ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
БУДУЋНОСТ АД БАЧКА ПАЛАНКА
Основни подаци о издаваоцу акција
Пословно име, седиште, адреса, МБ и ПИБ

Основна делатност; шифра делатности
Име и презиме директора
Име и презиме контакт особе
Telefon
е-маил
Датум оснивања
Укупан број издатих обичних акција на дан
састављања Извештаја
ЦФИ код и ИСИН број
Симбол
Номинална вредност једне акције
Укупан број издатих приоритетних акција
ЦФИ код и ИСИН број
Номинална вредност једне акције
Тржиште на које су акције Друштва
укључене
Број акционара на дан састављања
Извештаја
Десет највећих акционара на дан
састављања Извештаја

Начин управљања Друштвом
Органи управљања Друштвом

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БУДУЋНОСТ
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА, БАЧКА
ПАЛАНКА; Друго Железничко насеље 11;
Бачка Паланка
МБ: 08144532
ПИБ: 100496590
Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица; 00111
Борис Штрбац, генерални директор
Слободанка Вишекруна
021/6041-012
office1@buducnostbp.rs
30.10.1989. године
408.293 комада
ESVUFR; RSBDBPE91404
BDBP
1.000,00
МТП
56
1. Радун Слободан – 76,71%
2. Радун Смиља – 10,80%
3. Банка Интеса ад-збирни рачун – 4,82%
4. Будућност ад – 1,52%
5. Хаџини Адире – 1,29%
6. Војв. банка-кастоди рачун – 0,84%
7. Кукрика Славко – 0,60%
8. Себић Љубица – 0,49%
9. Себић Игор – 0,33%
10. Вуковић Ивана – 0,25%
Једнодомно управљање
Скупштина акционара, Одбор директора

Август, 2017. године

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број

0 8 1 4 4 5 3 2 Шифра делатности

0 1 1 1 ПИБ

1 0 0 4 9 6 5 9 0

Назив БУДУЋНОСТ АД
Седиште ДРУГО ЖЕЛЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ 11, 21400 БАЧКА ПАЛАНКА

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06. 2017. године
- у хиљадама динара Износ
Претходна година

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

2

3

4

Текућа година

Крајње стањe
31.12.2017.

Почетно стање
01.01.20__.

5

6

7

816.354

839.882

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

707

771

1. Улагања у развој

707

1
АКТИВА
00

01

010 и
део 019

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

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

0002

0004

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

771

013 и
део 019

3. Гудвил

0006

014 и
део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и
део 019

5. Нематеријална имовина у
припреми

0008

016 и
део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

02

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

0010

604.194

623.507

020, 021
и део
1. Земљиште
029

0011

171.502

171.502

022 и
део 029

2. Грађевински објекти

0012

332.444

339.500

023 и
део 029

3. Постројења и опрема

0013

99.636

112.487

024 и
део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

025 и
део 029

5. Остале некретнине, постројења и
опрема

0015

026 и
део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у
0016
припреми

027 и
део 029

7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми

0017

028 и
део 029

8. Аванси за некретнине, постројења
и опрему

0018

18

612

Износ
Претходна година

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

1

2

3

4

Текућа година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

5

6

7

0019

211.453

215.604

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

0020

106.307

106.307

032 и
део 039

2. Основно стадо

0021

50.598

54.749

037 и
део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

54.548

54.548

038 и
део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

1.031

2.170

03

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

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

0024

040 и
део 049

0025

041 и
део 049
042 и
део 049
део 043,
део 044
и део
049
део 043,
део 044
и део
049
део 045
и део
049
део 045
и део
049

1. Учешћа у капиталу зависних
правних лица
2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким
подухватима
3. Учешћа у капиталу осталих
правних лица и друге хартије од
вредности расположиве за продају

0026

0027

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима

0028

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима

0029

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

7. Дугорочни пласмани у
иностранству

0031

046 и
део 049

8. Хартије од вредности које се држе
до доспећа

0032

048 и
део 049

9. Остали дугорочни финансијски
пласмани

0033

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

0034

050 и
део 059

1. Потраживања од матичног и
зависних правних лица

0035

051 и
део 059

2. Потраживања од осталих
повезаних лица

0036

052 и
део 059

3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит

0037

053 и
део 059

4. Потраживање за продају по
уговорима о финансијском лизингу

0038

054 и
део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

055 и
део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

056 и
део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА
СРЕДСТВА

0042

05

288

Износ
Претходна година

Група
рачуна,
рачун
1

Класа 1

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

2
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

3

4

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

Текућа година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

5

6

7

0043

183.198

234.249

0044

130.093

136.014

10

1. Материјал, резервни делови, алат и
0045
ситан инвентар

55.831

32.961

11

2. Недовршена производња и
недовршене услуге

0046

16.919

16.920

12

3. Готови производи

0047

57.267

86.057

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји 0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

76

76

20

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

0051

33.451

64.440

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

0052

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

0053

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

0054

14.064

5.196

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

0055

204 и 5. Купци у земљи
део 209
205 и
део
209

0056

6. Купци у иностранству

0057

206 и 7. Остала потраживања по основу
део 209 продаје

0058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

0059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

236

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

0061

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

0062

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

0063

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

0064

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

0065

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

0066

19.387

59.244
253

862

Износ
Претходна година

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1
2
234,
235,
5. Остали краткорочни финансијски
238 и пласмани
део 239

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

5

6

7

31.989

0067

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068

9.134

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

10.130

0070

137

944

0071

1.000.583

1.076.301

0072

62.047

65.402

0401

495.330

563.071

0402

410.340

410.340

408.293

408.293

28 осим IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
288
РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)
88

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА

30

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 0442)
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

557

557

309

8. Остали основни капитал

0410

1.490

1.490

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0411

047 и
237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ
АКЦИЈЕ

0412

6.208

6.208

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

125.035

125.035

330

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

0414

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
33 осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
0415
330
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(потражна салда рачуна групе 33 осим
330)

Износ
Претходна година

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

1

2

3

4

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

Текућа година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

5

6

7

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
(0418 + 0419)

0417

33.904

33.904

340

1. Нераспоређени добитак ранијих
година

0418

33.904

26.640

341

2. Нераспоређени добитак текуће
године

0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

7.164

67.741

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423

67.741

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

230.180

230.180

40

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

0425

400

1. Резервисања за трошкове у
гарантном року

0426

401

2. Резервисања за трошкове
обнављања природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове
реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских
спорова

0430

402 и
409

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

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

0432

230.180

230.180

410

1. Обавезе које се могу конвертовати
у капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и
зависним правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

0435

413

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

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у
земљи

0437

204.624

204.624

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству

0438

0421

Износ
Претходна година

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

1

2

3

4

Текућа година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

5

6

7

25.556

25.556

416

7. Обавезе по основу финансијског
лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

42 до
49
(осим
498)

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

0442

275.073

283.050

42

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

0443

87.755

130.371

420

1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0447

427

5. Обавезе по основу сталних
средстава и средстава обустављеног
пословања намењених продаји

