveza po osnovu zastarelosti, prinudnog poravnanja, 
vanparničnog poravnanja, konačne sudske odluke ili drugog konačnog upravnog akta kao i u drugim 
slučajevima, vrši se direktnim otpisom u korist ostalih prihoda. 
 
3.14. Prihodi 
 
Prihodiobuhvataju prihode od redovnih aktivnosti Društva i dobitke. Prihodi od redovnih aktivnosti su 
prihodi od prodaje robe,proizvoda i usluga; prihodi od aktiviranja učinaka; povećanje odnosno 
(smanjenje) vrednosti zaliha učinaka i ostali poslovni prihodi i drugi prihodi koji su obračunati u 
knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate. 
 
Prihodi po osnovu prodaje robe,proizvoda i usluga priznaju se po fakturnojvrednosti umanjenoj za 
poreze i odobrene rabate i popuste, s tim da je prodaja izvršena do kraja obračunskog perioda, pod 
uslovom da je sa tim danom nastao dužničko-poverilački odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod od 
izvršenih usluga priznaje se prema stepenu dovršenosti usluga na dan bilansa stanja.  
 
Dobici uključuju dobitke po osnovu prodaje: Nekretnina, postrojenja i opreme;  Nematerijalnih ulaganja; 
Dugoročnih HOV i učešća u kapitalu; Materijala; Stalnih sredstava namenjenih prodaji, u iznosima 
većim od neotpisane vrednosti, odnosno u iznosima većim u odnosu na njihovu knjigovodstvenu 
vrednost.   
 
Prihodi obuhvataju i druge prihode kao što su prihodi od pozajmljivanja finansijskih sredstava; prihodi 
po osnovu operativnog lizinga; prihodi po osnovu ukidanja dugoročnih rezervisanja; ukidanja po osnovu 
troškova ispravki potraživanja ili troškova obezvređenja sredstava; utvrđeni viškovi sredstava i drugi 
prihodi koji se priznaju po Međunarodnim računovodstvenim standardima. 
 
3.15. Rashodi 
 
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi koji 
proističu iz redovnih aktivnosti Društva uključuju:  
 nabavnu vrednost prodate robe; 
 troškove materijala; 
 troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode; 
 troškove amortizacije i rezervisanja; 
 ostale poslovne rashode – troškove proizvodnih usluga i nematerijalne troškove. 

 
Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i uključuju gubitke po osnovu 
prodaje i rashodovanja: Nekretnina, postrojenja i opreme;  Nematerijalni ulaganja; Dugoročnih HOV i 
učešća u kapitalu; Materijala; Stalnih sredstava namenjenih prodaji,  čija neotpisana vrednost i troškovi 
prodaje nisu pokriveni prihodima od prodaje, odnosno čija je prodajna vrednost manja od njihove 
knjigovodstvene vrednosti. 
 
Rashodi obuhvataju i druge rashode kao što su rashodi po osnovu pozajmljivanja finansijskih sredstava; 
rashodi po osnovu operativnog lizinga; utvrđeni manjkovi sredstava; rashodi po osnovu direktnog otpisa 
potraživanja; rashodovanje zaliha, proizvoda i robe, i druge rashode koji se priznaju po MRS.  
 
3.16. Pozitivne i negativne kursne razlike  
 
Prema odredbama paragrafa 8 MRS 21 – Efekti promena deviznih kurseva, Kursna razlika je razlika 
koja je rezultat prevođenja datog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim deviznim 
kursevima. Devizni kurs je odnos razmene između dve valute. Sva sredstva i obaveze u stranim 
sredstvima plaćanja preračunavaju se na dan bilansa u njihovu dinarsku protivvrednost primenom 
srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije važećem na taj dan – zaključni kurs. 
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Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinarsku 
protivvrednost primenom srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije koji je važio na dan poslovne 
promene - promptni kurs. 
 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim 
sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine iskazuju se u okviru finansijskih prihoda ili 
finansijskih rashoda – pozitivne/negativne kursne razlike. 
 
Pozitivni i negativni efekti ugovorenih valutnih klauzula po osnovu potraživanja i obaveza u dinarima 
proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom, takođe se primenom 
ugovorenog kursa (srednji kurs NBS) u toku godine iskazuju u okviru finansijskih prihoda ili finansijskih 
rashoda po osnovu efekata valutne klauzule. 
 
3.17. Prihodi i rashodi od kamata 
 
Prihodi od kamata - iskazuju se prihodi od kamata po datim kreditima, po potraživanjima iz dužničko-
poverilačkih odnosa, zateznim i drugim kamatama. Prihodi od kamata priznaju se srazmerno vremenu 
za koje se ostvaruje efektivan prinos na sredstva. Prema odredbama paragrafa 29 MRS 18 - Prihodi, 
prinosi od kamata priznaju se ukoliko je verovatno da će poslovna promena biti praćena prilivom 
ekonomske koristi u društvu i kada iznos prihoda može pouzdano da se izmeri.  
 
Rashodi kamata – iskazuju se kamate po kreditima, po obavezama iz dužničko poverilačkih odnosa, 
zatezne i druge kamate. Rashodi kamata obuhvataju se po osnovnom postupku u skladu sa MRS 23 – 
Troškovi pozajmljivanja, odnosno iskazuju se kao rashod perioda u kojem su nastali, osim u obimu u 
kome su kapitalizovani, kada se obuhvataju po dozvoljenom alternativnom postupku. 
 
3.18. Porez na dobitak 
 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu 
na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS“ broj 142/14). Porez na dobit obračunava se po stopi od 
15% na poresku osnovicu koja je iskazana u Poreskom bilansu. Poreska osnovica utvrđuje se u 
Poreskom bilansu usklađivanjem pojedinih prihoda i rashoda  iz bilansa uspeha, odnosno njihovim 
svođenjem na poreski priznate iznose. 
 
3.19. Izloženost Društva rizicima             

 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata valutni rizik 
kamatne stope i rizik cena). Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se potencijalni 
negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum.Osim izloženosti riziku od 
promene tržišnih cena poljoprivrednih proizvoda, Društvo nije materijalno značajno izloženo ostalim 
tržišnim rizicima. 
 
Rizik od promene deviznih kurseva 
Društvo je u manjoj meri izloženo riziku deviznog kursa koji proističe iz poslovanja sa EUR. Rizik 
proističe iz budućih trgovinskih transakcija potraživanja i obaveza.Devizne klauzule koje su ugrađene u 
kupovne i/ili prodajne ugovore izražene u stranim valutama (EUR), odvojeni su od samog ugovora i 
iskazani su kao prihodi i rashodi po osnovu efekata valutne klauzule. 
 
Rizik likvidnosti 
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od 
vrednostinamenjenih prodaji, kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja.  
 
3.20. Pravična (fer – poštena) vrednost 

 
Međunarodni računovodstveni standard 32 - Finansijski instrumenti: prezentacija predviđa 
obelodanjivanje pravične (fer) vrednosti finansijskih sredstava i finansijskih obaveza u napomenama uz 
finansijske izveštaje.  
 
Za navedene potrebe, pravična (fer) vrednost je definisana kao iznos za koji se neko sredstvo može 
razmeniti, ili obaveza izmiriti, u transakciji između dobro obaveštenih i voljnih strana, međusobno 
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suočenih. Obaveza Društva je da obelodani sve informacije u vezi sa poštenom (fer) vrednošću 
sredstava, potraživanja i obaveza za koje postoje raspoložive tržišne informacije i za koje se identifikuje 
materijalno značajna razlika između knjigovodstvenih vrednosti i poštene (fer) vrednosti.  

 
 

U uslovima kada zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive, pravičnu (fer) 
vrednost nije moguće pouzdano utvrditi, kako to zahtevaju MSFI. Za iznos identifikovanih procenjenih 
rizika da knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza neće biti realizovana, 
vrši se ispravka vrednosti na osnovu odluke rukovodstva Društva. 
 
