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1.

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

АД „Бачка “ Сивац је акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге (у даљем тексту:
Друштво).
АД „Бачка “ самостално чини матично друштво. Друштво се бави производњом и гајењем жита (осим пиринча),
легуминоза и уљарица. Из основне делатности, производње, бави се и продајом својих производа. Поред основне
делатности друштво обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем
пословању. Откупљују се пољопривредни производи од регистрованих пољопривредних газдинстава и других
правних лица која се баве трговином пољопривредних производа, врши се складиштење и сушење туђе робе у
сопственом силосу капацитета 20.000 тона. Друштво се бави и пружањем машинских услуга у ратарству
сопственом механизацијом као и сточарством односно узгојем товних свиња.
Регистровано је код Агенције за привредне регистре, Регистар привредних друштава број 25.12.2006. под БД
239904/2006.
Друштво је основано 16.11.1989. године спајањем више сељачких задруга које су се касније инегрисале и
конституисале као ООУР „Пољопривреда“ Сивац. У наредном периоду Друштво мења назив у Пољопривредно
добро „Бачка“ Сивац, а након тога од добра настаје ДПП „Бачка“.
Аукцијском продајом 06.11.2006.године ДПП ”Бачка” Сивац постаје А.Д.”Бачка” Сивац и уписује се у Регистар
привредних субјеката 25.12.2006. године по решењу БД 239904/2006. У том облику Друштво је приватизовано
моделом продаје друштвеног капитала методом јавне аукције Милету Јерковићу из Карађорђева.
Дана 13.02.2009.год. Агенција за приватизацију раскинула је уговор о продаји друштвеног капитала методом јавне
аукције са Милетом Јерковићем из Карађорђева. Последица раскида
истог уговора су судски спорови из
2009.год.са предузећима која су на неки начин била повезана са Милетом Јерковићем. 70,64% акција које су
припадале Милету Јерковићу прелазе у власништво Акцијског фонда, који је поставио свог законског заступника
капитала.
Дана 16.03.2009.год. уписује се у Регистар привредних субјеката Одлука о именовању привременог заступника
капитала донета од стране Акцијског фонда Републике Србија бр.1013809 од 03.03.2009.године, којом се именује
Зоран Шћекић из Сивца, ул. Светозара Милетића бр. 41, ЈМБГ 2812960810025, за привременог заступника капитала
субјекта приватизације АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА БАЧКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СИВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 174. Именовани је обављао послове привременог заступника
капитала од 04.03.2009.год. до 29.12.2010. год.
Дана 22.10.2010.год уписује се у Регистар привредних субјеката Одлука о реструктурирању бр. 10-4244/10-1160/02,
донета од стране Агенције за приватизацију дана 18.10.2010. године, којом је покренут поступак реструктурирања
субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ СИВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 174, матични број 08134901.
Дана 28.01.2011.год. уписује се у Регистар привредних субјеката одлука Агенције за приватизацију Бр. 10-165/111160/02 од 29.12.2010. године о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СИВАЦ,
МАРШАЛА ТИТА 174 - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Горана Каписоду из Београда ул. Акадамска бр. 22/5 ЈМБГ
0205958710047. Именовани је обављао послове привременог заступника капитала од 29.12.2010. до 22.03.2011.год.
Дана 08.04.2011.год. уписује се у Регистар привредних субјеката Одлука о именовању привременог заступника
капитала донета од стране Агенције за приватизацију Бр. 10-867/11-1160/02 од 22.03.2011. године којом се именује
Душан Петровић из Новог Сад, ул. Народног Фронта бр.80 , ЈМБГ: 2305953800074, за привременог заступника
капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СИВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 174 - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ . Именовани је обављао
послове привременог заступника капитала од 22.03.2011.год. до 10.10.2012. год.
Дана 18.10.2012.год. уписује се у Регистар привредних субјеката одлука Агенције за приватизацију о именовању
привременог заступника капитала субјекта приватизације Бр. 10-2251/12-1160/02 од 10.10.2012 године којом се
именује Богољуб (Бошка) Бајић ЈМБГ: 3105960773648 из Новог Сада, за привременог заступника капитала субјекта
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СИВАЦ,
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МАРШАЛА ТИТА 174 - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ матични број: 08134901. Послове привременог заступника
капитала субјекта приватизације именовани обавља од 10.10.2012 године до продаје капитала друштва у складу са
законом.
Дана 03.09.2014. године је сходно Закону о приватизацији Агенција за привредне регистре по службеној дужности
регистратора извршила промену назива из АД „Бачка“ Сивац-у реструктурирању на АД „Бачка“ Сивац. Решење је
заведено код регистратора под бројем БДСЛ 232/2014.
Дана 30.01.2015.год. на основу уговора о заједничком улагању између Al Rawafed International Investments L:L:C и
Републике Србије од 04.07.2014 године , долази до реализацијеУговора о купопродаји дела имовине између АД
Бачке Сивац и AL Rawafed доо Србија. Предмет купопродаје је било пољопривредно земљиште површине од
2.215,50 хектара , грађевинско земљиште површине 5,73 хектара , комплекс објеката назван Логистички центар
Сивац-познат као Економија Телечка-Тврди пут и део опреме. Реализацијом Уговора умањена је површину
земљиштва у власништву АД Бачке Сивац са 3.666,93 хектара на 1.444,31 хектара што пољопривредног,
грађевинског и осталог земљишта .
Дана 28.12.2015.год Друштво је као предлагач поднело Привредном суду у Сомбору предлог за покретање
претходног стечајног поступка реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.
Разлог покретања стечајног поступка је пољуљана ликвидност због превелике задужености Друштва , немогућност
наплате потраживања од предузећа која су била повезана са претходним власником капитала, а која су или брисана
из АПР-а или у поступку стечаја. План реорганизације је након одређених измена усвојен дана 30.05.2016.год.
решењем Привредног суда у Сомбору посл.бр. V.Рео 10/2015, а постао правоснажан 17.08.2016.год.
Унапред припремљен план реорганизације предвиђа
1. наставак реализације производње ради остварења добити
2. продаја дела имовине ради обезбеђења ликвидних средстава
3. наплата потраживања
4. боља организација рада, преквалификација и побољшање квалитета радне снаге, неопходна улагања у
механизацију
Као посебне мере УППР предвиђа
- конверзију потраживања највећег повериоца РС у капитал
- отпуст дуга
УППР планира намирење поверилаца у периоду од 8 год. Почетак реализације Плана је 01.09.2016.год. Прве две
године чине грејс период током којег се месечно плаћа камата у износу од 4% на годишњем нивоу на укупну
обавезу утврђену на дан правоснажности УППР-а 17.08.2016.год.
Дана 06.03.2018. год. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац донела је Одлуку о смањењу основног капитала
поништењем сопствених акција уз примену одредаба о заштити поверилаца. Овом одлуком смањује се вредност
основног капитала Друштва за износ од 137.589.000,00 рсд поништењем 137.589 комада сопствених акција
појединачне номиналне вредности од 1.000,00 рсд. Смањење вредности основног капитала спроводи се у складу са
чланом 319. Закона о привредним друштвима, уз примену одредаба о заштити поверилаца.
Дана 17.07.2018.год. у Регистар привредних субјеката уписује се промена података број БД 61182/2018 и то:
- брише се новчани улог у износу од 475.880.000,00 рсд и неновчани улог од 10.395.000,00 рсд, а уписује се
новчани улог у износу од 348.686.000,00 рсд
- брише се новчани капитал у износу од 475.880.000,00 рсд и неновчани капитал од 10.395.000,00 рсд, а
уписује новчани капитал у износу 348.686.000,00 рсд.
Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству на дан састављања редовних годишњих
финансијских извештаја за пословну 2019.год. разврстано у МАЛО правно лица.
Седиште Друштва је у Сивцу у улици Маршала Тита 174.
Порески идентификациони број Друштва је 100581667.
Матични број Друштва је 08134901.
Просечан број запослених у 2019. години био је 33.
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2.

ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са важећим прописима у Републици Србији заснованим
на Закону о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013), који прописује Међународне рачуноводствене стандарде
(МРС), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ) као основу за састављање и
презентацију финансијских извештаја.
Измене и допуне постојећих МРС, односно МСФИ и тумачења стандарда, замене важећих МРС новим, који су
ступили на снагу почев од 1. јануара 2010. године, као и примена нових тумачења која су ступила на снагу у току
2011. године, нису имали за резултат значајније промене рачуноводствених политика Друштва, нити материјално
значајан утицај на финансијске извештаје у периоду почетне примене. И поред тога што многе од ових промена
нису применљиве на пословање Друштва, руководство Друштва не изражава безрезервну изјаву о усаглашености
финансијских извештаја са МРС и МСФИ, који се примењују на периоде приказане у приложеним финансијским
извештајима.
Финансијски извештаји су састављени у складу са концептом историјског трошка и начелом сталности Друштва.
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаним Правилником о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 95/2014) и
Правилником о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Сл гласник РС 118/13). Према Закону о рачуноводству финансијски извештаји обухватају: биланс стања, биланс
успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, напомене
уз финансијске извештаје, годишњи извештај о пословању друштва и статистички извештај за привредна друштва,
задруге и предузетнике.
Износи у финансијским извештајима исказани су у хиљадама РСД, осим уколико није другачије назначено. РСД
представља функционалну и извештајну валуту Друштва. Све трансакције у валутама које нису функционална
валута, третирају се као трансакције у страним валутама.
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене политике обелодањене у
Напомени 3, које су засноване на важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије.

3.
3.1.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
Коришћење процењивања

Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МРС и МСФИ и рачуноводственим прописима
важећим у Републици Србији захтева од руководства Друштва коришћење најбољих могућих процена и разумних
претпоставки, које имају ефекте на износе исказане у финансијским извештајима и напоменама уз финансијске
извештаје.
Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан биланса стања. Стварни
резултати могу се разликовати од наведених процена, при чему се процене разматрају периодично.
Најзначајније процене односе се на утврђивање обезвређења финансијске и нефинансијске имовине, признавање
одложених пореских средстава, утврђивање резервисања за судске спорове и дефинисање претпоставки
неопходних за актуарски обрачун накнада запосленима по основу отпремнина, и исте су обелодањене у
одговарајућим рачуноводственим политикама и/или напоменама уз финансијске извештаје.
3.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика и ефеката по
основу курсне разлике
Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва одмеравају се коришћењем валуте примарног економског
окружења у коме Друштво послује (функционална валута). Финансијски извештаји приказују се у хиљадама РСД,
који представља функционалну и извештајну валуту Друштва.
Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан биланса стања прерачунавају у њихову динарску
противвредност применом званичног средњег девизног курса Народне банке Србије важећим на тај дан. Пословне
промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динарску противвредност применом
званичних девизних курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне промене.
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Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза исказаних у страним средствима
плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у билансу успеха, као финансијски приходи,
односно финансијски расходи.
Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и обавеза, настали применом
уговореног курса, такође се исказују као део финансијских прихода, односно финансијских расхода.
3.3.