0448

6. Остале краткорочне финансијске
обавезе

0449

87.755

130.371

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ
И КАУЦИЈЕ

0450

275

3.680

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452
43 осим
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
430
0458)

0451

169.918

124.403

51.583

28.713

118.335

95.690

16.727

18.308

424,
425,
426 и
429
430

431

1. Добављачи - матична и зависна
правна лица у земљи

0452

432

2. Добављачи - матична и зависна
правна лица у иностранству

0453

433

3. Добављачи - остала повезана
правна лица у земљи

0454

434

4. Добављачи - остала повезана
правна лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

436

6. Добављачи у иностранству

0457

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

44, 45 и IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ
46
ОБАВЕЗЕ

0459

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

262

943

0462

136

379

49 осим VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
498
РАЗГРАНИЧЕЊА

4.966

Група
рачуна,
рачун
1

89

Износ
Претходна година
ПОЗИЦИЈА

АОП

2
3
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420
- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 0463
0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)
≥0

Напомена број

4

Текућа година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

5

6

7

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

0464

1.000.583

1.076.301

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

62.047

65.402

У Бачкој Паланци

Законски заступник
М.П.

_____________________________

дана 28.08.2017. године
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број

0 8 1 4 4 5 3 2 Шифра делатности

0 1 1 1 ПИБ

1 0 0 4 9 6 5 9 0

Назив БУДУЋНОСТ АД
Седиште ДРУГО ЖЕЛЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ 11, 21400 БАЧКА ПАЛАНКА

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06. 2017. године
- у хиљадама динара Група
рачуна,
рачун
1

Износ
ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број
5

Претходна
година
6

184.195

159.872

Текућа година
2

3

4

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1001

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

600

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

1003

601

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

1004

602

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

1005

603

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

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

1008

61

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

1009

610

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

1010

611

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

1011

612

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

1012

613

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

1013

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем
тржишту

1014

615

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

1015

64

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

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

60 до 65,
осим 62 и 63

2.566

278

2.288

137.640

139.666

20.653

5.884

116.987

133.782

1016

46.439

17.359

1017

116

281

1018

246.980

236.701

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и
63

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

Износ

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број
5

Претходна
година
6

Текућа година
3

4

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

61

2.562

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

432

464

630

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

1021

631

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

1022

28.790

18.206

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

98.135

100.038

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

14.339

11.117

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

58.882

57.842

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

14.588

13.581

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

21.390

21.880

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

11.227

11.939

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

62.785

76.829

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)

1032

76

56

66, осим 662,
663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 +
1036 + 1037)

1033

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних
лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних
лица

1035

665

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

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

76

56

663 и 664

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

1039

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)

1040

2.695

5.846

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

1041

2.695

560

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

1042

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

1043

565

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

1044

51 осим 513

541 до 549
55

66

56, осим 562,
563 и 564

Износ

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

566 и 569

АОП
3
1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

563 и 564

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)

1049

583 и 585

5

Претходна
година
6

2.695

5.846

2.619

5.790

Текућа година

4. Остали финансијски расходи

683 и 685

Напомена број

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

4

1050

1051

67 и 68, осим
683 и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

792

3.633

57 и 58, осим
583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

1.991

1.743

66.603

80.729

66.603

80.729

1.138

1.564

67.741

82.293

69-59

59-69

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 1051 + 1052 - 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 1050 + 1053 - 1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1054

1055

1056

1057

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

1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

С. НЕТО ДОБИТАК
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1064

Т. НЕТО ГУБИТАК
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ

1069

723

Износ

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број
Текућа година

3

4

5

Претходна
година
6

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

У Бачкој Паланци

Законски заступник
М.П.

_____________________________

дана 28.08.2017. године
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број

0 8 1 4 4 5 3 2 Шифра делатности

0 1 1 1 ПИБ

1 0 0 4 9 6 5 9 0

Назив БУДУЋНОСТ АД
Седиште ДРУГО ЖЕЛЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ 11, 21400 БАЧКА ПАЛАНКА

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 30.06.2017. године
- у хиљадама динара Група

Напомена
ПОЗИЦИЈА

рачуна,
рачун
1

2

Износ

АОП
3

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6

67.741

82.293

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

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

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

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

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

а) добици

2005

б) губици

2006

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

а) добици

2007

б) губици

2008

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

а) добици

2009

б) губици

2010

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

а) добици

2011

б) губици

2012

Група

Напомена
ПОЗИЦИЈА

рачуна,
рачун
1

Износ

АОП

2

3

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6

67.741

82.293

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

а) добици

2013

б) губици

2014

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

а) добици

2015

б) губици

2016

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

а) добици

2017

б) губици

2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК ПЕРИОДА

2021

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

2022

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

2023

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

2024

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

2025

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

2026

1. Приписан већинским власницима капитала

2027

2. Приписан власницима који немају контролу

2028

У Бачкој Паланци

Законски заступник
М.П.

_____________________________

дана 28.08.2017. године
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број

0 8 1 4 4 5 3 2 Шифра делатности

0 1 1 1 ПИБ

1 0 0 4 9 6 5990

Назив БУДУЋНОСТ АД
Седиште ДРУГО ЖЕЛЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ 11, 21400 БАЧКА ПАЛАНКА

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 30.06.2017. године
- у хиљадама динара Позиција

Износ

АОП
2

Текућа година
3

Претходна година
4

3001

223.043

191.028

1. Продаја и примљени аванси

3002

180.418

169.337

2. Примљене камате из пословних активности

3003

77

56

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

42.548

21.635

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

3005

201.116

160.061

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

156.385

108.609

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

34.262

32.269

3. Плаћене камате

3008

2.694

13.748

4. Порез на добитак

3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

9.943

5.435

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

3011

19.759

30.967

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

3012

792

4.116

792

4.116

792

4.116

1
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

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

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

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

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

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

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

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

3023

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

3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

3025

1. Увећање основног капитала

3026

12.000

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027
Позиција

Износ

АОП

1

2

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

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

3031

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

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

3038

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

Текућа година
3

Претходна година
4

12.000

42.614

36.485

36.334

29.980
65

6.280

6.440

3039

42.614

24.485

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

3040

223.043

207.154

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

3041

245.898

196.546

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

3043

22.855

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

31.989

10.960

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

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

3047

9.134

21.568

У Бачкој Паланци

10.608

Законски заступник
М.П.

_____________________________

дана 28.08.2017. године
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Матични
број

Попуњава правно лице - предузетник
Шифра
0 8 1 4 4 5 3 2
0 1 1 1 ПИБ
делатности

1 0 0 4 9 6 5 9 0

Назив БУДУЋНОСТ АД
Седиште ДРУГО ЖЕЛЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ 11, 21400 БАЧКА ПАЛАНКА

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01. до 30.06.2017. године
- у хиљадама динара –
Компоненте капитала
Редни
број

ОПИС

30
АОП

1

2
Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

1.