3.21. Naknadno utvrđene greške 
 
Prema odredbama paragrafa 5 MRS 8 – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih 
procena i greške, Materijalno značajnom greškom smatraju se izostavljanja ili pogrešna iskazivanja 
stavki ako bi ona, pojedinačno ili zajedno, mogla da utiče na ekonomske odluke Društva donete na 
osnovu finansijskih izveštaja. Materijalnost zavisi od veličine i prirode izostavljene ili pogrešno iskazane 
stavke koja se procenjuje u konkretnim okolnostima. U takve greške ubrajaju se efekti matematičkih 
grešaka, grešaka pri primenjivanju računovodstvenih politika, pogrešnog tumačenja činjenica, prevare 
ili previdi.  
 
Prema odredbama paragrafa 6 MRS 8, procena da li bi određeni izostavljeni ili pogrešno iskazani 
podaci mogli da utiču na ekonomske odluke korisnika i da time budu materijalno značajni, zahteva 
razmatranje karakteristika tih korisnika.Opštim aktom o računovodstvu i računovodstvenim politikama 
Društvo  je regulisalo procenu koja greška je materijalno značajna. Visina materijalno značajne greške 
utvrđuje se u odnosu na ukupan prihod.Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka 
vrši se korigovanjem početnog stanja neraspoređenog dobitka, odnosno gubitka iz ranijih godina na 
način utvrđen MRS 8. 
 
Naknadno utvrđene greške, koje nisu materijalno značajne, ispravljaju se na teret rashoda, odnosno u 
korist prihoda perioda u kome su identifikovane.  
 
3.22. Potencijalne obaveze i potencijalna imovina  
 
Prema odredbama paragrafa 10 MRS 37- Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina,  
Potencijalna imovina / Potencijalna obavezaje moguća imovina/ obaveza  koja nastaje po osnovu 
prošlih događaja i čije postojanje će biti potvrđeno jedino nastankom ili nenastankom jednog ili više 
neizvesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom entiteta.  
 
Kada je izvesno da će nastati priliv/odliv ekonomske koristi u Društvu po osnovu potencijalne imovine 
/obaveze ova imovina/obaveza prestaje da bude potencijalna i priznaje se i prikazuje u finansijskim 
izveštajima kao prihod/rashod nastao priznavanjem te imovine/obaveze u periodu u kome je imovina / 
obaveza priznata.  
 
3.23. Događaji posle izveštajnog perioda   
 
Prema odredbama paragrafa 3 MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda su povoljni ili nepovoljni 
događaji koji nastaju između kraja izveštajnog perioda i datuma kada su finansijski izveštaji odobreni 
za objavljivanje. Kraj izveštajnog perioda je datum završetka najkasnijeg perioda koji je obuhvaćen u 
finansijskim izveštajima – datum poslednjeg bilansa stanja.  Datum odobravanja finansijskih izveštaja 
je datum na koji su svi izveštaji koji čine set finansijskih izveštaja pripremljeni i odobreni od strane lica 
sa priznatim autoritetom. On označava i datum pod kojim oni preuzimaju odgovornost za te finansijske 
izveštaje. 
 
MRS 10 razlikuje korektivne i nekorektivne događaje. Korektivni događaji su događaji koji pružaju dokaz 
o okolnostima koje su postojale na kraju izveštajnog perioda, a pre odobravanja i predaje finansijskih 
izveštaja, potkrepljeni odgovarajućom dokumentacijom ( npr: naplaćena potraživanja za koja je 
izvršena ispravka vrednosti; odlazak kupca u stečaj za koga nije izvršena ispravka vrednosti ili otpis; 
sudsko rešenje kojim se utvrđuje obaveza koja nije iskazana i sl.).  
 
Oni prema paragrafu 8. MRS 10 podrazumevaju korekciju iznosa iskazanih u poslovnim knjigama i 
finansijskim izveštajima tekuće godine. Nekorektivni događaji posle datuma izveštajnog perioda ne 
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podrazumevaju svoju korekciju u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima tekuće godine, već se 
knjiže u narednoj godini. 
 
 
4. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA  
 
                                                                                                                                           u 000 dinara 

 
  
Zemljište 

Građevinski  
objekti 

Postrojenja 
i oprema 

Investicione  
nekretnine 

Zemljište,  nekretnine, postrojenja i oprema  

Stan U pripremi Avasi 
Ulag. na  
tuđ.o.s. Ukupno 

Nabavna vrednost          
Stanje 01.01.2017. godine 2.657 530.695 65.544 - 2.142 - 0 - 601.038 
Korekcije početnog stanja - - - - - - 0 - - 
Direktne nabavke u toku 
godine - - 0 - - - 0 - 0 
Prenos (sa) na  - - - - - - 0 -              -   

Otuđenja(prodaja, 
rashod,manjak) - - (421) - (-) - 0 - (421) 

Usklađivanje sa fer vrednošću - (290.632) -  918  0  
      

(289.714)   

Stanje 31.12.2017. godine 2.657 240.063 65.123 0 3.060 0 0 
                

-   310.903 

          
Kumulirana ispravka           
Vrednosti          
Stanje 01.01.2017. godine  198.291 63.076  76  0  261.443 

Amortizacija u 2017. godini  12.789 812  53  0  13.654 
Otuđenja (prodaja, rashod, 
manjak)   (421)  (0)  0  

         
(421)       

Prenos (sa) na        0               -   
Usklađivanje sa fer vrednošću   (211.080) 0    (129)       (211.208) 

Stanje 31.12.2017. godine 0 0 63.468 0 0 0 0 
                

-   63.468 

 Sadašnja vrednost na dan                
31. decembar 2017. godine 2.657 240.063 1.655 0 3..060 0 0 0 247.435 

Sadašnja vrednost na dan                
31. decembar 2016. godine 2.657 332.404 2.468 0 2.066 0 0 

                
-   339.595 

 
Promene na nekretninama: 
Sa 31.12.2017.godine doneta je Odluka nadležog organa o proceni vrednosti imovine, izabran  je MBM 
Biznis konsalting, Beograd, kao najpovoljniji, stručni i nezavisni procenitelj, ista je proknjižena u skladu 
MRS 16 i računovodstvenim politikama, delom na teret/korist kapitala, a delom na teret rashoda tekuće 
godine. Prema navedenoj proceni nabavna vrednost građevinskih objekata smanjena je za 290.632 
hiljade dinara, a procenom stana utvrđeno je povećanje vrednosti nekretnine i revalorizacionih rezervi 
u izosu od 918 hiljada dinara. Takođe je smanjena i odgovarajuća ispravka vrednosti za 211.209 hiljada 
dinara (uključujući i stan). 
 
Vrednosno usklađivanje knjigovodstvene vrednosti sa procenom fer vrednosti nekretnina Društvo je 
izvršilo tako što je eliminisalo ispravku vrednosti u celini, a nabavnu vrednost svodi na fer vrednost, 
utvrđenu procenom.  
 
Promene na opremi: 
Nabavna vrednost kao i ispravka vrednosti rashodovane opreme  na dan 31. decembra 2017. godine 
iznosi 151 hiljada dinara, odnosi se na sve vrste opreme (proizvodna, kancelarijski nameštaj, računari). 
Tokom 2017.godine otuđeno  je nesto polica i opreme koje nisu u upotrebi u iznosu od 50 rsd,  bez 
sadašnje vrednosti (nabavna vrenost i ispravka vrednosti 270 rsd). 
 
Društvo nema ograničenja vlasništva nad nekretninama, postrojenjima i opremi, u vidu zaloge, kao 
garancije za obaveze. 
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5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

Din. 000 
 2017.  2016. 
    