Пословни приходи

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до краја обрачунског
периода, под условом да је са тим даном настао дужничко - поверилачки однос и да је испостављена фактура.
Приход се мери по поштеној вредности примљене надокнаде или потраживања, узимајући у обзир износ свих
трговачких попуста и количинских рабата које Друштво одобри. Разлика између поштене вредности и номиналног
износа накнаде признаје се као приход од камате.
Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови:
/а/ Друштво је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва;
/б/ руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично повезује са власништвом,
нити контролу над продатим производима и робом;
/ц/ када је могуће да се износ прихода поуздано измери;
/д/ када је вероватно да ће пословна промена да буде праћена приливом економске користи у Друштво и
/е/ кад се трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом могу поуздано да се измере.
Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан билансирања.
3.4.

Пословни расходи

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе; трошкови материјала; трошкови зарада, накнада
зарада и остали лични расходи; трошкови амортизације и резервисања; трошкови производних услуга; и
нематеријални трошкови.
Основни елементи и начела признавања расхода су:
/а/ расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских користи које је
повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери;
/б/ расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело узрочности);
/ц/ када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а повезаност са
приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају путем поступка системске и
разумне алокације;
/д/ расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до којег будуће
економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за признавање у билансу стања као
средство;
/е/ расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања средства.
Набавна вредност продате робе на велико утврђује се у висини продајне вредности робе на велико, умањене за
износ утврђене разлике у цени и укалкулисаног ПДВ садржаних у вредности продате робе на велико.
Набавна вредност продате робе на мало утврђује се у висини прихода од продате робе, умањених за износ утврђене
разлике у цени, као и за износ укалкулисаног ПДВ, садржаних у вредности продате робе на мало.
3.5.

Трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које се
квалификује чине део набавне вредности/цене коштања тог средства. Други трошкови позајмљивања се признају
као расход.
3.6.

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (независно од тога да ли су доспели и да
ли се плаћају или приписују износу потраживања или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе од курсних
разлика; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима; и остале
финансијске приходе и расходе.
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Приходи од дивиденди признају се као приход у години када се исте одобре за исплату.
3.7.

Добици и губици

Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају у случају продаје сталне
имовине по вредности већој од њихове књиговодствене вредности, затим нереализоване добитке по основу продаје
тржишних хартија од вредности (у случају када се вредновање хартија од вредности врши по њиховим тржишним
вредностима), као и добитке који настају при повећању књиговодствене вредности сталне имовине услед престанка
деловања услова за смањење њихове вредности.
Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене књиговодствене вредности, затим по основу
расходовања неотписаних основних средстава, по основу штета које се могу у целини или делимично надокнадити
од осигуравајућих друштава, по основу примене принципа импаритета (умањење вредности имовине).
3.8.

Финансијски лизинг

Финансијски лизинг је лизинг којим се преносе суштински сви ризици и користи који су повезани са власништвом
над неким средством. По истеку периода лизинга право својине се може, али не мора пренети.
Корисници лизинга признају финансијски лизинг као средство и обавезу у својим билансима стања, у износима
који су на почетку трајања лизинга једнаки фер вредности средстава која су предмет лизинга, или по садашњој
вредности минималних плаћања за лизинг, ако је она нижа. Приликом израчунавања минималних плаћања за
лизинг, дисконтна стопа је каматна стопа садржана у лизингу, ако се она може утврдити, а ако се не може утврдити,
користи се инкрементална каматна стопа на задуживање. Сви иницијални директни трошкови корисника лизинга
додају се износу који је признат као средство.
Минимална плаћања лизинга треба поделити између финансијског трошка и смањења неизмирене обавезе.
Финансијски трошак треба алоцирати на све периоде током трајања лизинга, тако да се остварује константна
периодична каматна стопа на преостали салдо обавезе.
Финансијски лизинг узрокује повећање трошкова амортизације за средства која се амортизују, као и финансијске
расходе у сваком обрачунском периоду. Политика амортизације средстава која су предмет лизинга и која се
амортизују треба да буде у складу са политиком амортизације средстава која су у власништву, а призната
амортизација се израчунава у складу са МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема“ и МРС 38 „Нематеријална
имовина“. Уколико није сасвим извесно да ће корисник лизинга стећи право власништва над средством које је
предмет лизинга до краја трајања лизинга, то средство се у потпуности амортизује у краћем периоду од: трајања
лизинга или века трајања.
3.9.

Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства:
- која Друштво држи за употребу у производњи или испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање другим
лицима или у административне сврхе;
- за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода; и
- чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици,
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Набавна вредност/цена коштања некретнине, постојења и опреме се признаје као средство ако, и само ако:
- је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством притицати у Друштво; и
- се набавне вредност/цена коштања тог средства може поуздано утврдити.
Набавке некретнина, постројења и опреме у току године евидентирају се по набавној вредности.
Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све зависне трошкове набавке и све
трошкове довођења у стање функционалне приправности. Цену коштања наведених средстава произведених у
сопственој режији чине директни трошкови и припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање.
Трошкови позајмљивања настали до момента стављања средства у употребу, капитализују се, односно укључују се
у набавну вредност купљеног средства.
Након што се признају као средства, некретнине, постројења и опрема, исказују се по набавној вредности или по
цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитака због обезвређења.
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Алтернатива
Након што се признају као средства, некретнине, постројења и опрема, исказују се по ревалоризованом износу, који
изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањену за укупан износ исправке вредности по основу
амортизације и укупан износ исправке вредности по основу губитака због обезвређења. Ревалоризација се врши
онолико редовно колико је довољно да се исказани износ не разликује значајно од износа који би се утврдио да је
примењен поступак исказивања по поштеној вредности на дан биланса стања.
Када због ревалоризације дође до повећања исказаног износа средстава, позитиван учинак ревалоризације се
исказује непосредно у корист сопственог капитала као ревалоризациона резерва.
Позитиван учинак ревалоризације признаје се као приход од укидања ревалоризационих резерви истог средства до
износа који је једнак негативном учинку ревалоризације истог средства, који је претходно био признат као расход.
Када због ревалоризације дође до смањења исказаног износа средства, негативан учинак ревалоризације признаје се
као расход.
Негативан учинак ревалоризације исказује се непосредно на терет ревалоризационих резерви, до износа који није
већи од укупних ревалоризационих резерви обрачунатих за то исто средство.
На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је средство можда
обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Друштво процењује износ средства који може да се поврати. Ако је
надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене вредности књиговодствена вредност се своди на
надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно формиране ревалоризационе резерве по основу тог
средства. Ако нису формиране ревалоризационе резерве по основу средства чија је вредност умањена или су
искоришћене за друге сврхе, за износ губитка од умањења вредности признаје се расход периода.
Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења вредности не постоји или
је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог средства. Губитак због умањења вредности признат у
претходним годинама признаје се као приход, у случају да је примењен основни поступак вредновања некретнина,
постројења и опреме, односно као повећање ревалоризационе резерве уколико је примењен алтернативни поступак
вредновања некретнина, постројења и опреме, а књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности.
Накнадни издатак који се односи на већ признате некретнине, постројења и опрему приписује се исказаном износу
тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи да буде већи од првобитно процењене
стопе приноса тог средства и да се набавна вредност/цена коштања накнадног издатка може поуздано утврдитии.
Друштво признаје у књиговодствену вредност неке некретнине, постројења и опреме, трошкове замене неких
делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су задовољени критеријуми признавања из МРС 16 –
„Некретнине, постројења и опрема“, (параграф 7).
Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао.
Градско земљиште се исказује одвојено од вредности некретнине по набавној вредности , а накнадно вредновање се
врши на исти начин као и за некретнине, постројења и опрему.
Не врши се амортизација земљишта.
Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или када је средство
трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве будуће економске користи.
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика између процењених нето
прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као приход или расход у билансу успеха.
3.10.

Пољопривреда

Биолошка средства се одмеравају приликом почетног признавања, као и на сваки датум биланса стања, по својој
поштеној вредности, умањеној за процењене трошкове продаје на месту жетве. Уколико поштена вредност не може
поуздано да се измери, биолошко средство се мери по својој набавној вредности или цени коштања, умањеној за
укупно обрачунату амортизацију и укупне губитке због обезвређења.
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Пољопривредни поризводи који су убрани од биолошких средстава одмеравају се по фер вредности умањеној за
процењене трошкове продаје у моменту убирања.
3.11.

Амортизација

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је средство стављено у
употребу.
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом ,применом стопа које се утврђују на основу процењеног
корисног века употребе средстава.
Основица за обрачун амортизације средства је набавна вредност умањена за преосталу (резидуалну) вредност и
износ обезвређења.
Преостала вредност је нето износ који друштво очекује да ће добити за средство на крају његовог корисног века
трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења.
Корисни век трајања, односно амортизационе стопе, преиспитују се периодично и ако су очекивања заснована на
новим проценама значајно различита од претходних, обрачун трошкова амортизације за текући и будући период се
коригују.
Метод обрачуна амортизације који се примењује преиспитује се периодично и уколико је дошло до значајне
промене у очекиваном обрасцу трошења економских користи од тих средстава, метод се мења тако да одражава тај
измењени начин. Када је таква промена метода обрачуна амортизације неопходна, онда се она рачуноводствено
обухвата као промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације за текући и будући период се
коригују.
Амортизационе стопе, утврђене на основу процењеног
остатка) су дате у следећем прегледу:

корисног века употребе (без утврђивања резидуалног

2019
2,00
9,70
20,00
6,67

Грађевински објекти
Погонска опрема
Рачунари и припадајућа опрема
Возила

2018
2,00
9,70
20,00
6,67

Обрачун амортизације за пореске сврхе врши се у складу са Законом о порезу на добит правних лица Републике
Србије и Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за
пореске сврхе, што резултира у одложеним порезима (Напомена 5.12).
3.12.