а) дуговни салдо рачуна

4001

б) потражни салдо рачуна

4002

Основни капитал

АОП

3

410.635

31
Уписани а
неуплаћени
капитал
4

32
АОП

Резерве
5

4019

4037

4020

4038

125.035

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2.

3.

а) исправке на дуговној страни рачуна

4003

4021

4039

б) Исправке на потражној страни рачуна

4004

4022

4040

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б 2а + 2б) ≥ 0

4005

4023

4041

4006

410.635

4024

4042

а) промет на дуговној страни рачуна

4007

295

4025

4043

б) промет на потражној страни рачуна

4008

4026

4044

4009

4027

4045

4028

4046

125.035

Промене у претходној _____ години
4.

5.

6.

Стање на крају претходне године
31.12.____
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

4010

410.340

а) исправке на дуговној страни рачуна

4011

4029

4047

б) исправке на потражној страни рачуна

4012

4030

4048

4013

4031

4049

4032

4050

125.035

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

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

4014

410.340

125.035

Промене у текућој _____ години
8.

а) промет на дуговној страни рачуна

4015

4033

4051

б) промет на потражној страни рачуна

4016

4034

4052

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

4017

4035

4053

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

4018

4036

4054

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9.

410.340

125.035

Компоненте капитала
Редни
Број

35

ОПИС
АОП

2
Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1.

047 и 237
АОП

Губитак

Откупљене
сопствене акције

6

7

4.734

34
АОП

Нераспоређени
добитак
8

а) дуговни салдо рачуна

4055

4073

4091

б) потражни салдо рачуна

4056

4074

4092

а) исправке на дуговној страни рачуна

4057

4075

4093

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

4076

4094

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б 2а + 2б) ≥ 0

4059

4077

4060

4078

а) промет на дуговној страни рачуна

4061

4079

б) промет на потражној страни рачуна

4062

4080

4063

4081

4064

4082

4100

а) исправке на дуговној страни рачуна

4065

4083

4101

б) исправке на потражној страни рачуна

4066

4084

4102

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б 6а + 6б) ≥ 0

4067

4085

4068

4086

4104

4087

4105

4088

4106

35.006

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2.

3.

4.734

4095
4096

35.006

4097

8.366

4098

7.264

Промене у претходној _____ години
4.

1.474

Стање на крају претходне године
31.12.____
5.

6.

7.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

6.208

6.208

4099
33.904

4103
33.904

Промене у текућој _____ години
8.

9.

а) промет на дуговној страни рачуна

4069

б) промет на потражној страни рачуна

4070

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4071
4072

67.741

67.741

4089
4090

6.208

4107
4108

33.904

Компоненте осталог резултата
330

331

Редни
број

ОПИС

1

2
Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

1.

а) дуговни салдо рачуна

4109

4127

4145

б) потражни салдо рачуна

4110

4128

4146

а) исправке на дуговној страни рачуна

4111

4129

4147

б) исправке на потражној страни рачуна

4112

4130

4148

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б 2а + 2б) ≥ 0

4113

4131

4149

4114

4132

4150

а) промет на дуговној страни рачуна

4115

4133

4151

б) промет на потражној страни рачуна

4116

4134

4152

4117

4135

4153

4118

4136

4154

а) исправке на дуговној страни рачуна

4119

4137

4155

б) исправке на потражној страни рачуна

4120

4138

4156

4121

4139

4157

4122

4140

4158

а) промет на дуговној страни рачуна

4123

4141

4159

б) промет на потражној страни рачуна

4124

4142

4160

4125

4143

4161

4126

4144

4162

АОП

Ревалоризационе
резерве

АОП

9

Актуарски
добици или
губици

АОП

10

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2.

3.

Промене у претходној _____ години
4.

Стање на крају претходне године
31.12.____
5.

6.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

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

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б 6а + 6б) ≥ 0
Промене у текућој _____ години

8.

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9.

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

332
Добици или губици
по основу улагања у
власничке
инструменте
капитала
11

Компоненте осталог резултата
334 и 335
Добици или
губици по основу
Добици или губици по
иностраног
АОП
основу удела у осталом АОП
пословања и
добитку или губитку
прерачуна
придружених друштава
финансијских
извештаја
12
13
333

Редни
број

ОПИС
АОП

1

2
Почетно стање претходне године на
дан 01.01.____

1.

а) дуговни салдо рачуна

4163

4181

4199

б) потражни салдо рачуна

4164

4182

4200

а) исправке на дуговној страни рачуна

4165

4183

4201

б) исправке на потражној страни
рачуна

4166

4184

4202

4167

4185

4203

4168

4186

4204

а) промет на дуговној страни рачуна

4169

4187

4205

б) промет на потражној страни рачуна

4170

4188

4206

4171

4189

4207

4172

4190

4208

а) исправке на дуговној страни рачуна

4173

4191

4209

б) исправке на потражној страни
рачуна

4174

4192

4210

4175

4193

4211

4176

4194

4212

а) промет на дуговној страни рачуна

4177

4195

4213

б) промет на потражној страни рачуна

4178

4196

4214

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4179

4197

4215

4180

4198

4216

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2.

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. ____
3.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а
+ 2а - 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0
Промене у претходној _____ години

4.

Стање на крају претходне године
31.12.____
5.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

6.

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

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0
Промене у текућој _____ години

8.

9.

336

Добици или губици
по основу хеџинга
новчаног тока

14

Компоненте осталог резултата
Редни
број

337

ОПИС
АОП

1

2
Почетно стање претходне године на
дан 01.01.____

1.

а) дуговни салдо рачуна
б) потражни салдо рачуна

Добици или губици по
основу ХОВ
расположивих за продају
15

АОП

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

АОП

16

4217

Губитак изнад
капитала [∑(ред 1а
кол 3 до кол 15) ∑(ред 1б кол 3 до
кол 15)] ≥ 0
17

565.942
4235

4244

4236

4245

4218

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2.

а) исправке на дуговној страни рачуна

4219

б) исправке на потражној страни рачуна

4220

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. ____
3.

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

4221
4237
4222

4246
565.942

Промене у претходној _____ години
4.

а) промет на дуговној страни рачуна

4223

б) промет на потражној страни рачуна

4224

4238

10.135
4247

Стање на крају претходне године
31.12.____
5.

6.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

4225
4239
4226

а) исправке на дуговној страни рачуна

4227

б) исправке на потражној страни рачуна

4228

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0

4229

4248
563.071

4240

7.

4249

4241
4230

4250
563.071

Промене у текућој _____ години
8.

а) промет на дуговној страни рачуна

4231

67.741
4242

9.

б) промет на потражној страни рачуна

4232

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4233
4243

4251

495.330

4252

4234

У Бачкој Паланци

Законски заступник
М.П.