Učešća u kapitalu ost. pravnih lica i druge HOV raspoložive za prodaju 8.147  16.096 
1. Učešća u kapitalu 8.147  16.096 
2. Prodaja učešća u kapitalu -  (9.339) 
Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana (1.635)  (245) 
3. Ispravka vrednosti (1.635)  (245) 
Ukupno (1-2-3): 6.512  6.512 

Odlukom Nadzornog odbora ranijih godina izvšeno je obezvređenje  učešća u kapitalu drugih pravnih 
lica:   - IMT a.d. Beograd u stečaju sa 31.12.2017. u celosti  (1.576 hilj.din ranijih god ) i 
         - Zastava automobili AD u stečaju sa 31.12.2017 u celosti ( 59 hilj.din). 
 
Učešće u kapitalu ostalih  pravnih lica koji na dan 31. decembra 2017. godine: 
 
 Din. 000  % učešća 
AIK BAČKA TOPOLA 1.068  0,95004 
IMT BEOGRAD                 1.576  0,04937 
ZASTAVA AUTOMOBILI   59  0.00212 
SEMENARSTVO 876  5,19 
HIBRID            4.568  0,71 
Ispravka vrednosti (1.635)   
Ukupno: 6.512   
 
6. ZALIHE 
 

Din. 000 
 2017.  2016. 
Materijal, gorivo i mazivo  83.781  98.371 
Minus: Ispravka vrednosti zaliha materijala  (4.875)  (2.115) 
1. Zalihe materijala 78.906  96.256 
Gotovi proizvodi  17.754  43.211 
2. Zalihe gotovih proizvoda 17.754  43.211 
Roba u prometu na veliko 20.984  19.930 
Roba u skladištu kod drugih pravnih lica  11.647  12.479 
Roba u prometu na malo 2.617  2.342 
Minus: Ispravka vrednosti robe i ukalkulisani pdv – u maloprodaji (20.693)  (20.978) 
3. Zalihe robe 14.555  13.773 
Dati avansi za zalihe i usluge  126  113 
4. Dati avansi 126  113 
Ukupno (1 do 4): 111.341  153.353 

 
Ispravkom vrednosti zaliha robe obuhvaćeni su: Zrnocoopdoo Kula u vrednosti od 11.359 hiljada dinara 
na teret rezultata ranijih godina. Tokom 2017. Obezvređeni su nekuretni gotovi proizvodi, materijal i 
roba u silosima, magacinu sredstava za zaštitu bilja zbog neklijavosti semenske robe ili isteklog roka.  
 
Nabavka materijala se iskazuje po vrednosti iz fakture dobavljaca, uvecana za zavisne troskove 
nabavke.Trošenje materijala u finansijskom knjigovodstvu vrši se po ponderisanoj prosečnoj ceni. 
Početno stanje zaliha gotovih proizvoda evidentira se po planskim cenama koštanja sa pripadajućim 
odstupanjima do stvarne cene koštanja i na kraju obračuna vrši se korekcija početnog stanja za 
promene zaliha po konačnom obračunu za period (2017. godinu). U 2017. godini neto prodajna cena 
zaliha gotovih proizvoda je niže od cene koštanja zaliha gotovih proizvoda, što je uticalo da se ova vrsta 
zaliha na dan bilansa vrednuje po neto prodajnoj vrednosti. 
Društvo nema zaliha koje su položene kao garancija za izmirenje obaveza. 
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7. POTRAŽIVANJA       Din. 000   
 2017.  2016. 

 
Kupci u zemlji  23.317 90.408 
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca  (1.202) (34.431) 

1. Potraživanja po osnovu prodaje  22.115 55.977 
Potraživanja od kupaca  u sporu/stečaju   43.599 21.498 
Minus: Ispravka vredn. potraživanja kupaca  u sporu/stečaju  (43.599) (21.498) 

2. Potraživanja od kupaca u sporu  0 0 

3. Druga potraživanja  750 1.041 

    

Ukupno (1+2+3):  22.865 57.018 
 
Tokom 2017. od ispravljenih potraživanja iz prethodnih godina, naplaćeno je 1.182 hiljada dinara 
(Centar za strna žita, BC Hibridi, Vinarija Brindza i deo Agroalians). Isknjiženo iz evidencije popisom i 
odlukom Nadzornog odbora: 10.368 hiljada dinara (Trifunović doo, deo Poljoprivrede Senta, Hu-Yang, 
Inomag, Si Sistem, Žito media). Značajnija pojedinačna potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31. 
decembar 2017. godine, odnose se na potraživanja od sledećih kupaca: 
                                                                                                                                           u  000 din                              
Šifra Kupci potraživanja IOS 31.12.17 osporen/napomena 
0001 ALEKSA ŠANTIĆ AD u stečaju 8.576 da priznato u steč. masu/ K 

0091 ZOBNATICA 9 da  

0161 KLJAJIĆEVO ZZ 1.116 da Ugovor za 2018 

0171 AGROSEME doo Kikinda 570 da Ispravka 

0214 ORAHOVO AD 2.232 da Ugovor za 2018 

1206 SZR MS COMMERCE ZVONIMIR MIŠIĆ PR 1.070 da Ugovor za 2018 

1283 VLAOVIĆ KOMERC D.O.O. 580 da  

1097 CENTAR ZA STRNA ŽITA Kragujevac 422 da Ispravka 

1466 BAĆO zz 678 da Ugovor za 2018 

1631 PRANJANAC DOO 1.797 da  

1108 INSTIT. ZA KUKURUZ  Zemun Polje   3.039 da  

1475 AXEREAL doo 351 da  

5863 ŽITOPROMET  AD MLIN SENTA 1.597 da Ugovor za 2018 

 ukupno 22.037   
 
Društvo je  kupcima poslalo 121 IOS, overeno i saglasno  64, 3 IOS je delimično osporen (A. Šantić AD 
za kamatu-utužena IV P.615/2008 na iznos 8.832 hiljade dinara i zaključak stečajnog upravnik/sudije), 
1 IOS u celosti osporen (Agroseme), 53 IOS-a nije vraćeno (pretežno sa saldom 0). 
Na ispravku vrednosti potraživanja od kupaca – po popisu (starija od 60 dana) sa 31.12.2017. dato je 
422 hiljade dinara.Od navedenih potraživanja 6.911 hiljada dinara predstavlja ugovorenu proizvodnju 
merkantilne pšenice i naturalnog semenskog tritikala sa valutom 31.08.2018.(10.08.2018).  
Vrednost osporenih potraživanja od kupaca na dan 31. decembar 2017. godine iznosi 1.257 hilj.dinara 
od čega su u 2018.godini sprovedena kompenzacije na iznos 687 hilj.dinara. 
 
8. OSTALI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Na dan 31. decembar 2017. godine ostali kratkoročni finansijski plasmani iznose 40.000 hiljada dinara, 
i odnose se na kratkoročne finansijske plasmane po osnovu Ugovora o zajmu zaključenog 27. juna 
2017.godine (anexi 1-3 zaključno sa 29.12.2017.) između Društva i GP Napred, Beograd i “Agrobačke” 
ad Bačka Topola, shodno odluci Nadzornog odbora br.1-1194. 
 
 
9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 

Gotovinske ekvivalente i gotovinu čine: 
Din. 000 

 2017.  2016. 
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Hartije od vrednosti-gotovinski ekvivalenti – čekovi građana 0  0 
Tekući (poslovni) računi 14.507  56.004 
Devizni račun 5.794  1.329 
Ukupno: 20.301  57.333 

 
Na dan 31. decembra 2017. godine  Društvo ima otvorene tekuće (poslovne) račune kod sledećih 
banaka:  
 
POŠTANSKA ŠTEDIONICA, BEOGRAD 19 
KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD 194 
VOJVOĐANSKA BANKA AD, NOVI SAD 14.294 
1. Dinarska sredstva: 14.507 
VOJVOĐANSKA BANKA AD, NOVI SAD         5.794 
2. Devizna sredstva 5.794 
  
Ukupno (1+2): 20.301 
 
Sredstva na deviznom računu (48.905,90 EUR-a) usklađena sa srednjim kursem NBS 
31.12.2017.(118,4727 din). 
 

10. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

Din. 000 
 2017.  2016. 

 
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza - osiguranje 572  572 
Razgraničeni porez na dodatu vrednost 85  86 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja - pretplata 55  54 
    
Ukupno: 712  712 

 
11. KAPITAL 

Din. 000 
 2017.  2016. 

 
Akcijski kapital 452.474  452474 
Ostali osnovni kapital 8.661  8.661 
     1. Osnovni kapital 461.135  461.135 
Revalorizacione rezerve  156.024  228.670 
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za 
prodaju i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata 639  299 
2. Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici 156.663  228.969 
Neraspoređeni dobitak ranijih godina 0  0 
Neraspoređeni dobitak tekuće godine 175  15 
3. Neraspoređeni dobitak 175  15 
Gubitak ranijih godina (126.020)  (109.004) 
Gubitak tekuće godine (71.021)  (17.031) 
4. Gubitak (197.041)  (126.035) 
Kapital (1+2+3-4): 420.932  564.084 

Upisani uplaćeni akcijski kapital Društva od 452.474 hiljada dinara sastoji se od 80.799 običnih akcija 
nominalne vrednosti od 5,60 hiljada dinara po akciji. Registrovani osnovni kapital Društva u agenciji za 
privredne registre, rešenje broj BD54844/2005 i BD4307/2010 godine iznosi 5.557.481,87 EUR-a. 
 
Vlasnička struktura akcijskog kapitala Društvo na dan 31. decembra 2017. godine je: 
                    Akcionarski fond      34,07 % 
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                    Fond za PIO              9,84 %  
                    Manjinski akcionari  56,09 %.   
 
Promene na revalorizacionim rezervama, koje su smanjene  u iznosu od 72.646 hiljada dinara, nastale 
su po osnovu iskazivanja procene vrednosti objekata, koja je uradena sa stanjem na dan 31. decembar 
2017. godine.  
 
Pri izradi procene procenitelj je koristio iskustvene podatke o gradnji pojedine vrste objekta u zavisnosti 
od tipa gradnje i stepena opremljenosti. S obzirom na vrstu i namenu objekta, pojedini objekti koji se 
koriste ili se mogu koristiti kao stambeni ili poslovni prostor, nezavisno od trenutne namene (stan, 
upravna zgrada, poslovni prostor u centru, prodavnice, garaže), procenitelj je procenio poređenjem sa 
cenama nekretnina iste ili slične namene u okruženju. Ostale nekretnine, specifične namene, 
funkcionalno povezane su procenjene troškovnom metodom  (metodom zamene), procenjujući vrednost 
novosagrađenih objekata i umanjujući njihovu vrednost za iznos fizičke i funkcionalne amortizacije. 
 
Ukupno smanje revalorizacionih rezervi u 2017. godini iznosi 75.552 hiljade dinara, tako da je na osnovu 
procene nekretnina smanjene revalorizacione rezerve za 75.377 hiljada dinara, a po osnovu rashoda 
opreme smanjenje revalorizacionih rezervi je iskazano u iznosu od 175 hiljada dinara, sto je iskazano u 
korist neraspoređene dobiti. Takođe, po osnovu procene nekretnina iskazano je povećanje 
revalorizacionih rezervi u znosu pd 2.906 hiljada dinara, tako da ukupne promene na dan 31. decembar 
2017. godine iznose 72.646 hiljada dinara. 
 
212. DUGOROČNA REZERVISANJA   

Din. 000 
 2017  2016. 
    
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 3.692  4.775 
Ukupno: 3.692  4.775 

Promene na dugoročnim rezervisanjima bile su:                                                                       Din.000    

 

Troškovi u 
garatnom 
roku 

 Naknade i 
druge 
beneficije 
radnika 

 

Sudski 
sporovi 

 

Ostalo 

 

Ukupno 
          
stanje 01.01.2017. godine 0  4.775  0  0  4.775 
Rezervisanja u toku godine 0  290  0  0  290 
Iskorišćenja rezervisanja  0  (1.033)  0  0  (1.033) 
Ukidanje rerezervis.(aktuarski) 0  (340)  0  0  (340) 
Stanje 31.12.2017. godine 0  3.692  0  0  3.692 

 
13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA   

Din. 000 
 2017.  2016. 

 
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 241  242 
        1. Primljeni avansi 241  242 
Dobavljači u zemlji 21.431  33.837 
Ostale obaveze iz poslovanja-nefakturisano 251  252 
        2. Obaveze iz poslovanja  21.682  34.089 
Ukupno (1+2): 21.923  34.331 

 
Pregled značajnijih iznosa obaveza prema dobavljačima u zemlji  na dan 31. decembra 2017. godine: 

                                              u 000 din 
Šifra Dobavljači obaveze 
0001 ALEKSA ŠANTIĆ A.D. u stečaju 8.366 
0051 DDOR  NOVI SAD 572 
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0066 JP KOMGRAD 340 
0138 INST.ZA RATAR. I POVRTARSTVO   N.SAD 4.303 
0214 ORAHOVO  A.D. 833 
1283 VLAOVIĆ KOMERC DOO 1.033 
5149 AGROMARKET DOO 1.370 
1685 BEST SEED PRODUCER 1.892 
1493 EPS SNABDEVANJE 440 

 ukupno 19.149 
 
Društvo je od dobavljača primilo/poslalo 165 IOS-a, overeno i saglasno 80, delimično osporeno 3 IOS, 
u celosti osporen 1 IOS (Maltinex Sladara iz 2008.g),  a 81 IOS-a nije vraćeno(pretežno sa saldom 0). 
Društvo kontinuirano tokom poslovne godine usaglašava potraživanja i obaveze.  
 
Vrednost osporenih obaveza prema dobavljačima na dan 31. decembar 2017. godine iznosi 896 
hilj.dinara od čega su u 2018.godini sprovedena kompenzacije na iznos 687 hilj.dinara, zastarelo 205 
hilj.dinara (iz 2008.g).  
 

14. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
Din. 000 

 2017.  2016. 
 

Obaveze za neto zarade ,osim naknada zarada koje se refundiraju 0  1.535 
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 0  215 
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 0  400 
Obaveze za poreze i doprinose na zarade na teret poslodavca 0  360 
       1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 0  2.510 
Obaveze za dividende 1.178  1.178 
Obaveze prema članovima nadzornog odbora i komisija za reviziju 838  825 
       2. Druge obaveze 2.016  2.003 
    
Ukupno (1+2): 2.016  4.513 

 
Obaveze prema članovima Nadzornog odbora i Komisiji za reviziju (decemar) izmirene su u 
2018.godini. 
 
15. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I 

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
Din. 000 

    
 2017.  2016. 
    
Obaveze za porez iz rezultata – na kapitalnu dobit 0  2.531 
Obaveze za doprinose koji terete troškove 18  18 
1. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 18  2.549 
Unapred obračunati troškovi 299  307 
Ostala pasivna vremenska razgraničenja 286  85 
2. Pasivna vremenska razgraničenja 585  392 
Ukupno (1+2): 603  2.941 

 
Ukupna obračunata obaveza poreza na dodatu vrednost u 2017.godini iznosi  14.624 hiljada dinara, dok 
pravo na prethodni odbitak iznosi 7.679 hiljada dinara.  
 
16. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK 
 
Nemamo obaveza po osnovu poreza na dobit pravnih lica.  
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17. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA /OBAVEZE  
 
Odložene poreske obaveze iz prethodnog perioda, na dan 31. decembar 2017. godine ukinute su u 
celosti u iznosu od 3.879 hiljada dinara iskazane kao odloženi poreski prihod perioda. Knjiženi elaborat 
o proceni vrednosti nekretnina, nas je doveo u situaciju da imamo odložena poreska sredstva. MRS 12 
paragraf 35 isključuje mogućnost priznavanja odlženih poreskih sredstava, zbog postojanja 
neiskorišćenih poreskih gubitaka. Iz navednih razloga ne bi trebalo da imamo ni odložena poreska 
sredstva kao ni odložene poreske obaveze. 
 