Умањење вредности имовине

Сагласно усвојеној рачуноводственој политици, руководство Друштва проверава на сваки дан биланса стања да ли
постоје индикатори губитка вредности имовине. У случају да такви индикатори постоје, Друштво процењује
надокнадиву вредност имовине.
Надокнадиви износ одређен је као виши од нето продајне цене и употребне вредности. Нето продајна цена је износ
који се може добити приликом продаје имовине у трансакцији између две вољне независне стране, умањена за
трошкове продаје, док вредност у употреби представља садашњу вредност процењених будућих новчаних токова за
које се очекује да ће настати из континуиране употребе имовине кроз њен економски век трајања те продаје на
крају века трајања. Надокнадиви износ се процењује за свако засебно средство или, ако то није могуће, за јединицу
која ствара новац којој то средство припада. Где књиговодствени износ прелази тај процењени надокнадиви износ,
вредност имовине је умањена до њеног надокнадивог износа. Губитак због обезвређења се признаје у износу
разлике, на терет расхода сагласно МРС 36 „Умањење вредности имовине“.
Гоодwилл се тестира на умањење вредности једном годишње или чешће уколико догађаји или промене околности
указују да би нето књиговодствена вредност могла бити умањена.
3.13.

Залихе

Залихе робе и материјала се мере по набавној вредности. Набавну вредност чине сви трошкови набавке за довођење
залиха на њихово садашње место и стање. Трошкови набавке залиха обухватају куповну цену, увозне дажбине и
друге обавезе (осим оних које Друштво може накнадно да поврати од пореских власти), трошкове превоза,
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манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно приписати набавци. Попусти, рабати и друге
сличне ставке се одузимају при утврђивању трошкова набавке.
Излаз залиха материјала и робе се евидентира методом просечне пондерисане цене.
Залихе недовршене производње и готових производа се мере по цени коштања, односно по нето продајној
вредности, ако је нижа. Цену коштања чине сви трошкови конверзије и други настали трошкови неопходни за
довођење залиха на њихово садашње место и стање, односно:
- трошкови директног рада;
- трошкови директног материјала и
- индиректни, односно општи производни трошкови.
У вредност залиха недовршене производње и готових производа не улазе, већ представљају расход периода:
- неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње;
- трошкови складиштења, осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре наредне фазе
производње;
- режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у садашње стање; и
- трошкови продаје.
Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност, умањену за процењене трошкове продаје и
процењене трошкове довршења (код недовршене производње). Уколико је нето продајна вредност залиха
недовршене производње и готових производа нижа од њихове цене коштања, врши се делимичан отпис до нето
продајне вредности.
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да је потребно свести
вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и залихе које по квалитету не одговарају
стандардима се у потпуности отписују.
Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са пружањем услуга. Директни
трошкови услуга су директни трошкови рада особља које директно учествује у пружању услуга, директни
трошкови материјала и остали директни трошкови, као што је ангажовање спољних експерата и слично.
Индиректни трошкови услуга су трошкови помоћног материјала, енергије утрошене за пружање услуге,
амортизација и одржавање опреме која се користи приликом пружања услуге и сл.
Залихе робе у малопродаји исказују се по продајној цени у току године. На крају обрачунског периода врши се
свођење вредности залиха на набавну вредност путем алокације реализоване разлике у цени и пореза на додату
вредност, обрачунатих на просечној основи, на вредност залиха у стању на крају године и набавну вредност
продате робе.
3.14.

Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља

Друштво одмерава сталну имовину (или групу за отуђење) класификовану као имовина које се држи за продају, по
нижем од следећа два износа: по књиговодственој вредности или фер вредност умањеној за трошкове продаје.
3.15.

Финансијски инструменти

Финансијски пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој
набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих. Трошкови трансакције се
укључују у почетно мерење свих финансијских средстава.
За потребе мерења финансијског средства након почетног признавања, финансијска средства се класификују у
четири категорије:
(а) финансијска средства која се држе ради трговања, почетно призната по фер вредности кроз добит или
губитак;
(б) улагања која се држе до рока доспећа;
(ц) зајмови и потраживања који су потекли од стране друштва и који се не држе ради трговања и
(д) финансијска средства која су расположива за продају.
Финансијско средство се класификује као финансијско средство које је расположиво за продају уколико сасвим не
припада ни једној од остале три горе наведене категорије финансијских средстава.
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Финансијско средство класификује се као финансијско средство које се држи ради трговања, а не као финансијско
средство које је расположиво за продају, уколико је то средство део портфеља сличних средстава за које постоји
образац трговања ради остваривања добитка из краткорочних колебања цена или марже дилера.
После почетног признавања, друштво мери финансијска средства, (укључујући и деривате који су средства) по
њиховим поштеним вредностима, без било каквог умањивања за трансакционе трошкове које може начинити
приликом продаје или другог отуђења, осим:
- Зајмова и потраживања и Улагања која се држе до доспећа која се мере по амортизованој цени, применом метода
ефективне каматне стопе;
- Улагања у власничке хартије које се не котирају на активном тржишту и чија се фер вредност не може поуздано
измерити, која се мере по набавној цени.
У Републици Србији не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код куповине и продаје
финансијских средстава и званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, поштену
(фер) вредност најчешће није могуће поуздано утврдити у условима непостојања активног тржишта, како то
захтевају МСФИ.
Признати добитак или губитак који произилази из промене у поштеној вредности финансијског средства или
обавезе (која није део односа заштите) почетно призната по фер вредности кроз добит или губитак, признаје се као
као добитак или губитак у билансу успеха, а код финансијске имовине расположиве за продају на
ревалоризационим резервама.
Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове трансакција (изузев
финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха), који су
директно приписиви набавци или емитовању финансијског средства или финансијске обавезе. Финансијска
средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва од момента када је Друштво уговорним одредбама
везано за инструмент.
Руководство врши класификацију финансијских пласмана у моменту иницијалног признавања. Класификација
зависи од сврхе за коју су финансијска средства прибављена.
Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним правима над тим
инструментима. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је обавеза
плаћања предвиђена уговором укинута или истекла.
Финансијски инструменти у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање, обухватају
следеће категорије финансијских инструмената:
(а) Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха;
(б) Инвестиције које се држе до доспећа;
(ц) Кредити (зајмови) и потраживања;
(д) Финансијска средства расположива за продају;
3.15.1. Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха
У ову категорију спадају финансијско средство или финансијска обавеза чије се промене фер вредности
евидентирању кроз приходе или расходе у билансу успеха. Финансијско средство или финансијска обавеза
класификована у ову категорију треба да испуне било који од следећих услова:
(а) класификовано је као оно које се држи ради трговања. Финансијско средство или финансијска обавеза се
класификује као оно које се држи ради трговања ако је:
/I/ стечено или настало првенствено ради продаје или поновне куповине у блиској будућности;
/II/ део портфеља идентификованих финансијских инструмената којима се заједно управља и за које
постоји доказ о недавном актуелном моделу краткорочног остварења добити; или
/III/ дериват (осим деривата који је инструмент хеџинга).
(б) после почетног признања назначен је од стране Друштва по фер вредности кроз биланс успеха. Ентитет може
вршити ово назначавање само када то резултира поузданијим и релевантнијим информацијама, будући да се
/I/ елиминише или у значајној мери отклања недоследност одмеравања или признавања која би иначе
настала услед одмеравања средстава или обавеза или признавања добитака или губитака по различитим основама;
или
/II/ групом финансијских средстава, финансијских обавеза или обома се управља и њихове перформансе се
процењују на основу фер вредности, у складу са документованим стратегијом управљања ризиком или
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инвестирања, и информације о групи се интерно сачињавају према тој основи за кључне руководиоце Друштва (као
што је дефинисано у МРС 24 Обелодањивања повезаних страна, на пример за управни одбор или генералног
директора Друштва.
3.15.2.

Инвестиције које се држе до доспећа

Инвестиције које се држе до доспећа су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама и
фиксним доспећем која Друштво дефинитивно намерава и може да држи до доспећа, осим:
(а) оних које Друштво након почетног признавања назначи по фер вредности кроз биланс успеха;
(б) оних које Друштво назначи као расположиве за продају; и
(ц) оних која задовољавају дефиницију зајмова и потраживања.
Друштво не класификује неко финансијско средство као оно које се држи до доспећа ако је Друшто, током текуће
финансијске године или током две претходне финансијске године продало или рекласификовало више од
безначајног износа инвестиција које се држе до доспећа пре њиховог доспећа (више него безначајан износ у односу
на укупни износ инвестиција које се држе до доспећа), осим продаја или рекласификација које:
(I) су толико близу доспећа или датума позива на плаћање финансијског средства (на пример мање од три
месеца пре доспећа) да промене тржишне каматне стопе не би имале значајан утицај на фер вредност финансијског
средства;
(II) се дешавају пошто је Друштво суштински сакупило првобитну главницу финансијског средства кроз
плански распоређена плаћања или авансе; или
(III) се могу приписати изолованом догађају који је ван контроле Друштва, који се не понавља и које
Друштво није могло са сигурношћу предвидети.
3.15.3.

Кредити (зајмови) и потраживања

Зајмови (кредити) и потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама која
нису котирана на активном тржишту осим:
(а) средства која Друштво намерава да прода одмах или у кратком року и која би онда била класификована као
средства која се држе ради трговања и она која Друштво после почетног признавања назначи по фер вредности кроз
биланс успеха;
(б) она која Друштво после почетног признавања назначи као расположива за продају; или
(ц) она за која ималац не може у значајној мери повратити своју целокупну почетну инвестицију, осим ако то није
због погоршања кредита, и која ће бити класификована као расположива за продају.
Учешће стечено у пакету средстава која нису зајмови (кредити) или потраживања (на пример учешће у заједничком
фонду или сличним фондовима) није зајам (кредит) или потраживање.
3.15.4.

Финансијска средства расположива за продају

Финансијска средства расположива за продају су недериватна финансијска средства која су назначена као
расположива за продају и нису класификована као (а) зајмови(кредити) и потраживања (б) инвестиције које се држе
до доспећа или (ц) финансијска средства назначена по фер вредности кроз биланс успеха.

3.16.

Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца – зависних и других повезаних правних лица и
осталих купаца у земљи и иностранству по основу продаје производа, робе и услуга.
Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне пласмане са роком доспећа,
односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно од дана биланса.
Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре. Ако се вредност у фактури
исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по средњем курсу важећем на дан
трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне
разлике у корист прихода или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути на дан биланса
прерачунавају се према важећем средњем курсу НБС, а курсне разлике признају се као приход или расход периода.
Краткорочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по амортизованој вредности, не
узимајући у обзир намеру Друштава да их држе до доспећа.