_____________________________

дана 28.08.2017. године
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU
Društvo AD BUDUĆNOST iz Bačke Palanke (dalje: Društvo) je osnovano 27.06.2008.
godine na osnovu Ugovora o kupovini većinskog dela kapitala) kao Akcionarko društvo
(navesti pravnu formu organizacije). Osnivač/i Društva je/su Slobodan Radun sa 76,7066%
učešćem u kapitalu. Osnovna delatnost je proizvodnja žitarica a Društvo je registrovano i za
proizvodnju voća I povrća uzgoj stoke I sve ostale poslove u poljoprivredi kao I prometom
robe proizvoda I usluga..
Matični broj Društva je 08144532, a Poreski identifikacioni broj 100496590. Sedište Društva
je u Bačkoj Palanci ulica Drugo železničko naselje 11.
Društvo nema poslovne jedinice i predstavništva u zemlji i inostranstvu.
Društvo je na dan 30. 06 2016. godine imalo 89 zaposlenih, a 31. decembra 2016. godine 89
zaposlenih.
Pojedinačni finansijski izveštaji odobreni su od strane skupštine društva) dana __________.
Odobreni finansijski izveštaji mogu naknadno biti izmenjeni na osnovu mišljenja revizora, a u
skladu sa važećim propisima.
Povezana pravna lica društva su: ”Radun-inženjering” DOO Bačka Palanka, ”Nectar” DOO
Bačka Palanka, “Centrokoteks” Batajnica, “Heba” AD Bujanovac, “Delišes Hani” DOO
Vladičin Han, “Fruktal” DD Ajdovščina Slovenija, AD Fruktal Makedonija Skoplje,
“Jugoinspekt DOO “ Novi Sad, DOO “Pancert“ Novi sad.

2. OSNOVE I OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti osim za sledeće
pozicije:
Osnovno stado I višegodišnje zasade koji se vrednuju po fer vrednosti..

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja
Priloženi finansijski izveštaji Društva za 2017. godinu su sastavljeni u skladu sa važećim
računovodstvenim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Sl.
glasnik RS", br. 62/2013).
Finansijski izveštaji za 2017. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i
podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona. Društvo prilikom sastavljanja finansijskih
izveštaja za 2016. godinu primenjuje:
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Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI) i sa njima povezana
tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda (dalje: IFRIC),
naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, odobrena od Odbora za
međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB), čiji je prevod utvrdilo i objavilo
ministarstvo nadležno za poslove finansija.
Rešenjem o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih
tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda
finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014), utvrđen je i objavljen prevod
Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih
računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja,
izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, kao i tumačenja
standarda izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda koji su u
primeni na dan sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik
RS", br. 95/2014 i 144/2014). Ovim pravilnikom definisani su obrasci finansijskih izveštaja i
sadržina pozicija u obrascima, kao i minimum sadržaja napomena uz te izveštaje.
Računovodstveni propisi Republike Srbije odstupaju od MSFI i u sledećem:
• Gubitak iznad visine kapitala prikazuje se kao stavka pasive, koja po definiciji MSFI
nema karakter obaveza.
• Vanbilansna sredstva i obaveze su prikazani na obrascu bilansa stanja. Ove stavke
po definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.
S obzirom na napred izneto, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima
MSFI i ne mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa
MSFI.
Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike
obelodanjene u daljem tekstu Napomene 2 i 3, koje su zasnovane na važećim
računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. Ove politike su konzistentno
primenjene na sve prikazane godine.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u
primeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg
stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni
značaj za finansijske izveštaje obelodanjene su u Napomeni 5.

2.2. Uporedni podaci
Uporedne podatke u skladu sa MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja predstavljaju
finansijski izveštaji za 2015. godinu, koji su bili predmet revizije od strane nezavisnog
revizora koji je u svom izveštaju od 24.04 2016. godine izrazio mišljenje sa rezervom.)
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2.3. Preračunavanje stranih valuta
Finansijski izveštaji Društva iskazani su u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja
zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji i funkcionalnu valutu Društva.
Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.
Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare
prema srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan
bilansa. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u
stranim sredstvima plaćanja u toku godine na dan bilansa iskazane su u bilansu uspeha
Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih
prihoda/rashoda.
Potraživanja u koja je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem kursu
valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu
iskazani su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene
zaštite od rizika u okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda.

2.4. Primena pretpostavke stalnosti poslovanja
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod
pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u
doglednoj budućnosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane
godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

3.1. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja su inicijalno priznata po nabavnoj vrednosti. Naknadno vrednovanje
nematerijalnih ulaganja izvršeno je po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i
eventualne kumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.
Ulaganja u interno generisana nematerijalna ulaganja, osim kapitalizovanih troškova razvoja,
su evidentirana kao rashod perioda u kome su nastali.
Korisni vek nematerijalnih ulaganja je procenjen kao određen i neodređen.
Nematerijalna ulaganja sa određenim korisnim vekom upotrebe se amortizuju u toku
korisnog veka trajanja i testiraju se na umanjenje vrednosti kada god se jave indikatori da
nematerijalno ulaganje može da bude obezvređeno.
Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje nematerijalnih ulaganja se priznaju u
bilansu uspeha perioda kada je nematerijalno ulaganje rashodovano, odnosno prodato, i to u
visini razlike između priliva od prodaje i knjigovodstvene vrednosti sredstva.
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3.2. Nekretnine, postrojenja i oprema
Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao
sredstvo, odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti
odnosno, ceni koštanja.
Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne
mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.
Nabavna vrednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate (poklone). Nabavna
vrednost izgrađenih osnovnih sredstava je njihova nabavna vrednost na datum kada su
izgradnja ili razvoj završeni.
Pod nekretninom ili opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe
duži od jedne godine. Naknadni izdaci u nekretnine, postrojenja i opremu se kapitalizuju
samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti
Društvu i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja
terete troškove perioda u kome nastanu.
Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom prodaje ili rashodovanja nekretnina i opreme, priznaju
se, u okviru ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda, u bilansu uspeha.
Korisni vek upotrebe sredstva se preispituje najmanje na kraju svake poslovne godine, i ako
postoje promene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane
u sredstvu, stopa amortizacije se menja kako bi se odrazila promenjena dinamika.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj
vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za
umanjenje vrednosti.

3.3. Amortizacija
Otpisivanje nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja se vrši primenom
proporcionalne metode kojom se vrednost sredstava u potpunosti otpisuje tokom
procenjenog veka upotrebe.
Otpisivanje se vrši po stopama koje su zasnovane na preostalom korisnom veku upotrebe
sredstava, procenjenom od strane rukovodstva Društva.
Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina i opreme date su u sledećem pregledu:
Nekretnine
Oprema:
Mašine
Računarska oprema
Transportna sredstva

2.5
10-15
7-20
11-15
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Primenjene stope za amortizaciju nematerijalnih ulaganja su sledeće:
Licence za softvere
Softveri
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Obračun amortizacije nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova
sredstva stave u upotrebu.