18. PRIHODI OD PRODAJE 
 

Din. 000 
 2017.  2016. 
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 39.091  76.139 
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 4.666  600 
        1.Prihodi od prodaje robe   43.757  76.739 
Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 43.666  55.887 
Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu 8.594  28.293 
        2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 52.260  84.180 
    
  Ukupno (1+2): 96.017  160.919 

 
19. POVEĆANJE (SMANJENJE) VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA 

 
Din. 000 

 2017.  2016. 
 

Gotovi proizvodi 31.12.2017. 17.754  43.211 
     1. Zalihe 31.12.2017. 17.754  43.211 
Minus:    
Gotovi proizvodi 01.01.2017. 43.211  69.893 
     2. Zalihe 01.01.2017. 43.211  69.893 
Neto povećanje (smanjenje) vrednosti zaliha učinaka (1-2) (25.457)  (26.682) 

 
20. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 

Din. 000 
 2017.  2016. 
    
Prihodi od zakupnina 16.053  14.083 
Ostali poslovni prihodi 2.877  45 
Ukupno: 18.930  14.128 

 
21. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 

Din. 000 
 2017.  2016. 
    
Nabavna vrednost prodate robe 41.504  77.444 
Ukupno: 41.504  77.444 
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22. TROŠKOVI MATERIJALA 

Din. 000 
 2016.  2016. 
Troškovi materijala za izradu 21.353  26.365 
Troškovi goriva i energije 5.836  7.131 
Ukupno: 27.189  33.496 

 
23. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

Din. 000 
 2017.  2016. 
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 41.000  41.501 
Troškovi  poreza i doprinosa na zarade i nakn. zarada na teret poslod. 7.339  7.429 
Troškovi naknada po ugovoru o delu 650  109 
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 1.220  553 
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 40  19 
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora 9.839  10.022 
Ostali lični rashodi i naknade 715  898 
Ukupno: 60.803  60.531 

 
24. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 

Din. 000 
 2017.  2016. 
Troškovi amortizacije 13.654  13.597 
      1. Troškovi amortizacije 13.654  13.597 
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 290  558 
      2. Troškovi rezervisanja 290  558 
Ukupno (1+2): 13.944  14.155 

 
Troškove amortizacije čine amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunata prema 
računovodstvenoj politici Društva obračunati na osnovu godišnjih stopa za amortizaciju. 
 
Iskazani troškovi rezervisanja predstavljaju obračunata rezervisanja u skladu sa računovodstvenom 
politikom Društva i zahtevima MRS 19.  
 

25. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA I OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
Din. 000 

 2017.  2016. 
Troškovi transportnih usluga 295  404 
Troškovi usluga održavanja 1.363  2.585 
Troškovi reklame i propagande 0  31 
Troškovi ispitivanja semena 3.606  5.573 
Troškovi ostalih usluga 2.330  2.358 
      1. Troškovi proizvodnih usluga 7.594  10.951 
Troškovi neproizvodnih usluga 713  932 
Troškovi reprezentacije 153  258 
Troškovi premije osiguranja 991  1.061 
Troškovi platnog prometa 218  212 
Troškovi članarina 11  7 
Troškovi poreza  1.630  1.933 
Ostali nematerijalni troškovi 1.312  1.046 
      2. Nematerijalni troškovi 5.028  5.449 
Ukupno (1+2): 12.622  16.400 
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26. FINANSIJSKI PRIHODI 

Din. 000 
 2017.  2016. 
Prihodi od kamata 1.225  87 
Pozitivne kursne razlike 0  21 
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 182  146 
Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja 104  95 
Ostali finansijski prihodi 0  27 
Ukupno: 1.511  376 

 
27. FINANSIJSKI RASHODI 

Din. 000 
 2017.  2016. 
Rashodi kamata -  12 
Negativne kursne razlike 201  2 
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 16  232 
Ukupno: 217  246 

 
28. OSTALI PRIHODI 

Din. 000 
 2017.  2016. 

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja  i 
opreme 50  0 

Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti 0  16.872 
Dobici od prodaje materijala 135  0 
Prihodi od smanjenja obaveza 35  1.182 
Ostali nepomenuti prihodi 2  116 
      1. Ostali prihodi 222  18.170 
Naplaćena otpisana potraživanja ( 60 dana) 1.182  28.251 
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha  1.039  1.495 
      2. Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine 2.221  29.746 
Ukupno (1+2): 2.443  47.916 

 
29. OSTALI RASHODI 

Din. 000 
 2017.  2016. 
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe  136  270 
Ostali nepomenuti rashodi  1.990  1.042 
      1. Ostali rashodi 2.126  1.312 
Obezvređenje dugoročnih finan.plasmana i drugih HOV rasp. za prodaju 0  213 
Obezvređenje imovine (nekretnine- efekti procene) 6.035  0 
Obezvređenje zaliha materijala i robe  3.482  4.152 
Obezvređenje potraživanja (preko 60 dana) 422  3.199 
      2. Rashodi po osnovu obezvređenja imovine 9.939  7.564 
Ukupno (1+2): 12.065  8.876 

 
Obezvređenje imovine (nekretnine- efekti procene) u iznosu od 6.035 hiljada dinara se odnosi na efekte 
procene nekretnina sa stanjem na dan 31. decembar 2017. godine. 
Obezvređenje zaliha materijala i robe u iznosu od 3.482 hiljade dinara se odnosi na obezvređenje zaliha 
robe u maloprodaji u iznosu od 70 hiljada dinara, zaštitnih sredstava u iznosu od 112 hiljada dinara, 
osnovnog materijala u iznosu od 1.807 hiljada dinara, obezvređenje semenske robe u iznosu od 525 
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hiljada dinara i pomoćnog materijala u iznosu od 968 hiljada dinara. Navedeno obezvređenje izvršeno 
na predlog centralne popisne komisije i Odluke Nazornog odbora. 
 

  30. NETO DOBITAK (GUBITAK) 
                                                                                                                                                    Din. 000 

 2017.  2016. 
    

1. Gubitak pre oporezivanja 74.900  14.681 
2. Odloženi poreski prihodi perioda (3.879)  (181) 
3.Porez na kapitalnu dobit(Rodgas)   2.531 
Neto gubitak (1-2+3): 71.021  17.031 

 
Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha iznosi 74.900 hiljada dinara, 
korigovan za odložene poreske prihode u iznosu od 3.879 hiljada dinara. 
 
Odloženi poreski prihodi perioda nastaju po osnovu odloženih poreskih sredstava, dok odloženi poreski 
rashodi perioda nastaju po osnovu odloženih poreskih obaveza. Odložena poreska sredstva se odnose 
na neiskorišćenje poreske kredite – olakšiće koje su prenosive na račun budućih rezultata.  
Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti 
nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja i njihove poreske osnove. 
 
Društvo je obračunalo odložene poreze, ali je u poslovnim knjigama iskazalo odložene poreske prihode 
u iznosu od 3.879 hiljada dinara, koje se odnosi na ukidanje obaveza zbog iskazivanja sredstava u 
2017. godini. Društvo i pored toga što je obračunalo, nije iskazalo odlozena poreska sredstva, jer je 
procenilo da u skoroj budućnosti neće postojati oporeziva dobit, za čije umanjenje se mogu iskoristiti 
odložena poreska sredstva. Priznavanje odloženih poreskih sredstava ne vrši se bezuslovno, već zavisi 
od toga da li su ispunjeni određeni uslovi. Shodno paragrafu 24. MRS 12, odloženo poresko sredstvo 
priznaje se za sve odbitne privremene razlike, u meri u kojoj je verovatno da će postojati raspoloživ 
oporezivi dobitak za koji se može iskoristiti odbitna privremena razlika.  
  