11

Уколико постоји вероватноћа да Друштво неће бити у стању да наплати све доспеле износе (главницу и камату)
према уговорним условима за дате кредите, потраживања или улагања која се држе до доспећа која су исказана по
амортизованој вредности, настао је губитак због обезвређивања или ненаплаћених потраживања.
Отпис краткорочних потаживања и пласмана код којих постоји вероватноћа ненаплативности врши се индиректним
отписивањем, док се у случајевима када је немогућност наплате извесна и документована, отпис, у целини или
делимично, врши директним отписивањем.
Предлог потраживања која се индиректно коригују на терет расхода током године утврђује Стална комисија за
отпис потраживања а на крају године Комисија за попис обавеза и потраживања. Критеријуми за индиректан отпис
потраживања су:
· неликвидност дужника дуже од два месеца
· већи износ неизмирених обавеза
· покренут стечај дужника
· остало по налазу комисија
3.17.

Готовински инструменти и готовина

Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака, готовину у благајни, као и високо
ликвидна средства са првобитним роком доспећа до три месеца или краће а која се могу брзо конвертовати у
познате износе готовине, уз безначајан ризик од промене вредности.
3.18.

Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства

Резервисања се признају и врше када Друштво има законску или уговорену обавезу као резултат прошлих догађаја
и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса како би се измирила обавеза и када се може поуздано проценити
износ обавезе.
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућих одлива
применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од вредности које су исказане у
валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене (Напомена 5.7.).
Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства Друштва у
погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире (Напомена 5.7.).
Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима, али се обелодањују у напоменама уз
финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома мала.
Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима већ их обелодањује у напоменама уз
финансијске извештаје, уколико је прилив економских користи вероватан.
3.19.

Накнаде запосленима

3.19.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да уплаћује доприносе разним
државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе на терет запослених и на терет
послодавца у износима који се обрачунавају применом законом прописаних стопа. Друштво има законску обавезу
да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос
обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. Друштво није у обавези да запосленима након
одласка у пензију исплаћује накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. Доприноси на
терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе.
3.19.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда
У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС, 113/2017 i 95/2018 - аутентично тумачење) и Појединачним општим актом о раду, Друштво је у обавези
да исплати отпремнине приликом одласка у пензију у висини 3 просечне бруто зараде коју је запослени остварио у
последња три месеца која претходе месецу у коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање од 3
месечне просечне бруто зараде исплаћене у Друштву у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује
отпремнина.
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3.19.3. Краткорочна, плаћена одсуства
Акумулирана плаћена одсуства могу да се преносе и користе у наредним периодима, уколико у текућем периоду
нису искоришћена у потпуности. Очекивани трошкови плаћених одсустава се признају у износу кумулираних
неискоришћених права на дан биланса, за које се очекује да ће бити искоришћени у наредном периоду. У случају
неакумулираног плаћеног одсуства, обавеза или трошак се не признају до момента када се одсуство искористи.

3.20.

Порез на добит

3.20.1. Текући порез
Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит
правних лица (''Сл. гласник РС'', бр. 25/01, 80/02, 80/02-др.закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13,
68/14- др.закон, 142/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19) . Порез на добит обрачунат је по
стопи од 15% на пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске
кредите. Опорезива основица укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у складу са пореским
прописима Републике Србије.
Закон о порезу на добит правних лица обвезнику који изврши улагања у основна средства признаје право на
порески кредит у висини од 20% извршеног улагања (за велика и средња правна лица), с тим што порески кредит не
може бити већи од 50% обрачунатог пореза, односно у висини од 40% извршеног улагања (за мала правна лица), а
највише до 70% обрачунатог пореза, у години у којој је извршено улагање. Неискоришћени део пореског кредита
може се пренети на рачун пореза на добит из будућих обрачунских периода, највише до 50% (за велика и средња
правна лица), односно 70% (за мала правна лица) обрачунатог пореза у том пореском периоду, али не дуже од 10
година. Губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских
периода, али не дуже од 5 година. Затечени пословни губици у пореским билансима, пре доношења поменутог
закона, могу се преносити на рачун будућих добити у роковима који су важили у време њиховог исказивања.
3.20.2. Одложени порез
Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између пореске основе имовине и обавеза и
њихове књиговодствене вредности. Тренутно важеће пореске стопе на дан биланса су коришћене за обрачун износа
одложеног пореза. Одложене пореске обавезе признају се за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска
средства признају се за одбитне привремене разлике и за ефекте пренетог губитка и неискоришћених пореских
кредита из претходних периода до нивоа до којег је вероватно да ће постојати будући опорезиви добици на терет
којих се одложена пореска средства могу искористити.
Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето добитак периода.
3.21.

Зарада по акцији

Друштво израчунава и обелодањује основну зараду по акцији. Основна зарада по акцији обрачунава се дељењем
нето добити која припада акционарима, имаоцима обичних акција Друштва, пондерисаним просечним бројем
издатих обичних акција у току периода.
3.22.

Расподела дивиденди

Дистрибуција дивиденди акционарима Друштва се у финансијским извештајима Друштва признаје као обавеза у
периоду у којем су акционари Друштва одобрили дивиденде.
Ако су дивиденде објављене после датума биланса стања, али пре него што су финансијски извештаји одобрени за
објављивање, ове дивиденде се не признају као обавеза на датум биланса стања, јер не испуњавају критеријум
садашње обавезе према МРС 37 „Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина“. Такве дивиденде се
обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, у складу са МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“.
3.23. Информације о сегментима
Пословни сегмент представља део имовине и пословних активности које обезбеђују производе или услуге које
подлежу ризицима и користима различитим од оних у неким другим пословним сегментима. Географски сегмент
обезбеђује производе или услуге унутар одређеног привредног окружења који подлежу ризицима и користима
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различитим од оних сегмената који послују у неким другим привредним окружењима. Кључеви за алокацију
заједничких трошкова су одређени на бази најбољих процена руководства Друштва. Информације о сегментима,
приказане су у Напомени 7.
3.24. Правична (фер) вредност
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве за коју постоје
званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У
Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и
продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком
тренутку расположиве. Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта.
Руководство Друштва врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у
пословним књигама неће бити реализована врши исправку вредности.
3.25. Државна давања
Државна давања представљају помоћ државе у облику преноса ресурса Друштву по основу испуњених извесних
услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Друштва. Она искључују оне облике
државне помоћи који се не могу у разумној мери вредносно исказати као и трансакције са државом које се не могу
разликовати од уобичајених пословних трансакција Друштва. Државна давања се признају када постоји оправдано
уверење да ће се Друштво придржавати услова повезаних са давањима и да ће давање бити примљено.
Државно давање се признаје као приход током периода неопходних за сучељавање, на систематској основи, са
повезаним трошковима које треба покрити из тог прихода.
Државно давање које се прима као надокнада за настале расходе или губитке или у сврху пружања директне
финансијске подршке Друштву са којом нису повезани будући трошкови се признаје као приход периода у којем се
прима.
Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања по фер вредности, исказују се у билансу
стања или као одложени приход по основу давања, или одузимањем износа давања приликом израчунавања
књиговодствене вредности средства.

4.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то:
- кредитни ризик,
- тржишни ризик (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене каматних стопа и ризик
од промене цена) и
- ризик ликвидности.
Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско
стање и пословање Друштву у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта.

4.1.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у финансијском инструменту, неиспуњењем своје обавезе,
проузроковати финансијски губитак друге стране.
Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским
институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза.
4.2.

Тржишни ризик

Ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флуктуирати услед промена
тржишних цена. Тржишни ризик се састоји од три врсте ризика:
- валутног ризика,
- ризика каматне стопе и
- других ризика од промене цене.
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4.2.1.

Ризик од промене курса страних валута

Валутни ризик је ризик од флуктуирања фер вредности или будућих токова готовине финансијског инструмента
услед промене девизног курса.
Валутни ризик (или ризик од курсних промена) се јавља код финансијских инструмената који су означени у страној
валути, то јест у валути која није функционална валута у којој су они одмерени.
4.2.2.

Ризик од промене каматних стопа

Ризик од промене каматних стопа је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског
инструмента флуктуирати услед промена тржишних каматних стопа.
Ризик од каматне стопе се јавља код каматоносних финансијских инструмената признатих у билансу стања (на
пример, кредити и потраживања и емитовани дужнички инструменти) и код неких финансијских инструмената који
нису признати у билансу стања (на пример, неким обавезама по кредитима).
4.2.3.

Ризик од промене цена

Ризик од промене цена је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента
флуктуирати због промена тржишних цена (које нису оне које настају од ризика каматне стопе или валутног
ризика), било да су те промене проузроковане факторима специфичним за појединачни финансијски инструмент
или његовог емитента, или да фактори утичу на све сличне финансијске инструменте којима се тргује на тржишту
Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена, на пример, цена робе или цена
капитала.
4.3.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Друштво имати потешкоћа у измирењу обавеза повезаних са финансијским
обавезама.

5.

БИЛАНС УСПЕХА

5.1.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

Домаће тржиште
Приходи од продаје производа матичним и зависним правним лицима
Приходи од продаје услуга матичним и зависним правним лицима
Приходи од продаје производа осталим повезаним правним лицима
Приходи од продаје услуга осталим повезаним правним лицима
Приходи од продаје производа осталим лицима
Приходи од продаје услуга осталим лицима
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима
Приходи од продаје робе осталим лицима
Свега
Инострано тржиште
Приходи од продаје производа
Приходи од продаје услуга
Приходи од продаје робе
Свега
Укупно
Сав приход од продаје производа реализован је на домаћем тржишту.

15

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

192.163

244.884

32.879
225.042

55.137
302.930

-

-

-

-

225.042

302.930

5.2

ПОВЕЋАЊЕ/(СМАЊЕЊЕ) ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

Недовршена производња на дан 31. децембра
Недовршене услуге на дан 31. децембра
Готови производи на дан 31. Децембра
Минус:
Недовршена производња на дан 01. јануара
Недовршене услуге на дан 01. јануара
Готови производи на дан 01. Јануара
Укупно

5.3.

33.071
113.136
-3.095

2019.
РСД хиљада
1.215

2018.
РСД хиљада
464

3.131

2.445

127
4.473

2.909

2019.
РСД хиљада
33.507

2018.
РСД хиљада
54.860

33.507

54.860

2019.
РСД хиљада
105.428
2.762
25.511
133.701

2018.
РСД хиљада
102.689
2.177
24.333
129.199

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови горива и енергије
Укупно

5.6.