3.4. Investicione nekretnine
Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja.
Troškovi transakcije se uključuju u početno priznatu vrednost.
Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se iskazuju po nabavnoj vrednosti
umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za umanjenje
vrednosti. Amortizacija investicionih nekretnina se obračunava primenom proporcionalne
metode kako bi se njihova nabavna vrednost rasporedila tokom njihovog procenjenog veka
trajanja koji se kreće u rasponu od 30 do 40 godina.
Ako postoje bilo kakve indicije, da je došlo do umanjenja vrednosti investicione nekretnine,
Društvo procenjuje nadoknadivu vrednost kao veću od upotrebne vrednosti i fer vrednosti
umanjene za procenjene troškove prodaje. Knjigovodstvena vrednost investicione nekretnine
se otpisuje do njene nadoknadive vrednosti kroz tekući bilans uspeha.
Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi
povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi
ostali troškovi tekućeg održavanja terete troškove perioda u kome nastanu.

3.5. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
Zavisna pravna lica predstavljaju ona pravna lica koja su pod kontrolom Društva, pri čemu se
pod kontrolom podrazumeva moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama pravnog lica
sa ciljem ostvarenja koristi od njegovog poslovanja. Smatra se da kontrola postoji kada
Društvo poseduje, direktno ili indirektno (preko drugih zavisnih pravnih lica) više od polovine
prava glasa u drugom društvu. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica iskazana su po
prvobitnoj vrednosti ulaganja umanjenoj za eventualne kumulirane gubitke po osnovu
obezvređenja.

3.7. Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava
Za sredstva koja imaju nedefinisan korisni vek upotrebe i ne podležu amortizaciji, provera da
li je došlo do umanjenja njihove vrednosti vrši se na godišnjem nivou.
Nadoknadiva vrednost je fer vrednost sredstva umanjena za troškove prodaje ili vrednosti u
upotrebi, u zavisnosti koja od ovih vrednosti je viša.
. Finansijska sredstva
Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, potraživanja od
kupaca i ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i pozajmice..
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b) Zajmovi i potraživanja
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od
kupaca i druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice pravnim licima
evidentiranim u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana..
Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku
vrednosti obezvređenih potraživanja. Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji
objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na
osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća
da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju
plaćanja (više od 365 dana od datuma dospeća) se smatraju indikatorima da je vrednost
potraživanja umanjena .
Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i istorijskog
iskustva, i kada naplata celog ili dela potraživanja više nije verovatna.

Finansijske obaveze
Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane
jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska obaveza prestaje da se
priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom
ukinuta ili istekla.
Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz
poslovanja kao i primljene kredite od banaka ).
Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se
vrednuju po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.
Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava, a nakon
toga se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene kamatne stope. Efekti
primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se zahteva u skladu MRS
39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni rukovodstva Društva
nemaju materijalno značajan efekat na finansijske izveštaje.
Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa
Društva, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze
se klasifikuju kao dugoročne.

3.9. Zalihe
Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj vrednosti ako je ona niža.
Nabavnu vrednost predstavlja vrednost po fakturi dobavljača uvećana za transportne i ostale
zavisne troškove nabavke. Nabavna vrednost utvrđuje se metodom prosečne ponderisane
nabavne cene. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim
uslovima poslovanja po odbitku varijabilnih troškova prodaje.
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Terećenjem ostalih poslovnih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada
se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene
zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju.
Cena koštanja gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje obuhvata utrošene sirovine,
direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove.

3.10. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac na žr i u blagajni,

3.11. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih
da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Rezervisanje može biti kratkoročno i
dugoročno. Ukoliko je rezervisanje dugoročno a efekat vrednosti novca značajan dugoročno
rezervisanje se diskontuje.
Rezervisanje će biti priznato kada su kumulativno ispunjena sledeća tri uslova:
1)
2)
3)

društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao posledicu prošlog
događaja;
verovatno je da će doći do odliva resursa radi izmirenja obaveza; i
visina obaveze može da se pouzdano proceni.

Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni
rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire.
Trošak rezervisanja se priznaje u rashodima perioda.
Rezervisanje se može koristiti samo po osnovu izdataka za koje je rezervisanje prvobitno
bilo priznato. Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju je prethodno
izvršeno rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo kao rashod, već se knjiženje
sprovodi zaduženjem računa rezervisanja, a u korist odgovarajućeg računa obaveza (prema
vrstama) ili odgovarajućeg računa sredstava (zalihe, novčana sredstva) u zavisnosti od
karaktera rezervisanja, vrste nastale obaveze i načina na koji je ona izmirena. Neiskorišćeni
iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.
Ukoliko se očekuje da će deo izdataka za izmirenje obaveze biti nadoknađen od strane
trećeg lica, nadoknada se uzima u obzir ako je izvesno da će biti primljena u slučaju da dođe
do izmirenja obaveze. U tom slučaju nadoknada se tretira kao zasebna imovina, a iznos
priznat za nadoknadu ne sme da premašuje iznos rezervisanja.
Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja
najbolje tekuće procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju
ekonomske koristi biti zahtevan, rezervisanje se ukida u korist bilansa uspeha tekuće godine.
Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
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Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Potencijalna obaveza je:
• moguća obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja i čije postojanje će biti
potvrđeno samo nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvesnih budućih događaja
koji nisu u potpunosti pod kontrolom entiteta ili
• sadašnja obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja ali nije priznata jer:
- nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan
za izmirenje obaveze, ili
- iznos obaveze ne može da bude dovoljno pouzdano procenjen.
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa
koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi
verovatan.

3.12. Primanja zaposlenih
(a) Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove
obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima
obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takođe,
obavezno da od bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati
tim fondovima. Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Društvo nema nikakvih daljih obaveza u
pogledu plaćanja. Doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se knjiže na teret
rashoda perioda na koji se odnose.

(b) Otpremnine i jubilarne nagrade
Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju .

(d) Kratkoročna, plaćena odsustva
Društvo je u svojim aktima definisalo plaćanje kratkoročnog odsustva..

3.13. Porezi i doprinosi
(a) Porez na dobit
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Tekući porez
Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit
pravnih lica.
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama
Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja
iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 15% na osnovicu koju predstavlja
oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobit
preoporezivanja iskazana u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način
propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i
iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.
Poreski propisi u Republici Srbiji, ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Gubici
iz tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u godišnjem poreskom bilansu
iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.
Odloženi porez
Odloženi porez na dobit se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove
imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske stope na dan
izveštavanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za
obračun iznosa odloženog poreza.
Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava preispituje se na svaki izveštajni
datum i umanjuje do mere do koje više nije izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih
dobitaka dovoljan da se ukupna vrednost ili deo vrednosti odloženih poreskih sredstava
može iskoristiti.
Odložena poreska sredstva koja nisu priznata procenjuju se na svaki izveštajni datum i
priznaju do mere u kojoj je postalo verovatno da će buduća oporeziva dobit dozvoliti povraćaj
odloženog poreskog sredstva.
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao rashodi i prihodi i uključeni su u neto dobit
izveštajnog perioda.
Odloženi porez na dobit koji se odnosi na stavke koje se direktno evidentiraju u korist ili na
teret kapitala se takođe evidentira u korist, odnosno na teret kapitala.