  
31. POTENCIJALNE OBAVEZE I POTENCIJALNA SREDSTVA 
 
1.  AGROBAČKA  AD u stečaju Bač u iznosu od 141hilj.din. presudna pravosnažna i izvršna, 
(St.2/2016). Naplata neizvesna. 
2.  ZRNOCOOP DOO Kula u iznosu od 11.359 hiljada dinara (T500 - 1.031.437 kg). Stečaj u toku. 
Naplata neizvesna. 
3.  PPP MLADI BORAC AD u stečaju Sonta u iznosu od 2.406 hiljada dinara, presuda pravosnažna i 
izvršna, prijavljeno u stečajnu masu (st.10/2015).  Naplata neizvesna. 
4. AGROALIANS doo Beograd, (Iv.135/2016) pravosnažno, vreme naplate neizvesno zbog blokade. 
5.  ZPZ “GUNAROŠ”  (Iv.333/2015) pravosnažno, vreme naplate neizvesno zbog blokade.  
6. COMPANY SU AZOTARA doo Subotica, utuženo (P.42/2017).Vrednost spora 30.164 hilj.din. 
Naplata neizvesna. 
7 “ALEKSA ŠANTIĆ” u stečaju a.d. A.Šantić pokrenut je prekinuti sudski spor (zp.319/2016 – 
P.615/2008, st.3/2017, P122/18) do završetka stečajnog postupka. Vrednost 8.832 hilj.din. Od 
20.03.2017. u stečaju. 
8. PEĐA COMMERCE doo Subotica, utuženo 2.Iiv.502/2017 278 hiljada dinara. 
9. TELEČKA AD u stečaju  ST.55/010  55 hilj. dinara. 
 
U registru menica NBS Društvo ima registrovano 20 izdate menice od čega:  
- 4 kom - nije vraćeno od strane meničnog poverioca ( EPS za 2017, obaveze izmirene), 
- 2 kom – Institut za kukuruz Zemun polje,  
- 4 kom - izdato za otvaranje tekućih računa u poslovnim bankama i korišćenje  pos-terminala, 
- 4 kom - EPS snabdevanje za isporuku električne energije u 2018.godini, 
- 2 kom - Rodgas – kontinuirana isporuka gasa, 
- 2 kom - Beogradska berza  i 
- 2 kom - Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad – ugovor o kupoprodaji osnovnog semena.  
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Na osnovu člana 50 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS broj 31/2011) i na osnovu člana 367 stav 
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GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU  
ZA PERIOD 01.01.2017.–31.12.2017.GODINE 

 
I  OPŠTI PODACI 
 

Poslovno ime, sedište i adresa  
 

Matični broj  
PIB  

 “AGROBAČKA” a.d. Bačka Topola 
 24300 Bačka Topola, Maršala Tita 8 
 08056749 
101443807 

web site i e-mail adresa www.agrobacka.net 
Broj i datum rešenja o upisu u 
registar privrednih subjekata 

BD54844/2005  od   08.07.2005.  
BD4307/2010    od   22.01.2010. 

Delatnost (šifra i opis) 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica 
Prosečan broj zaposlenih u 2017. 
godini broj zaposlenih 

49 
 

Vrednost osnovnog kapitala 452.474.400,00 
Broj izdatih akcija  80.799 
Direktor Dipl.ing   Radoslav Bošković  

 

“AGROBAČKA” AD (u daljem tekstu: Društvo): 

 osnovano je Odlukom Radničkog saveta 1956. godine.  

 1993. godine ulazi u proces privatizacije prema tada važećim propisima i postaje deoničarsko 
društvo sa većinskim društvenim kapitalom a 98,385%. Deoničarski kapital je 1,615% 

 2001.godine po Zakonu o svojinskoj transformaciji nastavlja proces privatizacije, te nakon prvog  
kruga postaje akcionarsko društvo sa većinskim akcijskim kapitalom od 54,472%  ostatak kapitala 
prenet je na Akcionarski fond i Fond za penzijsko invalidsko osiguranje 

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.  

Pretežna delatnost Društva je gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica, a osim nje Društvo obavlja 
i sledeće delatnosti: 

 trgovina na veliko (sredstva za zaštitu bilja, mineralno đubrivo, rezervni delovi automobila i 
poljoprivredne mašine), 

 trgovina na malo (semenska roba i asortiman iz veleprodaje),    
 usluge dorade semenske robe  
 i tehnički pregled vozila. 

Društvo obavlja delatnost kapitalom svojih akcionara. U Centralnom registru depo i kliring hartija od 
vrednosti  na dan 31.12.2017. godine upisan je akcijski kapital sledeće strukture:  

 Akcionarski fond  (34,07468% kapitala), 
 Fond za penzijsko invelidsko osiguranje (9,83799% kapitala) – bez prava glasa, 
 Manjinski akcionari (56,087330% kapitala), od kojih izdvajamo nekoliko najvećih akcionara u 

ukupnom kapitalu:  
- Agro Tarim doo (14,9136% ukupnog kapitala) - 12.050 akcija, 
- Agro razvoj doo ( 6,4209% ukupnog kapitala) - 5.188 akcija, 
- Inek holding doo ( 3,4531% ukupnog kapitala) - 2.790 akcija , 

http://www.agrobacka.net


- Investbroker ( 0,60025% ukupnog kapitala) - 485 akcije, 
- Večić Siniša ( 0,5570% ukupnog kapitala) - 450 akcija,  
- MBM Biznis konsalting (0,5198% ukupnog kapitala) – 420 akcija, 
- Jevtić Radoš ( 0,4121% ukupnog kapitala) - 333 akcije, 
- Lečić Slobodan( 0,3713% ukupnog kapitala) - 300 akcija, 
- Banka Intesa AD  ( 0,2957% ukupnog kapitala) - 239 akcija i  
- Kljakić Krsto  ( 0,2859% ukupnog kapitala) - 231 akcija. 

 
Vlasničke hartije od vrednosti – obične akcije sa pravom glasa, označene sa CFI-kodom: ESVUFR i ISIN-
brojem: RSAGBCE49975, uključene su na Open Market, tržišni segment Open Market-akcije u skladu sa 
Odlukom Beogradske berze A.D. Beograd, Omladinskih brigada br.1.  
 
II  PODACI O UPRAVI  DRUŠTVA 
 
1. Članovi Nadzornog odbora  

Ime, prezime i prebivalište Obrazovanje, sadašnje  zaposlenje 
Dobroslav Bojović              Beograd Dipl. ecc,     - predsednik                  
Zoran Đerković,                 Beograd Prof. Dr       - član  
Edelenji Ištvan                  BačkaTopola Dipl.ecc       - član               penzioner 
Marijana Vasiljević             Beograd Dipl.ecc.master lic.ovl.revizor - član                
Nada Bojović                     Beograd Dipl.ing. organizacije rada - član   
 
 
2. Izvršni oodbor direktora sa  31.12.2017. 

Ime, prezime i prebivalište Obrazovanje, sadašnje zaposlenje 
Radoslav Bošković              Bačka Topola Dipl.ing.agronom.  - direktor                    Agrobačka a.d. 
Radmila Uzelac                  Bačka Topola Dipl.pravnik           - izvrši direktor           Agrobačka a.d.  
Ljubica Preradović              Bačka Topola Dipl.ecc                 - izvršni direktor         Agrobačka a.d.  
  
Privredno društvo je usklađeno sa Zakonim o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS 36/11).   
 