71.415
71.697
8.715

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

Набавна вредност продате робе на велико
Набавна вредност продате робе на мало
Набавна вредност продатих некретнина прибављених ради продаје
Укупно

5.5.

2018.
РСД хиљада
71.415
71.697

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и
повраћаја пореских дажбина
Приходи по основу условљених донација
Приходи од закупнина
Приходи од чланарина
Приходи од тантијема и лиценцних накнада
Остали пословни приходи
Укупно

5.4

2019.
РСД хиљада
61.238
90.589

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
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2019.
РСД хиљада
36.870
6.310

2018.
РСД хиљада
42.108
8.109

Трошкови накнада по ауторским хонорарима
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
Остали лични расходи и накнаде
Укупно

5.7.

1.120
4.032
3.188
51.520

1.066
3.905
4.350
59.538

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације у износу од 21.280 хиљада рсд (у 2018. години 21.736 хиљада рсд) односе се на:
амортизацију нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (Напомена 3.11. и
Напомена 6.1. ), а трошкови резервисања у износу од 2.419 хиљада рсд (у 2018.год. није било резервисања), дати су
према следећем прегледу:

Трошкови резервисања за гарантни рок
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
Резервисања за задржане кауције и депозите
Резервисања за трошкове реструктурирања
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
Остала дугорочна резервисања
Укупно

5.8.

2018.
РСД хиљада

869
1.550
2.419

-

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

2.678
1.930
3.275

2.618
2.297
2.600

-

42

32.565
40.448

26.812
34.369

7.797
433
2.662
191

8.023
424
3.019
252

6.496
54
3.348
20.981

11.406
56
5.529
28.709

61.429

63.078

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Трошкови производних услуга
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови истраживања
Трошкови развоја који се не капитализују
Трошкови осталих услуга
Свега
Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
Свега
Укупно

5.9.

2019.
РСД хиљада

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
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Финансијски приходи
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких
улагања који се обрачунавају методом удела
Остали финансијски приходи
Свега
Финансијски расходи
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима
Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима
Расходи камата
Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких
улагања који се обрачунавају методом удела
Остали финансијски расходи
Свега
Укупно

5.10.

137
1
15

36
17
-

9
162

53

47.445
1

38.495
56
-

176
47.622

38.551

-47.460

-38.498

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

5.019

99

1.116
10.381

3.531

1.590
8.705
972
5.732

1.838
448
4.653

33.515

10.569

12

-

816

627

608
-

748
-

-
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ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и
опреме
Добици од продаје биолошких средстава
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности
Добици од продаје материјала
Вишкови
Наплаћена отписана потраживања
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Остали непоменути приходи
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме
Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и
хартија од вредности расположивих за продају
Приходи од усклађивања вредности залиха
Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних
финансијских пласмана
Приходи од усклађивања вредности остале имовине
Свега
Остали расходи
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања,
некретнина, постројења и опреме
Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности
Губици од продаје материјала
Мањкови
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не
испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви
Расходи по основу директних отписа потраживања
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе
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Остали непоменути расходи
Обезвређење биолошких средстава
Обезвређење нематеријалних средстава
Обезвређење некретнина, постројења и опреме
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од
вредности расположивих за продају
Обезвређење залиха материјала и робе
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана
Обезвређење остале имовине
Свега
Укупно

5.11.

883

-

-

2.274

2.272

31.241

8.297

НЕТО ДОБИТАК /(ГУБИТАК) ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

Добитак пословања које се обуставља
Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке
грешака из ранијих година
Губитак пословања које се обуставља
Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака
из ранијих година
Укупно

5.12.

838

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

-

-

-

-

-

-

2019.
РСД хиљада
-67.669

2018.
РСД хиљада
-40.044

5.007

99

751

15

751
751

15
15

1.204

597

-67.216

-39.462

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

Финансијски резултат у билансу успеха (добитак/губитак пре
опорезивања)
Нето капитални добици (губици)
Усклађивање и корекције расхода у пореском билансу
Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу
Опорезива добит
Умањење за износ губитка из ранијих година
Капитални добитак
Умањење за износ капиталних губитака ранијих година
Пореска основица
Умањење за приходе од дивиденди и удела у добити од резидентних
обвезника
Умањена пореска основица (Образац ПБ-1)
Обрачунати порез (15% од умањене пореске основице)
Умањење обрачунатог пореза по основу пореских подстицаја и
ослобађања
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (Образац ПДП)
Порески расход периода
Одложени порески расход периода
Одложени порески приход периода
Нето губитак
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Капитални добитак остварен је продајом пољопривредног и грађевинског
земљишта експропријацијом
Општинској управи Кула, као и продајом старе и расходоване механизације лицитацијом физичким лицима..
Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима, одвојено за пословни и
капитални добитак. Врши се усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а пореска основица се умањује за
губитке ранијих година и приходе од дивиденди и удела у добити код правних лица резидената. Обрачунати порез
се умањује за пореска ослобођења по основу пореских подстицаја (улагања у основна средства...).

6.

БИЛАНС СТАЊА

6.1.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Набавна вредност
Стање на почетку године
Корекција почетног стања
Нове набавке
Пренос са једног облика
на други
Отуђивање и расходовање
Остало
Ревалоризација – процена
Стање на крају године
Исправка вредности
Стање на почетку године
Корекција почетног стања
Амортизација 2019. године
Отуђивање и расходовање
Обезвређења
Остало
Ревалоризација – процена
Стање на крају године
Неотписана вредност
31.12.2019.

6.2.

Земљишта

Грађевински
објекти

Постројења
и опрема

Биолошка
средства

1.573.878

816.167

231.049

2.332

БС у
припреми

1.570

-3.653

Аванси
Укупно
2.623.426
1.570

-15.677
14.082

-19.330
14.082

16.414

2.619.748

1.570.225

816.167

216.942

0

515.517

84.094

599.611

10.500

10.780
-13.362

21.280
-13.362
13.477

-

0

0

0

526.017

81.512

13.477

621.006

1.570.225

290.150

135.431

2.936

1.998.742

13.477

ЗАЛИХЕ

Материјал
Резервни делови
Алат и инвентар
Исправка вредности залиха и материјала
Свега:
Недовршена производња
Недовршене услуге
Готови производи
Роба
Дати аванси
Свега:
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2019.
РСД хиљада
8.252
6.559
9.930
9.871
14.870

2018.
РСД хиљада
12.212
6.889
9.216
9.162
19.155

61.238

71.415

90.589
3.828
112
155.767

71.697
3.591
1.275
147.978

Минус: Исправка вредности
Укупно

170.637

167.133

СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА
2019.
2018.
РСД хиљада
РСД хиљада
Нематеријална улагања намењена продаји
Земљиште намењено продаји
0
6.3.

Грађевински објекти намењени продаји
Инвестиционе некретнине намењене продаји
Остале некретнине намењене продаји
Постројења и опрема намењени продаји
Биолошка средства намењена продаји
Средства пословања које се обуставља
Свега
Укупно

6.4.

-

-

1.227

-

1.227
1.227

-

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

136.025

144.852

-132.720
3.305

-139.919
4.933

37.396
11.055

40.533
11.058

411
0
-48.396
466

411
17
-51.533
486

3.771

5.419

ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања по основу продаје
Купци – матична и зависна правна лица
Купци – остала повезана правна лица
Купци у земљи
Купци у иностранству
Минус: Исправка вредности
Свега
Потраживања из специфичних послова
Потраживања од извозника
Потраживања по основу увоза за туђ рачун
Потраживања из комисионе и консигнационе продаје
Остала потраживања из специфичних послова
Минус: Исправка вредности
Свега
Друга потраживања
Потраживања за камату и дивиденде
Потраживања од запослених
Потраживања од државних органа и организација
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса
Остала потраживања
Минус: Исправка вредности
Свега
Укупно

6.5.

ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

6.6.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
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Ознака
валуте

Каматна
стопа

2019.

2018.

РСД
хиљада

РСД
хиљада

8,088
3,291
350
43.939
1.000
35.861
14.287
182
557
315
7.193

8,088
3,291
350
44.015
1.000
35.861
14.287
182
557
315
7.193

115.062
-115.062

115.138
-115.138

0

0

Краткорочне кредите и пласмане – матична, зависна и
остала повезана правна лица
Текуће доспеће дугорочних кредита
Минус: Исправка вредности
Свега
Краткорочне кредите у земљи
Текуће доспеће дугорочних кредита
Минус: Исправка вредности
Свега
Краткорочне кредите у иностранству
Текуће доспеће дугорочних кредита
Минус: Исправка вредности
Свега
Хартије од вредности које се држе до доспећа
Хартије од вредности којима се тргује
Остале краткорочне финансијске пласмане
Позајмица Млади Борац Сонта
Позајмица Мала Босна
Позајмица Агробачка Бач
Потраж. За гаранцију Пољострој Оџаци
Позајмица Долово
Меница Валко
Наплата менице АБЦ Фоод
Меница Млин ПЕК-јемство
Меница Кулатранс –јемство
Меница Гостовић Д. –јемство
Меница Пољострој –јемство
Свега:
Минус: Исправка вредности
Укупно

6.7.

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

У динарима:
Текући (пословни) рачуни
Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна
Остала новчана средства
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност
умањена
Свега:
У страној валути:
Девизни рачун
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2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

14.910
10.000
45
1,918

22.312
0
4
1,918

26.873

24.234

-

-

Девизни акредитиви
Девизна благајна
Остала новчана средства
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност
умањена
Свега:
Укупно

-

-

26.873

24.234

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР

6.8.

Порез на додату вредност
Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим
плаћених аванса)
Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи
(осим плаћених аванса)
Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи
Порез на додату вредност у датим авансима по посебној стопи
Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по општој стопи
Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по посебној стопи
Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица
Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – страним
држављанима
ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима
Потраживања за више плаћен порез на додату вредност

2019.
РСД хиљада
0

2018.
РСД хиљада
0

0

0

Активна временска разграничења
Унапред плаћени трошкови
Потраживања за нефактурисани приход
Разграничени трошкови по основу обавеза
Разграничени порез на додату вредност
Остала активна временска разграничења
Свега

372

365

2.885
3.257

379
744

Укупно

3.257

744

6.9.