(b) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge
poreze, razne naknade i doprinose koji se plaćaju u skladu sa republičkim i lokalnim
poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.14. Dividende
Dividende vlasnicima evidentiraju se kao obaveza i umanjuju kapital u periodu u kojem je
doneta odluka o njihovoj isplati.

9

Dividende odobrene za period nakon datuma izveštavanja se obelodanjuju u događajima
nakon datuma izveštajnog perioda.

3.15. Priznavanje prihoda
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da
će u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer
vrednosti primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku
normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i
popusta.

(a) Prihod od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od
vlasništva nad proizvodima i robom prešli na kupca, što se uobičajeno dešava prilikom
isporuke proizvoda i robe.

(b) Prihod od prodaje usluga
Društvo se na bavi klasičnom prodajom usluga .Usluge su uglavnom vezane za ugovore o
zajedničkoj proizvodnjin pojedinih kultura kao I pružanje usluga skladištenja robe u silose.

(c) Finansijski prihodi
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika i ostale finansijske prihode,
ostvarene iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.
Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na
koji se odnose. Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka,
kao i na zatezne kamate koje se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih
obaveza, u skladu sa ugovornim odredbama.

(d) Prihod od zakupnina
Prihod od zakupnina potiče od davanja investicionih nekretnina u operativni zakup i
obračunava se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
.

3.16. Rashodi
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na
obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.

(a) Poslovni rashodi
Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju
nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove
amortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte
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troškove kao što su troškovi zakupa, marketinga, osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali
troškovi nastali u tekućem obračunskom periodu.

(b) Finansijski rashodi
Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale
finansijske rashode, koji se evidentiraju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u
skladu sa načelom uzročnosti.

3.17. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
Povezano lice je lice koje ima kontrolu nad Društvom ili ima značajan uticaj na Društvo
prilikom donošenja poslovnih i finansijskih odluka.
Povezana lica su:
- zavisna i pridružena Društva,
- rukovodstvo Društva,
- vlasnici, odnosno osnivači Društva.
Društvo u napomenama uz finansijske izveštaje obelodanjuje potraživanja i obaveze od
povezanih lica, prihode od prodaje proizvoda i usluga, uslove pod kojima su prodaje izvršene
i dobici i gubici koji su po tom osnovu ostvareni.

4. FINANSIJSKI INSTRUMENTI - UPRAVLJANJE RIZICIMA
4.1. Faktori finansijskog rizika
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik, kreditni rizik i rizik
likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji
nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje
Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja finansijska služba Društva u skladu
sa politikama odobrenim od strane Upravnog odbora.
U 2017. godini Društvo nije imalo derivatne finansijske instrumente.

(a) Tržišni rizik
Tržišni rizik je rizik da će fer vrednost budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta biti
promenljiva zbog promena tržišnih cena. Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika, kao što sledi:

Rizik od promene kurseva stranih valuta
Društvo posluje u međunarodnim okvirima i izloženo je riziku promena kursa stranih valuta
koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno evru. Rizik proističe kako iz
budućih poslovnih transakcija, tako i iz priznatih sredstava i obaveza u stranoj valuti.
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Rukovodstvo Društva je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih
valuta u odnosu na njegovu funkcionalnu valutu..

Rizik od promene cena
Društvo je izloženo riziku od promena tražnje I cena na tržištu uslovljen opštim nivoom
životnog standard potrošača I privrednog razvoja ,potrebama prehrambene industrije za
poljoprivrednim proizvodimakao I klimatskom faktoru.

Rizik od promene kamatnih stopa
Rizik Društva od promena fer vrednosti kamatnih stopa proističe prvenstveno iz obaveza po
osnovu primljenih dugoročnih kredita od banaka. Krediti primljeni po promenljivim kamatnim
stopama izlažu Društvo kamatnom riziku tokova gotovine. Krediti primljeni po fiksnim
kamatnim stopama izlažu Društvo riziku promene fer vrednosti kamatnih stopa.
Tokom 2017. godine, najveći deo obaveza po kreditima bio je sa varijabilnom kamatnom
stopom, koja je vezana za EURIBOR/LIBOR i dr. Obaveze po kreditima sa promenljivim
kamatnim stopama bile su najvećim delom izražene u stranoj valuti (evro).
Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi
uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, pre svega za dugoročne
obaveze budući da one predstavljaju najznačajniju kamatonosnu poziciju.

(b) Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik finansijskog gubitka za Društvo ako druga ugovorna strana u
finansijskom instrumentu ne ispuni svoje ugovorne obaveze. Kreditni rizik prevashodno
proističe po osnovu potraživanja iz poslovanja.
U skladu sa usvojenom kreditnom politikom, Društvo analizira kreditni bonitet svakog novog
pojedinačnog kupca pre nego što mu se ponude standardni uslovi prodaje. Takođe, za
svakog kupca je ustanovljen kreditni limit koji predstavlja maksimalni dozvoljen iznos
potraživanja pre nego što se zatraži odobrenje Direktora. Kupcu čiji kreditni bonitet ne
ispunjava tražene uslove, prodaja se vrši samo na bazi avansnog plaćanja.

(c) Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suočeno sa poteškoćama u izmirivanju svojih
finansijskih obaveza. Društvo upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće,
uvek ima dovoljno sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih gubitaka i
ugrožavanja svoje reputacije.
Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u
neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbedilo
povraćaj (profit), a koristi ostalim zainteresovanim stranama, kao i da bi očuvalo optimalnu
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.
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Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti. Ovaj koeficijent se izračunava iz
odnosa neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada
se ukupni krediti (uključujući kratkoročne i dugoročne, kao što je prikazano u bilansu stanja)
umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital,
iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.
Na dan 31. decembra 2016. i 30.06.2017. godine koeficijent zaduženosti Društva bio je kao
što sledi:
2016.
Obaveze po kreditima - ukupno (Napomene......i......)
Minus: gotovina i gotovinski ekvivalenti (Napomena......)
Neto dugovanja
Sopstveni kapital
Kapital - ukupno
Koeficijent zaduženosti

30.06.2017

277933
31989
245944

241042
9134
231908

563071

495330

0,44

0,46

4.4. Finansijski instrumenti koji se ne vrednuju po fer vrednosti
Finansijski instrumenti koji nisu vrednovani po fer vrednosti uključuju: gotovinu i gotovinske
ekvivalente, potraživanja iz poslovanja, obaveze prema dobavljačima, zajmove i kredite.
Zbog svog kratkoročnog karaktera, knjigovodstvena vrednost gotovine i gotovinskih
ekvivalenata, potraživanja iz poslovanja, obaveza iz poslovanja, odgovara približno njihovoj
fer vrednosti.

5. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA
Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na
istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se
veruje da će u datim okolnostima biti razumna.