3. Razvoj i rezultati poslovanja društva sa podacima važnim za procenu stanja imovine i 
finansijskom stanju društva  
 
Rezultati poslovanja za period 01.01.2017.-31.12.2017.godine su dati u godišnjim finansijskim 
izveštajima Društva, s tim da u nastavku ovog dela Izveštaja sledi kratak prikaz osnovnih pokazatelja 
poslovanja i stanja imovine Društva: 
 
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 
 
1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike 
Poslovna politika Društva  u 2017.godini. u realizaciji značajno odstupa od planirane zbog  
nepredvidivih  tržišnih (cenovnih) okolnosti, što se da zaključiti iz prikazanih rezultata:  
2. Analiza poslovanja    000 RSD  
       Ukupan prihod 114.947 
       Ukupan rashod 181.519  
       Gubitak pre porezivanja - 66.572 
       Prihodi od delatnosti-proizvod 43.666 
       Prihodi od prodaje roba 43.757 
       Prihodi od prodaje usluga 8.594 
 
3. Osnovne pozicije imovine                     000 RSD 
      Stalna imovina 253.947 
      Obrtna imovina 195.219 



      Ukupna aktiva 449.166 
      Kapital   420.932 
      Dugoročna rezervisanja  3.692 
      Dugoročne obaveze  0 
      Kratkoročne obaveze  24.542 
      Odložene poreske obaveze 0 
      Ukupna pasiva 449.166 
  
4.Pokazatelji poslovanja   
Ekonomičnost poslovanja (poslovni prihodi/poslovni rashodi) 0.6333 
Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni prihod) - 
Likvidnost (obrtna imovina/ kratkoročne obaveze) 7.9545 
Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/sopstveni kapital) - 
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/ kapital) - 
Poslovni neto dobitak (neto dobitak/poslovni prihodi) - 
Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/ukupna pasiva) 0,0629 
Likvidnost I stepena (gotovina i got. ekvivalenti/kratk. obaveze 0,8272 
Likvidnost II stepena (obrtna imovina - zalihe/kratk.obaveze) 3,4178 
Neto obrtni kapital (kapital+dug.rezervisanja - stalna imovina) 
u    000 RSD 

 
170.677 

 
Prikazane rezultate poslovanja ostvarili smo uglavnom kroz saradnju sa sledećim poslovnim partnerima. 
Poslovni partneri sa kojima je sklopljen ugovor o zajedničkoj proizvodnji 2017/2018 nisu prikazani u 
ovoj specifikaciji, iz razloga što su naša potraživanja nastala u 2017.godinu a obaveze prema istima 
nastaju po konačnom obračunu proizvodnje tek sa 31.08.2018.godine: 
                                                                                                                                 000 rsd 

Kupci Iznos prometa Dobavljači Iznos prometa 
Semenarna doo Niš  20.776 Axereal  doo 7.061 
Institut za kukuruz Zemun polje 5.682 EPS snabdevanje doo 4.764 
Axereal doo 17.891 Agromarket doo 2.620 
Inst. Za ratar. i povrt. N.Sad 2.204 Vlaović komerc doo 1.133 
Zobnatica  4.329 Inst.  za kukuruz Zemun Polje 5.563 
Pranjanac doo 4.242 Panmarketing doo 1.834 
Fitohem agrar doo 2.035 Pranjanac doo 4.002 
Agrar diskont  doo 2.233 Best seed producer doo 1.892 
 
 5. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama 
društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 
 
Poslovna godina je završena sa ogromnim gubitkom pre svega zbog klimatskih okolnosti, naročito kad 
je u pitanju semenski kukuruz, gde smo u odnosu na prethodnu godinu (2016) ostali bez prihoda u 
iznosu od 26.524 hiljade dinara.  
Ogromnih poteškoća imamo sa nekvalitetnim zalihama roba i proizvoda nasleđenih iz prethodnih  godina 
(2014,2015) kao i njihovih prilično visokih cena u vreme nabavke, a sada već par godina imaju padajući 
trend u realizaciji, tako da je gubitak neminovan. 
MRS standardi i računovodstvene politike nalagale su i procenu vrednosti dela stalne imovine 
(nekretnina) čije vrednosti na tržištu takođe imaju trend pada vrednosti, što se odrazilo na obezvređenje 
iste u iznosu od 6.035 hiljada dinara. 
U izuzetno teškoj poslovnoj godini uspeli smo da naplatimo gotovo celokupnu realizaciju 2017.godine, 
kao i da izmirimo značajne obaveze prenete iz ranijih godina.         
Sa velikim naporom uspevamo kontinuirano ostvariti optimalnu uposlenost postojećih doradnih 
kapaciteta, pre svega zbog sezonskog karaktera našeg asortimana (semenska pšenica, semenski 
kukuruz, menrala đubriva, srestava za zaštitu bilja), visokih troškova transporta, drastičnih oscilacija 
cena baznih poljoprivrednih proizvoda (cenovni rizik), dugog proizvodnog ciklusa itd. Kontinuirane 
otežavajuće okolnosti u poslovanju predstavlja i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u 
komercijalnim transakcijama, upravo zbog opšte nelikvidnosti privrede a posebno poljoprivrede. 
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Na osnovu ĉlana 50 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS broj 31/2011) i na osnovu ĉlana 367 stav 

1 taĉka 6 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), “AGROBAČKA” 

a.d.  Bačka Topola, matiĉni broj: 08056749, PIB: 101443807  objavljuje: 
 

 
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU  

ZA PERIOD 01.01.2017.–31.12.2017.GODINE 

 
I  OPŠTI PODACI 

 

Poslovno ime, sedište i adresa  

 

Matiĉni broj  
PIB  

 “AGROBAČKA” a.d. Baĉka Topola 

 24300 Baĉka Topola, Maršala Tita 8 

 08056749 
101443807 

web site i e-mail adresa www.agrobacka.net 

Broj i datum rešenja o upisu u 

registar privrednih subjekata 

BD54844/2005  od   08.07.2005.  

BD4307/2010    od   22.01.2010. 

Delatnost (šifra i opis) 0111 – gajenje žita (osim pirinĉa), leguminoza i uljarica 

Proseĉan broj zaposlenih u 2017. 

godini broj zaposlenih 

49 

 

Vrednost osnovnog kapitala 452.474.400,00 

Broj izdatih akcija  80.799 

Direktor Dipl.ing   Radoslav Bošković  

 

“AGROBAĈKA” AD (u daljem tekstu: Društvo): 

 osnovano je Odlukom Radniĉkog saveta 1956. godine.  

 1993. godine ulazi u proces privatizacije prema tada važećim propisima i postaje deoniĉarsko 

društvo sa većinskim društvenim kapitalom a 98,385%. Deoniĉarski kapital je 1,615% 

 2001.godine po Zakonu o svojinskoj transformaciji nastavlja proces privatizacije, te nakon prvog  

kruga postaje akcionarsko društvo sa većinskim akcijskim kapitalom od 54,472%  ostatak kapitala 

prenet je na Akcionarski fond i Fond za penzijsko invalidsko osiguranje 

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.  

Pretežna delatnost Društva je gajenje žita (osim pirinĉa) leguminoza i uljarica, a osim nje Društvo 

obavlja i sledeće delatnosti: 

 trgovina na veliko (sredstva za zaštitu bilja, mineralno Ċubrivo, rezervni delovi automobila i 

poljoprivredne mašine), 

 trgovina na malo (semenska roba i asortiman iz veleprodaje),    

 usluge dorade semenske robe  

 i tehniĉki pregled vozila. 