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ

Одложена пореска средства у износу од РСД 0,00 хиљада, обухватају износе пореза из добити који могу да се
поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и
кредита. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен.
Одложене пореске обавезе у износу од РСД 41.730 хиљада, обухватају износе пореза на добит који се плаћају у
наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика.
Одложена пореска средства и обавезе по годинама:
2019.
РСД хиљада
41.730
41.730

Одложена пореска средства
Одложене пореске обавезе
Нето одложена пореска средства /(обавезе)
Дозвољено је пребијање одложених пореских средстава и обавеза.
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2018.
РСД хиљада
42.934
42.934

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Републичким прописима.
Пореска обавеза се обрачунава по стопи од 15 % на опорезиву добит. Опорезива добит утврђује се у пореском
билансу усклађивањем добити исказане у билансу успеха, који је сачињен у складу са Међународним
рачуноводственим стандардима и прописима којима се уређује рачуноводство, за одређене расходе и приходе
сагласно пореским прописима. Обрачунати порез се умањује за пореске олакшице ( улагања у основна средства у
сопственој регистрованој делатности, запошљавање нових радника и остваривање добити у новооснованој
пословној јединици у недовољно развијеним подручјима ).
Губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за смањење опорезиве добити наредних
периода, али не дуже од десет година.
Одложени порез на добит се резервише у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за привремене разлике које
настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових књиговодствених износа у финансијским
извештајима. Износ одложеног пореза на добит се утврђује на основу законских пореских стопа које су у примени
или се очекује да ће се примењивати када основна средстава одложеног пореза на добит буду реализована, или
када се обавезе одложеног пореза на добит подмире.
Признавање одложених пореских обавеза по основу ревалоризације извршен је на терет ревалоризационих
резерви,применом процента од 15%, због тога што се позитиван ефекат процене фер вредности признаје у корист
ревелоризационе резерве.
Средства одложеног пореза на добит се признају до обима у коме је вероватно да ће будућа опорезива добит, у
односу на коју привремене разлике могу применити.

6.10.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал обухвата следеће облике капитала:

%
Акцијски капитал
- обичне акције
- преференцијалне акције
Уделе
Друштвени капитал
Државни капитал

100

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

348.686

348.686

Акционари Друштва су:
Врста акција
Обичне акције
Регистар акција и удела
АД Бачка Сивац
Физичка лица

Укупно

%
98,48
0
1,52

2019.
РСД хиљада
343.401
0
5.285

2018.
РСД хиљада
343.401
0
5.285

348.686

348.686

Акцијски капитал чини 348.686 обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.000 динара и
књиговодствене вредности од 348.686 хиљада динара. .
Акцијски капитал - обичне акције обухватају оснивачке и у току пословања емитоване акције са правом
управљања, правом на учешће у добити акционарског друштва и на део стечајне масе у складу са актом о
оснивању, односно одлуком о емисији акција.
Дана 06.03.2018. год. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац донела је Одлуку о смањењу основног капитала
поништењем сопствених акција уз примену одредаба о заштити поверилаца. Овом одлуком смањује се вредност
основног капитала Друштва за износ од 137.589.000,00 рсд поништењем 137.589 комада сопствених акција
појединачне номиналне вредности од 1.000,00 рсд. Смањење вредности основног капитала спроводи се у складу са
чланом 319. Закона о привредним друштвима. Одлука је спроведена 12.07.2018.год. на основу Извода из
Централног регистра хартија од вредности.
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Извршено је усаглашавање са Централним регистром хартија од вредности.
Извршено је усаглашавање са Агенцијом за привредне регистре.

РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

6.11.

Ревалоризационе резерве обухватају:
Пољопривредно

исказано у 000 рсд
2019.godina
2018. godina

земљиште-оранице

1.374.082

1.377.244

земљиште

58.623

58.829

Опрема

- ратарство

8.404

9.869

Опрема

- сточарство

115

118

Опрема

- силос

3.881

3.911

Опрема

- машинска радионица

1.095

1.096

Опрема

- радна заједница

68

68

Опрема

- пољопривредна апот.

25

25

11.591

11.591

Грађевински објекти - Бачка

1.434

1.434

Грађевински објекти - Млекар

9.810

9.810

Грађевински објекти - Телечка

15.015

15.015

Грађевински објекти - Циглана

8.939

8.939

35.957

35.957

62

62

19.178

19.178

214.147

214.147

9.648

9.648

1.772.075

1.776.943

Грађевинско

Грађевински објекти - Вепровац

Грађевински објекти - Радна заједница
Грађевински објекти - Станови у Силосу
Грађевински објекти - Машинска радионица
Грађевински објекти - Силос
Грађевински објекти - Сточарство
УКУПНА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА :

6.12.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Нераспоређени добитак односи се на:
2019.
РСД хиљада
Нераспоређени добитак ранијих година
Корекција добити ранијих година – по основу материјално значајних
грешака
Корекција добити ранијих година – по основу промена рачуновод.
политика
Корекција добити ранијих година – по основу стицања и отуђења
сопствених акција
Корекција добити ранијих година – по основу реализованих
ревалоризационих резерви
Корекција добити ранијих година – по основу пореза на добит
Корекција добити ранијих година – по основу нематеријалних улагања
Корекција добити ранијих година – по основу ревалоризације учешћа у
капиталу банака
Корекција добити ранијих година – по основу кумулираних
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2018.
РСД хиљада

ревалоризационих резерви
Корекција добити ранијих година – по основу ревалоризационог добитка
Корекција добити ранијих година – по основу гоодwилл-а
Корекција добити ранијих година – по основу осталог
Нераспоређени добитак текуће године
Укупно

4.756
4.756

0.00

Нераспоређени добитак текуће године настао је реализацијом ревалоризационих резерви продајом пољопривредног
и грађевинског земљишта експропријацијом , као и продајом старе и расходоване механизације путем лицитације.

6.13.

ГУБИТАК

Губитак представља исправку вредности капитала и односи се на:
2019.
РСД хиљада
1.021.212
67.216
1.088.428

Губитак ранијих година
Губитак текуће године
Укупно

2018.
РСД хиљада
981.750
39.462
1.021.212

У 2019.год. Друштво је пословало са губитком од 67.216 хиљаде дин. и укупан губитак се увећао на износ од
1.088.428 хиљада динара.

6.14.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања се признају када:
- друштво има обавезу (правну или стварну) која је настала као резултат прошлог догађаја;
- је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске користи бити потребан за измирење обавезе; и
- износ обавезе може поуздано да се измери.
Дугорочна резервисања обухватају:
Резервисања за трошкове у гарантном року
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
Резервисања за задржане кауције и депозите
Резервисања за трошкове реструктурирања
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
Резервисања за судске спорове
Укупно

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

1.514
8.853
10.367

645
20.077
20.722

Резервације за судске спорове формиране су на основу извештаја адвоката који заступају Друштво и њиховој
процени о исходу судског спора.

6.15.

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Обавезе по дугорочним кредитима доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од дана
годишњег билансирања.

Назив банке/финансијске куће

Износи исказани у 000 на 31.12.2019. год.
Износ у ЕУР
Износ у РСД

камата

Рок отплате

Кредит Фонда за развој РСУг. Бр. 05874/2014

4%
годишње

8 год. -грејс период 2 год.

4.880

601.251

Кредит Фонда за развој РСУг. Бр. 00850/2011

4%
годишње

8 год. -грејс период 2 год.

43

5.283

4.923

606.534

Свега :
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Усвајањем Унапред припремљеног плана реорганизације све обавезе према повериоцима из листе поверилаца су
утврђене у валути ЕУР по средњем курсу НБС на дан правоснажности УППР-а. Примена УППР-а почиње 15-тог
дана од датума правоснажности односно 01.09.2016.год. Отплата ће се вршити у наредних осам година од датума
примене УППР-а са грејс периодом од две године. Обрачун камате тече од дана правоснажности усвојеног
Плана, по пропорционалној методи фиксне каматне стопе од 4% на годишњем нивоу. За време трајања грејс
периода, редовна камата у износу од 4% на годишњем нивоу се обрачунава и плаћа месечно, доспева последњег
дана у месецу и наплаћује о року доспећа. Отплата дуга се врши у једнаким месечним ануитетима који
доспевају последњег дана у месецу. Први ануитет доспева након истека грејс периода. Износ доспелог
ануитета се увећава за разлику насталу услед евентуалног смањења средњег курса ЕУР-а који формира НБС на дан
доспећа ануитета у односу на средњи курс ЕУР на дан правоснажности УППР-а.
Фонд за развој Републике Србије је највећи поверилац у листи поверилаца и има 89,07% удела у укупним
потраживањима. Укупне обавезе према Фонду за развој РС чине обавезе по два кредита са укупно обрачунатом
каматом закључно са 17.08.2016. год.
Грејс период је истекао 01.09.2018.год. и по УППР-у отплата дуга се врши у једнаким месечним ануитетима
који доспевају последњег дана у месецу. Обавезе за текућу годину као и обавезе за наредну пословну годину
пренете су са дугорочних обавеза на краткорочне обавезе дате у тачки 6.17 напомена.
6.16.

ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

Обавезе које се могу конвертовати у капитал
Обавезе према матичним и зависним правним лицима
Обавезе према осталим повезаним правним лицима
Обавезе по емитованим хартијама у периоду дужем од годину дана
Обавезе по основу финансијског лизинга
Остале дугорочне обавезе
Укупно

6.17.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне финансијске обавезе обухватају:
1.Краткорочни кредити
2.Доспеће дугорочних кредита до годину дана
Назив банке/финансијске куће

Износи исказани у 000 на 31.12.2019. год
Износ у ЕУР
Износ у РСД

камата

Рок отплате

Кредит Фонда за развој РСУг. Бр. 05874/2014

4%
годишње

8 год. -грејс период 2 год.