5.1. Ključne računovodstvene procene i pretpostavke
Društvo pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće
računovodstvene procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima.
Rukovodstvo koristi sledeće procene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja:
Vrši se procena tržišta I po tom se društvo orjentiša na proizvodnju kultura koje će doneti
najbolju dobit I koje su najtraženije na tržištu.

13

Obezvređenje nefinansijske imovine
Na dan izveštavanja, rukovodstvo Društva analizira vrednosti po kojima su prikazana
nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Društva. Ukoliko postoji indikacija
da je neko sredstvo obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se
utvrdio iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži
od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje
do visine nadoknadive vrednosti. Razmatranje obezvređenja zahteva od rukovodstva
subjektivno prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za
jedinice koje generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.
Troškovi utvrđenih naknada zaposlenima nakon odlaska u penziju nakon ispunjenih
zakonskih uslova i jubilarnih nagrada utvrđuju se primenom aktuarske procene. Aktuarska
procena uključuje procenu diskontne stope, budućih kretanja zarada, stope mortaliteta i
budućih povećanja naknade po odlasku u penziju. Zbog dugoročne prirode ovih planova,
značajne neizvesnosti utiču na ishod procene.

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova
Društvo nema sudskihih sporova koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja i
odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se
rešavaju ili razmatraju u toku regularnog poslovanja. Pravni sektor Društva procenjuje
verovatnoću odliva sredstava po okončanim sudskim sporovima kao i iznose verovatnih ili
razumnih procena gubitaka. Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju
kriterijume za rezervisanje se obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji
sadrže ekonomske koristi veoma mala.

Odložena poreska sredstva
Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite do mere do
koje je izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se
neiskorišćeni poreski krediti mogu iskoristiti. Značajna procena od strane rukovodstva
Društva je neophodna da bi se utvrdio iznos odloženih poreskih sredstava koja se mogu
priznati, na osnovu perioda nastanka i visine budućih oporezivih dobitaka i strategije
planiranja poreske politike.

Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome
će sredstvo generisati prihode. Procenu periodično vrši Rukovodstvo Društva i vrši
odgovarajuće izmene, ukoliko se za tim javi potreba.
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9. ZALIHE

2016.
Materijal
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Stalna sredstva namenjena prodaji I avansi

32961
16920
86057

30.06.2017.
55831
16919
57267

76
Plaćeni avansi za zalihe i usluge

76

Minus: ispravka vrednosti
Stanje na dan 31. decembra

130093

136014

POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
2016.

30.06.2017.

Potraživanja po osnovu prodaje
Minus: ispravka vrednosti

68230
3790

47241
3790

Stanje na dan 31. decembra

64440

33451

2016.

2017

Stanje na dan 1. januara
Dodatna ispravka vrednosti 31.12.2016.
Direktan otpis prethodno ispravljenih potraživanja
Naplaćena ispravljena potraživanja

0
3790
0

0
3790
0

Stanje na dan 31. decembra

3790

3790

Potraživanja po osnovu prodaje i ostala potraživanja su nekamatonosna.
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11. DRUGA POTRAŽIVANJA
2016.
Potraživanja za kamatu i dividende
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje
Potraživanja od državnih organa i organizacija premija mleko
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i
doprinosaPotraživanja za naknade zarada koje se refundiraju
Potraživanja po osnovu naknada šteta
Ostala kratkoročna potraživanja
Minus Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova

2017.
17

845

Stanje na dan 31. decembra

0

253

862

253

12 GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
2016.
Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti
Tekući (poslovni) računi
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
Devizni račun
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost
umanjena
Ostala novčana sredstva

31846

30.06.2017.
9134

20
0

123

Stanje na dan 31. decembra

31989

9134

13. POREZ NA DODATU VREDNOST
2016
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi
(osim plaćenih avansa)
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj
stopi (osim plaćenih avansa)
Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi
Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj
stopi
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj

2017
10130

16

stopi
Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica
Stanje na dan 31. decembra

0

10130

14 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
2016.

2017

Raz efek valut klau
Unapred plaćeni troškovi
Potraživanja za nefakturisani prihod
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza
Ostala aktivna vremenska razgraničenja

0

944

137

Stanje na dan 31. decembra

944

137

15. KAPITAL
(a) Osnovni kapital
Registrovani iznos osnovnog kapitala Društva kod Agencije za privredne registre (broj
registracije __________ od __________ godine) iznosi 5.037.273,69 evra, od čega se na
novčani kapital odnosi 4.278.788,78 evra i nenovčani kapital 758.484,91 evra.

(c) Rezerve

(b) Sudski sporovi
DRUŠTVO NEMA SUDSKIH SPOROVA..

17. DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI
2016
Finansijski kredit od:
- banaka u zemlji
- banaka u inostranstvu
Robni krediti od:
- dobavljača u zemlji
- dobavljača u inostranstvu
Ostali dugoročni krediti (navesti)
Ukupno dugoročni krediti
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
(Napomena _______________)

30.6.2017

204624

204624

204624

204624

72755

36419
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Dugoročni deo dugoročnih kredita

277378

241043

18 OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA
2016.

Obaveze dugoroč I krat finansijski leasing

30.06.2017

37454

30724

37454

30724

……………….
……………….
Stanje na dan 31. decembra

Obaveze po osnovu finansijskog lizinga se otplaćuju na period od 3-5 god do __________
meseci i uz kamatnu stopu koja se kreće u rasponu od __3________ do ____8.81______.
Kao sredstvo obezbeđenja date menice I jemstvo pov pravnog lica..

9. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
2016
Kratkoročni krediti i zajmovi
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog
poslovanja namenjenih prodaji
Ostale kratkoročne finansijske obaveze

130371

30.06.2017

87755

20 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

21. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
2016.

2017

Obaveze prema dobavljačima
Ostale obaveze iz poslovanja

124403

169918

Stanje na dan 31. decembra

124403

169918

Obaveze prema dobavljačima ne nose kamatu i imaju valutu plaćanja koja se kreće u
rasponu od 30 do __90 dana.
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Rukovodstvo Društva smatra da iskazana vrednost obaveza iz poslovanja odražava njihovu
fer vrednost na dan bilansa stanja.
Društvo nije vršilo usklađivanje obaveza I potraživanja na dan 30.06.2017.
Iz pozicija Bilansa uspeha na dan 30.06.2017 je jasno vidi poslovanje Ad Budućnosti za prvih
šest meseci. Uz velike problem zbog klimatskih uslova uspeli smo da održimo proizvodnju na
nivou planirane. Povećanje temperature I promene u klimi impliciraju smanjenje prinosa
useva I voćnjaka,zahteva povećanje navodnjavanja I povćanje upotrebe pesticide što
povećava troškove I smanjuje produktivnost.