Društvo obavlja delatnost kapitalom svojih akcionara. U Centralnom registru depo i kliring hartija od 

vrednosti  na dan 31.12.2017. godine upisan je akcijski kapital sledeće strukture:  

 Akcionarski fond  (34,07468% kapitala), 

 Fond za penzijsko invelidsko osiguranje (9,83799% kapitala) – bez prava glasa, 

 Manjinski akcionari (56,087330% kapitala), od kojih izdvajamo nekoliko najvećih akcionara 

u ukupnom kapitalu:  

- Agro Tarim doo (14,9136% ukupnog kapitala) - 12.050 akcija, 

- Agro razvoj doo ( 6,4209% ukupnog kapitala) - 5.188 akcija, 

- Inek holding doo ( 3,4531% ukupnog kapitala) - 2.790 akcija , 



- Investbroker ( 0,60025% ukupnog kapitala) - 485 akcije, 

- Veĉić Siniša ( 0,5570% ukupnog kapitala) - 450 akcija,  

- MBM Biznis konsalting (0,5198% ukupnog kapitala) – 420 akcija, 

- Jevtić Radoš ( 0,4121% ukupnog kapitala) - 333 akcije, 

- Leĉić Slobodan( 0,3713% ukupnog kapitala) - 300 akcija, 

- Banka Intesa AD  ( 0,2957% ukupnog kapitala) - 239 akcija i  

- Kljakić Krsto  ( 0,2859% ukupnog kapitala) - 231 akcija. 

 

Vlasniĉke hartije od vrednosti – obiĉne akcije sa pravom glasa, oznaĉene sa CFI-kodom: ESVUFR i 

ISIN-brojem: RSAGBCE49975, ukljuĉene su na Open Market, tržišni segment Open Market-akcije u 

skladu sa Odlukom Beogradske berze A.D. Beograd, Omladinskih brigada br.1.  

 

II  PODACI O UPRAVI  DRUŠTVA 
 

1. Članovi Nadzornog odbora  

Ime, prezime i prebivalište Obrazovanje, sadašnje  zaposlenje 

Dobroslav Bojović              Beograd Dipl. ecc,     - predsednik                  

Zoran Đerković,                 Beograd Prof. Dr       - ĉlan  

Edelenji Ištvan                  BaĉkaTopola Dipl.ecc       - ĉlan               penzioner 

Marijana Vasiljević             Beograd Dipl.ecc.master lic.ovl.revizor - ĉlan                

Nada Bojović                     Beograd Dipl.ing. organizacije rada - ĉlan   

 
 

2. Izvršni oodbor direktora sa  31.12.2017. 
Ime, prezime i prebivalište Obrazovanje, sadašnje zaposlenje 

Radoslav Bošković              Baĉka Topola Dipl.ing.agronom.  - direktor                    Agrobaĉka a.d. 

Radmila Uzelac                  Baĉka Topola Dipl.pravnik           - izvrši direktor           Agrobaĉka a.d.   

Ljubica Preradović              Baĉka Topola Dipl.ecc                 - izvršni direktor         Agrobaĉka a.d.  

  
Privredno društvo je usklaĊeno sa Zakonim o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS 36/11).   

 

3. Razvoj i rezultati poslovanja društva sa podacima važnim za procenu stanja imovine i 
finansijskom stanju društva  
 
Rezultati poslovanja za period 01.01.2017.-31.12.2017.godine su dati u godišnjim finansijskim 

izveštajima Društva, s tim da u nastavku ovog dela Izveštaja sledi kratak prikaz osnovnih pokazatelja 

poslovanja i stanja imovine Društva: 
 

III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 
 

1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike 

Poslovna politika Društva  u 2017.godini. u realizaciji znaĉajno odstupa od planirane zbog  

nepredvidivih  tržišnih (cenovnih) okolnosti, što se da zakljuĉiti iz prikazanih rezultata:  

2. Analiza poslovanja    000 RSD  

       Ukupan prihod 114.947 

       Ukupan rashod 181.519  

       Gubitak pre porezivanja - 66.572 

       Prihodi od delatnosti-proizvod 43.666 

       Prihodi od prodaje roba 43.757 

       Prihodi od prodaje usluga 8.594 

 

3. Osnovne pozicije imovine                     000 RSD 
      Stalna imovina 253.947 

      Obrtna imovina 195.219 



      Ukupna aktiva 449.166 

      Kapital   420.932 

      Dugoroĉna rezervisanja  3.692 

      Dugoroĉne obaveze  0 

      Kratkoroĉne obaveze  24.542 

      Odložene poreske obaveze 0 

      Ukupna pasiva 449.166 

  

4.Pokazatelji poslovanja   

Ekonomiĉnost poslovanja (poslovni prihodi/poslovni rashodi) 0.6333 

Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni prihod) - 

Likvidnost (obrtna imovina/ kratkoroĉne obaveze) 7.9545 

Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/sopstveni kapital) - 

Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/ kapital) - 

Poslovni neto dobitak (neto dobitak/poslovni prihodi) - 

Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/ukupna pasiva) 0,0629 

Likvidnost I stepena (gotovina i got. ekvivalenti/kratk. obaveze 0,8272 

Likvidnost II stepena (obrtna imovina - zalihe/kratk.obaveze) 3,4178 

Neto obrtni kapital (kapital+dug.rezervisanja - stalna imovina) 
u    000 RSD 

 
170.677 

 

Prikazane rezultate poslovanja ostvarili smo uglavnom kroz saradnju sa sledećim poslovnim 
partnerima. Poslovni partneri sa kojima je sklopljen ugovor o zajedniĉkoj proizvodnji 2017/2018 nisu 

prikazani u ovoj specifikaciji, iz razloga što su naša potraživanja nastala u 2017.godinu a obaveze 
prema istima nastaju po konaĉnom obraĉunu proizvodnje tek sa 31.08.2018.godine: 

                                                                                                                                 000 rsd 

Kupci Iznos prometa Dobavljači Iznos prometa 

Semenarna doo Niš  20.776 Axereal  doo 7.061 

Institut za kukuruz Zemun polje 5.682 EPS snabdevanje doo 4.764 

Axereal doo 17.891 Agromarket doo 2.620 

Inst. Za ratar. i povrt. N.Sad 2.204 Vlaović komerc doo 1.133 

Zobnatica  4.329 Inst.  za kukuruz Zemun Polje 5.563 

Pranjanac doo 4.242 Panmarketing doo 1.834 

Fitohem agrar doo 2.035 Pranjanac doo 4.002 

Agrar diskont  doo 2.233 Best seed producer doo 1.892 

 
 5. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim 
politikama društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 
 
Poslovna godina je završena sa ogromnim gubitkom pre svega zbog klimatskih okolnosti, naroĉito kad 
je u pitanju semenski kukuruz, gde smo u odnosu na prethodnu godinu (2016) ostali bez prihoda u 

iznosu od 26.524 hiljade dinara.  

Ogromnih poteškoća imamo sa nekvalitetnim zalihama roba i proizvoda nasleĊenih iz prethodnih  
godina (2014,2015) kao i njihovih priliĉno visokih cena u vreme nabavke, a sada već par godina imaju 

padajući trend u realizaciji, tako da je gubitak neminovan. 
MRS standardi i raĉunovodstvene politike nalagale su i procenu vrednosti dela stalne imovine 

(nekretnina) ĉije vrednosti na tržištu takoĊe imaju trend pada vrednosti, što se odrazilo na 

obezvreĊenje iste u iznosu od 6.035 hiljada dinara. 
U izuzetno teškoj poslovnoj godini uspeli smo da naplatimo gotovo celokupnu realizaciju 2017.godine, 

kao i da izmirimo znaĉajne obaveze prenete iz ranijih godina.         
Sa velikim naporom uspevamo kontinuirano ostvariti optimalnu uposlenost postojećih doradnih 

kapaciteta, pre svega zbog sezonskog karaktera našeg asortimana (semenska pšenica, semenski 
kukuruz, menrala Ċubriva, srestava za zaštitu bilja), visokih troškova transporta, drastiĉnih oscilacija 

cena baznih poljoprivrednih proizvoda (cenovni rizik), dugog proizvodnog ciklusa itd. Kontinuirane 

otežavajuće okolnosti u poslovanju predstavlja i Zakon o rokovima izmirenja novĉanih obaveza u 
komercijalnim transakcijama, upravo zbog opšte nelikvidnosti privrede a posebno poljoprivrede. 