2.733

336.748

Кредит Фонда за развој РСУг. Бр. 00850/2011

4%
годишње

8 год. -грејс период 2 год.
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2.959

2.757

339.707

Свега :

У прегледу су доспећа дугорочних кредита до годину дана према Фонду за развој Републике Србије чија обавеза је
отпочела истеком 2 године грејс периода по Унапред припремљеном плану реорганизације. Приказане су обавезе
за текућу годину као и обавезе за наредну пословну годину.
3.Остале краткорочне финансијске обавезе
Износи исказани у 000 на 31.12.2019. год
0
30
30

Обавезе за трош.парн.пост. радници-судови
Конект гроуп у стечају-обавеза по УППР-у

Обавезе за трошкове парничних поступака по судским тужбама радника из 2009. год. су отписане услед
застарелости.
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6.18.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе из пословања
Примљени аванси, депозити и кауције
Добављачи – матична и зависна правна лица
Добављачи – остала повезана правна лица
Добављачи у земљи
Добављачи у иностранству
Остале обавезе из пословања
Свега

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

1.091

0

39.403

21.960

40.494

21.960

40.494

21.960

2019.
РСД хиљада

2018.
РСД хиљада

2.381

-

2.033
4.222
3.756

1.755
3.562
3.204

12.392

8.521

79.943

35.501

7
209
50

1
-

5.724
85.933
98.325

2.368
37.870
46.391

Обавезе из специфичних послова
Обавезе према увознику
Обавезе по основу извоза за туђ рачун
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје
Остале обавезе из специфичних послова
Свега
Укупно

6.19.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Обавезе по основу зарада и накнада зарада
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се
рефундирају
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које
се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца
које се рефундирају
Свега
Друге обавезе
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
Обавезе за дивиденде
Обавезе за учешће у добитку
Обавезе према запосленима
Обавезе према члановима управног и надзорног одбора
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току
године
Остале обавезе
Свега
Укупно

Обавезе по основу зарада и накнада зарада чине поред обавеза на разлике неисплаћених зарада запосленима у
периоду од 01.01.2004.-01.03.2007.год. у износу од 8.521 хиљада рсд и обавезе за зараде и накнаде зарада за
децембар које су исплаћене у јануару.
Обавезе по основу камата у износу од 79.943 хиљаде рсд односе се на редовне камате према повериоцима по
Унапред припремљеном плану реорганизације као и на затезну камату према Фонду за развој РС.
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ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
2019.
2018.
РСД хиљада
РСД хиљада
Обавезе за порез на додату вредност
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи
(осим примљених аванса)
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи
(осим примљених аванса)
Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи
Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи
Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој
стопи
Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној
стопи
Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину
Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на
1.967
1.595
додату вредност и претходног пореза
Свега
1.967
1.595
6.20

Обавезе за остале порезе, доприносе и др.дажбине
Обавезе за акцизе
Обавезе за порез из резултата
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на
терет трошкова
Обавезе за доприносе који терете трошкове
Остале обавезе за порезе, царине и друге дажби
Свега
Пасивна временска разграничења
Унапред обрачунати трошкови
Обрачунати приходи будућег периода
Разграничени зависни трошкови набавке
Одложени приходи и примљене донације
Разграничени приходи по основу потраживања
Разграничене обавезе за порез на додату вредност
Остала пасивна временска разграничења
Свега
Укупно

7.

751
22.634

15
31.533

4
_____________346
23.735

13
______________23
31.584

4.528
4.528

4.714
4.714

30.230

37.893

ФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА

Сегменатација је процес дељења различите групе потрошача у мање хомогене групе.Мање групе потрошача се могу
јасније и боље циљати или таргетирати као и задовољити. Таргетирање представља одабир циљног тржишта кроз
креирање имиџа и вредности предузећа.
Сегменти морају бити мерљиви,доступни ,профитабилни и оперативни.
У складу са тим сегментацију делимо на :
1.Географску сегментацију-регион,држава,град ,област.
Друштво преферира регионалну и градску географску сегментацију.Према начину деловања установило је да лакше
делује у пределу региона –Војводина и града-ниво локалне самоуправе,односно општине Кула.На том подручју има
лидерску позицију коју гради годинама и тачно идентификоване купце као што су :“Жито-Бачка“ Кула, ЗЗ „Сивац“
Сивац, ЗЗ „ Агро Пеђа“ Сивац, „Агро МВ“ Сивац, „Консус аграр“ доо Црвенка и други.
2.Демографска сегментација –старост,пол,животна фаза,приход,занимање.
У домену демографске сегментације Друштво је опредељено за тржиште према животној фази и занимању.На тај
начин је успоставило дугогодишњу сарадњу са малим пољопривредницима односно регистрованим
пољопривредним произвођачима и њиховим породицама. Представља лидерску позицију коју правда и
саветодавном улогом путем кооперације са малим произвођачима и облигационим односима купац-добављач.
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3.Психографска сегментација-друштвени слој,животни стил,личност.
Друштво има сарадњу са сродним произвођачима истородних производа. Специфичност пољопривредне
производње је условила Друштво да у овај сегмент сврста кооперанте са којима има одређену пословно –техничку
сарадњу.Овде спадају пољопривредна газдинства и остали произвођачи и дистрибутери пољопривредних
производа и материјала неопходних за производњу као што су „Аxереал Сербиа“ доо Нови Сад, ЗЗ „Агро Пеђа“
Сивац, „Метеор-комерц“ доо Сомбор, „Agricom company group“ доо Сомбор, „НС агро-инг“ доо Нови Сад,
„Agrimatco“ доо Нови Сад Сивац ,“Агроинжињеринг“ доо Врбас, Ветеринарска служба Кула.
4.Бихевијористичка- тражење користи,оданост марки,статус потрошача.
Овде су сегментирани купци на основу њиховог статуса односно редовности. Уредног и редовног купца Друштво
третира са пажњом доброг домаћина .Ту спадају дугогодишњи купци као што су „Аxереал Сербиа“ доо Нови Сад,
„Суноко“ доо Нови Сад, „Метеор-комерц“ доо Сомбор, „Agricom company group“ доо Сомбор, „Консус аграр“ доо
Црвенка, „Жито Бачка“ доо Кула, “Агроинжињеринг“ доо Врбас.

8.

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Ванбилансну евиденцију чине:
Редни Јемства/ туђа роба
број
1.
Уг.о јемству Пољострој
2.
Уг.о јемству Пољострој
3.
Уг о јемству 410/08 Валко
4.
Уг. О солидарном јемству С леасинг
5.
Уг. 320-11-5709/122-2007-06
6.
Јемство Млади Борац закуп земље
7.
ЗЗ Агро Пеђа Сивац-соја и кукуруз род 2019
8.
Axereal Serbia доо Нови Сад- јечам род 2019
9.
УППР камате
UKUPNO:

Конто 880

Конто 890
26.510
9.379
28.338
23.611
4
37.688
25.139
118.839
79.921
349.429

26.510
9.379
28.338
23.611
4
37.688
25.139
118.839
79.921
349.429

У ванбилансној евиденцији су приказани уговори о јемству као и туђа роба која је пописана на датум биланса
стања и која се налази у силосу. Такође је евидентирана и преостала камата за обавезе по УППР-у за период од
01.01.2020.-01.09.2024.год. за све повериоце из листе поверилаца УППР-а.

9.

ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА

У Друштву је након биланса стања иѕвршена корекција књиговодствене вредности земљишта искњижавањем
вредности 4 парцеле које су продате 2015 год. Al Rawafedu. Koрекција је извршена на терет ѕемљишта и у корист
нераспоређене добити ранијих година јер су претходно биле формиране ревалоризационе резерве свођењем
вредности имовине на фер вредност. Неусаглашеност је утврђена у марту 2020 год.када је због потребе израде
пореских пријава за порез на имовину за период од 2015-2019 год. за општину Сомбор припремана документација и
разврставано земљиште по врстама и општинама.
Дана 15.03.2020.год. у Републици Србији је проглашено ванредно стање због пандемије корона вирусом („Сл.
гласник РС“, бр. 29/2020). У току трајања ванредног стања Друштво је дужно да усклади пословање са условима
ванредног стања применом Уредбе о организовању рада за време ванредног стања ( „Сл. гласник РС“, бр. 31/20).
Обзиром да је природа делатности таква (пољопривредна производња-ратарство и сточарство) да није могуће
организовати рад на даљину и рад од куће и да је неопходан континуитет процеса рада, Друштво је наставило са
радом обезбеђујући све опште, посебне и ванредне мере које се односе на хигијенску сигурност објеката и лица
који раде у тим објектима, а у циљу осигурања заштите и здравља запослених, радно ангажованих и других лица.

10.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични средњи курсеви НБС примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у функционалну валуту
су били следећи:
31.12.2019.
117,5928

ЕУР
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31.12.2018.
118,1946

11.

СТАЛНОСТ ПОСЛОВАЊА

Када припрема финансијске извештаје, руководство процењује способност друштва да настави да послује на
неодређени временски период, сагласно са начелом сталности.
Са доспећем обавеза по кредиту од Фондa за развој Републике Србије, дошло је до повећања краткорочних, текућих
обавеза у односу на текућу имовину. Наведено може да се одрази на ликвидност Друштва.Финансијски извештаји
се припремају у складу са начелом сталности све док руководство не одлучи да ликвидира друштво или да престане
да послује, односно ако нема било какву другу могућност осим да тако уради. Стога руководство сматра да све
могућности нису исцрпљене, те да је пословање друштва у наредних годину дана извесно.
Проглашење ванредног стања на територији Републике Србије и с тим у вези новонастала ситуација, не утичу на
пословање Друштва. Због природе делатности, процес рада мора да се одвија ( сетва незасејаних површина,
ђубрење и заштита постојећих усева, узгој свиња). С тим у вези, наши планови производње и продаје и наше
учешће на тржишту, нису измењени. Обезбеђени су сви инпути неопходни за вршење поменутих послова и пре
увођења ванредног стања, примењују се све мере заштите безбедности и здравља на раду, продаја производа и роба
се наставља и тиме се обезбеђује наставак токова готовине што све утиче на одржавање сталности пословања.

12.

СУДСКИ СПОРОВИ

АД БАЧКА СИВАЦ - Преглед судских спорова на дан 31.12.2019.год.

I. AKTIVNI
r.
br.

Naziv
tužioca/
stranaka

Osnov
spora

Sud

Sudski
broj
predmeta

Iznos
tužbenog
zahteva

Kamata

Procenjen
i sudski
troškovi

Stanje predmeta

Presudom od 19.9.2019. PS u
Somboru utvrdio je da postoji
uslovno potraživanje AD Bačka od
366.115,34 EUR i dinarska
potraživanja od 539.834,96 i
819.217,18 RSD. Zbog odbijanja da
potraživanja razvrsta u III isplatni
red uložena je žalba. Predmet je
pred Priv. apelacionim sudom u
Beogradu
50%
Potraživanje priznato. Stečajni
dužnik AD Mala Bosna podigao je
tužbu radi osporavanja
potraživanja. Odbijeno.
Naplata neizvesna jer stečajni
dužnik nema dovoljno imovine.
10%
Dne 14.10.2019. PS u Somboru
otvorio je postupak stečaja nad ABC
Food, jer dužnik nije ispunjavao
obaveze iz UPPR iz 2013. Dana
27.11.2019. Bačka podnela prijavu
potraživanja.
10%
Presuda u korist AD Bačka je
pravosnažna. Dužnik nema imovine.
0%

1. Bačka
Vs
Mladi Borac u
stečaju Sonta

Potraživanja
u postupku
stečaja nad
dužnikom

Privredni
sud u
Somboru

St. 10/2015
P.
222/2018

Osnovno potraž:
539.834,96 rsd i
819.217,18 rsd
Uslovno potraž:
366.115,34 EUR

Zzk od
29.07.2015
.

400.000,00

2. Bačka
Vs.
Mala Bosna ad
u stečaju

Potraživanja
u postupku
stečaja nad
dužnikom

Privredni
sud u
Subotici

St. 39/2015
P.
174/2016

13.868.161,52

Zzk od
18.12.2015
.

200.000,00

3. Bačka
Vs.
ABC Food Ruski
Krstur

Potraživanja
prema
dužniku
prema Planu
reorganizacij
e

Privredni
sud u
Somboru

St. 10/2019

39.821.948,87
rsd

-

50.000,00

4. Bačka
Vs. Inženjering
team plus
Beograd
5. Bačka
Vs.
Univerzal
banka ad u
stečaju

Sticanje bez
osnova

Privredni
sud u
Beograd
u
Privredni
sud u
Beograd
u

P.
6530/2013

11.000.000,00

Zzk od
22.08.2013
.

300.000,00

P.
8397/2013

11.000.000,00

Zzk od
22.08.2013
.

300.000,00

Naknada
štete
Uitvrđenje

31

% uspeha

Nad bankom otvoren stečaj. Po
tužbi AD Bačka za utvrđenje
potraživanja PS Beograd je usvojio
tužbeni zahtev. Isplata zavisi od
ishoda stečaja.

Beograd
6. Bačka
Vs.
Best seed
Producer
Feketić
7. Bačka
Vs.
Željko Račić,
Crvenka
8. Bačka
Vs.
Dragan
Marković u
stečaju
Obrenovac

80%
PS Subotica usvojio tužbeni zahtev.
Best seed Producer uložio žalbu.
Predmet je pred Privrednim
apelacionim sudom u Beogradu.
100%
Postupak izvršenja u toku.
Prodaja nepokretnosti.
40%

Isplata za
robu

Privredni
sud u
Subotici

P.
111/2017

18.358.473,16

Zzk od
15.09.2014
.

300.000,00

Isplata za
robu
postupak
izvršenja
Potraživanja
prema
dužniku u
stečaju

Osnovni
sud
Vrbas

I. 432/2015

885.908,01

Zzk od
01.11.2013
.

100.000,00

Privredni
sud u
Beograd
u

St.
311/2015

18.152.619,36

Zzk od
15.02.2013
.

300.000,00

9. Bačka
Vs.
Bratstvo
Jedinstvo ad u
stečaju
Neuzina
10. Bačka
Vs.
Valko doo u
stečaju
Bačka Topola
11. Bačka
Vs.
Advokat Marija
Joksović Kula
12. Bačka
Vs.
Mile Rašeta, B.
Topola

Potraživanja
prema
dužniku u
stečaju

Privredn
u sud u
Zrenjani
nu

St. 5/2016

18.133,20

6.579,63

20.000,00

Potraživanja
prema
dužniku u
stečaju

Privredni
sud u
Subotici

St.
134/2011

1.002.500,00

Zzk od
07.04.2011

20.000,00

Fantomska firma Mileta Jerkovića iz
Bačke Topole. Dužnik nema
imovine. Izgledi za naplatu loši.
10%

Sticanje bez
osnova

Osnovni
sud u
Vrbasu

P.
1288/2016

400.579,93

Zzk od
16.10.2016
.

150.000,00

Sticanje bez
osnova
tužba

I.I. 33/2019

726.968,75

Zzk od
16.10.2015
.

100.000,00

13. Duško Džuver
Sivac
Vs
Bačka

Povreda na
radu

Javni
izvršitelj
Bojana
Milanovi
ć
Nedeljko
vić,
Subotica
Osnovni
sud u
Vrbasu

Predmet je pod revizijom koju je
Bačka izjavila Vrhovnom
kasacionom sudu.
50%
U toku je postupak prinudnog
izvršenja koji sprovodi javni izvršitelj
Bojana Milanović Nedeljković.
100%

P1.
203/2018

352.840,00

Zzk od
10.02.2015
.

100.000,00

14. Bačka
Vs
Saša Šukić

Isplata
zakupnine za
poljopriv.
zemljište

Osnovni
sud u
Vrbasu
SJ Kula

P.
1432/2018

198.588,00

Zzk od
presuđenja

50.000,00

Sud

Sudski
broj
predmeta

Iznos
tužbenog
zahteva

Kamata

Procenjen
i sudski
troškovi

P.
345/2015

10.000,00

-

Potraživanja osporena. Bačka je
podigla tužbu radi utvrđenja. PS
Beograd doneo presudu kojom je
usvojio zahtev, osim za deo kamate.
7.12.2017. U toku je žalbeni
postupak.
70%
Potraživanja prijavljena.
Nema odgovora od zastupnika
dužnika.
10%

Apelacioni sud u NS je delimično
usvojio žalbu AD Bačka, odbio
zahtev za štetu za strah preko
20.000 rsd; U preostalom delu
zahteva za štetu i troškova postupka
predmet je vraćen na novo suđenje.
30%
Dne 21.10.2019. SJ u Kuli je doneo
presudu u korist AD Bačka. Nakon
pravosnažnosti sledi postupak
izvršenja.
30%

II. PASIVNI

r.
br.

Naziv
tužioca/
stranaka

15. Dobrila
Vlaškalić Novi
Sad
Vs

Osnov
spora
Zamena
nepokretnos
ti

Osnovni
sud u
Vrbasu

32

20.000,00

Stanje predmeta
% uspeha
Tužilja je preminula. Eventualni
naslednici bi trebali da se izjasne o
daljem toku postupka.
100%

Bačka
16. Zejak Vukoman
Sivac
Vs
Bačka

Naknada
štete

Osnovni
sud u
Vrbasu

P.
448/2015

2.000.000,00

Zzk od
01.05.2015
.

150.000,00

17. S-Leasing doo
Beograd
Vs
Bačka

Isplata
menice

Privredni
sud u
Somboru

P.
227/2019
(P.
70/2016)

12.948.420,00

Zzk od
12.01.2016
.

400.000,00

18. DON Don doo
Beograd
Vs.
Bačka
19. Džuver Duško
Vs
Bačka

Isplata

Privredni
sud u
Beograd
u
Viši sud
Sombor

P.
5005/2016

3.781.970,35

-

400.000,00

P1-15/2017

500.000,00

-

150.000,00

20. AD Zobnatica
Vs
Bačka
21. NIP Novi Sad
Vs
Bačka

Izvršenje

Ii 86/2017

60.739,00

-

15.000,00

P.
1212/2016

493.743,00

-

50.000,00

22. Džuver Duško
Vs
Bačka
23. Bulatović
Milenko
Vss
Bačka
24. Golubović
Slobodan
Vs
Bačka
25. Cvijetić Milan
Vs
Bačka

Razlika
zarade

Privredni
sud u
Somboru
Privredni
sud u
Novom
Sadu
Osovni
sud u
Vrbasu
Osnovni
sud u
Vrbasu
SJ Kula
Osnovni
sud u
Vrbasu
SJ Kula
Osnovni
sud u
Vrbasu
SJ Kula

P1.
366/2016

20.000,00

Zzk od
20.9.2016.

35.000,00

P.
532/2019

100.000,00

-

70.000,00

P1891/2019

100.000,00

Zzk od
01.08.2016

100.000,00

Prvostepeni postupak uj toku.
50%

P1889/2019

100.000,00

Zzk od
01.08.2016

100.000,00

Prvostepeni postupak u toku
50%

Zlostavljanje
na radu

Isplata

Naknada
štete

Isplata
razlike
zarade
Isplata
razlike
zarade

Novi Sad, 31. decembra 2019. godine

TUŽILAC/IZVRŠNI
POVERILAC

TUŽENI/
IZV. DUŽNIK

Predmet spora

ČEPIĆ MILAN

AD BAČKA
SIVAC

isplata razlike
zarade

DŽUVER DUŠKO

AD BAČKA
SIVAC

isplata razlike
zarade

BUIŠIĆ VELIMIR

AD BAČKA
SIVAC

isplata razlike
zarade

Vrhovni kasacioni sud odbio reviziju
tužioca.
Sledi mpostupak izvršenja radi
naplate troškova postupka.
100%
Privredni apelacioni sud usvojio
žalbu AD Bačka i predmet vratio na
novo suđenje koje je zakazano za
5.2.2020.
50%
AD Bačka je izjavila reviziju.
Predmet je pred Vrhovnim
kasacionim sudom
5%
Tužilc Džuver je izgubio spor pred
svim instancama. Vrhovni kasacioni
sud odbio je reviziju ovog tužioca.
100%
Uložen prigovor radi postupanja u
skladu sa UPPR.
100%
Tužbeni zahtev NIP odbijen.
Predmet je pred Priv. Apelacionim
sudom jer je NIP izjavio žalbu.
100%
AD Bačka je izjavila reviziju
Vrhovnom kasacionom sudu.
50%
Prvostepeni postupak je u toku.
30%

Budimir Drinčić, advokat

Stanje u
postupku
Zakazano
ročište
18.02.2020.
Zakazano
ročište
18.02.2020.
Zakazano
ročište
18.02.2020.
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Sudski broj
predmeta

Vrednost
spora

P1.888/2019
100,000.00
P1.887/2019
100,000.00
P.890/2019
100,000.00

Sud
Osnovni sud u
Vrbasu, sudska
jedinica Kula
Osnovni sud u
Vrbasu, sudska
jedinica Kula
Osnovni sud u
Vrbasu, sudska
jedinica Kula

Procena
ishoda
spora u %

uspeh u
sporu 50%
uspeh u
sporu 50%
uspeh u
sporu 50%

ELEKTROMREŽA
SRBIJE A.D.

AD BAČKA
SIVAC

naknada štete

Presuda odbijen zahtev
Elektromreža
Srbije

Novi Sad, 31. decembra 2019. godine

13.

P.160/2019
6,720,229.93

Privredni sud u
Somboru

uspeh u
sporu 90%

Adv. Vojislav Miščević

ХИПОТЕКЕ

На дан 31.12.2019.год. АД Бачка Сивац нема заложених ствари, нити успостављених хипотека и других случајева
оптерећивања имовине.

Напомене и финансијске извештаје саставио

Законски заступник

__________________________________

__________________________________

Бранка Крнета, Реф.рачуноводства

Миладин Ачански, Извршни директор

Сивац, 20.03.2020. године
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