38. HIPOTEKA I GARANCIJE
Na dan 30.06.2017:
Hipoteka na nepokretnosti upisane u list nep br 57Nova Palanka u korist Raiffejsen banke.
Hipoteka na nepokretnost parcela br 3KO Bačka Palanka pov 58h16ari 48m2
U korist Intesa Banke.
Garancije na dan 31.12.2017:
Unicredit banka 241.912.55 eur rok važ 31.12.2018. korisnik RFV
Društvo nema izdatih jemstava.

39. POREZ NA DOBITAK
U finansijskim izveštajima I u PDP prijavi društvo nama obavezu za plaćanje poreza
na dobit I ima poresko oslobađanje po PK-1 obrascu I poreski kredit za naredne godine.

9 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA
(a) Nabavke i prodaje povezanim licima
Većinski vlasnik Društva je SLOBODAN RADUN (registrovano u _APR______________) u
čijem se vlasništvu nalazi 76,7066 Radun Smilja 10,80499 % osnovnog kapitala Društva.
Preostalih 12.7394% kapitala se kotira na berzi i nalazi se u vlasništvu raznih akcionara. .
Krajnji vlasnik Društva je Slobodan Radun..
Sledeće transakcije su obavljene sa povezanim pravnim licima:
2016.
(a) Prodaja robe i usluga
Matično društvo
Zavisna društva
Ostala povezana društva robe
proizvoda

53817
103809

30.06.2017

20653
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Roba se prodaje po cenama i uslovima koji bi bili na raspolaganju trećim licima.
2016.
(b) Nabavke robe i usluga
Matično društvo
Zavisna društva
Ostala povezana društva

30.06.2017

104509

28507

Roba i usluge se kupuju u skladu sa normalnim uslovima poslovanja

(b) Stanja na kraju godine proizašla iz prodaje/nabavki roba/usluga

40. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
Nije bilo značajnih događaja nakon datuma izveštajnog perioda koji bi zahtevali korekcije ili
obelodanjivanje u napomenama uz priložene finansijske izveštaje Društva za 30.06.2017.
godinu.)

41. DEVIZNI KURSEVI
Zvanični devizni kursevi Narodne Banke Srbije, korišćeni za preračun deviznih pozicija na
dan 31. decembra 2016. godine i 30.06.2017. godine u funkcionalnu valutu (RSD), za
pojedine strane valute su:
U RSD
2016

EUR
Prodajni eur
CHF

U Bačkoj Palanci 28.08.2017.

123,4723
123,8427

30.06.2017.

120,8486
121,2111

Zakonski zastupnik
___________________
Boris Štrbac
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У складу са чланом 50-51.Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС број 31/2012)
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
I ОПШТИ ПОДАЦИ
1) пословно име,седиште и адреса,
матични број и ПИБ акционарског друштва
2) веб сите и е-маил адреса
3) број и датум решења о упису у
регистар привредних субјеката
4) ДЕЛАТНОСТ (шифра општине)
5) број запослених
6) број акционара
7) 10 највећих акционара (име и презиме,
пословно име правног лица са бројем
акција и учешћем у основном капиталу)

8) вредност основног капитала
9) број издатих акција (обичних и
приоритетних са ИСИН бројем и ЦФИ
кодом)
10) подаци о зависним друштвима (до пет
најзначајнијих субјеката консолидације)пословно име, седиште и пословна адреса

11) Пословно име, седиште и пословна
адреса ревизорске куће која је
ревидирала последњи финансијски
извештај
12) Пословно име организованог тржишта
на које су укључене акције
II Подаци о управи друштва
1) Чланови управе
Председник
одбора
директора
Име, презиме и
Слободан Радун,
пребивалиште
Кисачка 37, Нови
Сад
Учешће 76.7066
образовање
ВСС
Садашње запослење
Радун
(пословно име и радно инжењеринг
место)
ДОО

АД „БУДУЋНОСТ“ БАЧКА ПАЛАНКА МБ 08144532 ПИБ 100496590

БД8071/2005
0111 узгој житарица 205
89
56
РАДУН СЛОБОДАН
313188
РАДУН СМИЉА
44116
ИНТЕСА БАНКА
19686
БУДУЋНОСТ А.Д.
6208
ХАЏИНИ АДИРЕ
5253
ВОЈВОЂАНКА БАНКА
3550
КУКРИКА ЛУКА
2443
СЕБИЋ ЉУБИЦА
2000
СЕБИЋ ИГОР
1360
ВУКОВИЋ ИВАНА
1027

76,7066
10,8050
4,8215
1,5204
1,2865
0,8695
0,5983
0,4898
0,3330
0,2554

408293

Повезана правна лица: Радун инжењеринг ДОО, Бачка Паланка, Друго
железничко населје 11; Нектар ДОО, Бачка Паланка, Центрокотекс ДОО
Батајница,Делишес хани Владичин хан; Југоинспект ДОО, Нови Сад,
Дунавска 23/1;Панцерт доо Нови сад Фруктал Д:Д, Ајдовшчина; Хеба АД,
Бујановац, Индустријска зона ББ;
ФИНОДИТ ДОО
ИМОТСКА 1, 11000 БЕОГРАД

Београдска берза

Члан

Члан

Драган РОДИЋ
Бачка Планка

Борис Штрбац
Бачка паланка

ВСС
РФЗО

ВСС
Радун
инжењеринг
ДОО

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правног лица:
А.Д. “Будућност“ Бачка Паланка се бави производњом и продајом производа и услуга из основне делатности
Друштва и то: производња житарица (пшеница, јечам), производњом индустријског биља (сунцокрет, кукуруз,
соја, шећерна репа); дорадом семенских сорти жита; производњом млека воћарском производњом претежно
јабука).
Послови се организују у оквиру организационих јединица и то: РЈ Ратарство, РЈ Сточарство, РЈ Семенски
дорадни центар, РЈ Машински парк, РЈ Воћарство и Дирекција у оквиру које се обављају рачуноводственофинансијски послови, комерцијални послови и оптши и правни послови и послови везани за људске ресурсе и
то у оквиру Сектора за рачуноводствено-финансијске послове, Сектора за комерцијалне послове, Сектора за
опште и правне послове и послове људских ресурса.
Радом Радних јединица и Сектора руководе руководиоци РЈ и Сектора који одговарају директору Друштва
који организује послове и руководи Друштвом и одговара за законитост рада Друштва. Друштво је
организовано као једнодомно и директор Друштва извештај о свом раду подноси Одбору директора, а Одбор
директора Скупштини акционара Друштва.

Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме се
оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва:
Билансне позиције биланса стања:
Актива
Стална имовина
Обртна имовина
ОДЛОЖЕНА ПОР СРЕД
Укупна актива
Пасива
Капитал
Дугорочна резервисања и обавезе
Одложена пореске обавезе
Краткорочне обавезе
Укупна пасива

2015.
877.071
199.622
2.519
1.079.212
2015.
565.942
250.716.
0
262.554
1.079.212

Билансне позиције биланса успеха:
Приходи, расходи, резултат
Резултат пословања
Пословни приход
Финансијски приход
Остали приход
Укупни приход

у хиљадама динара
30,6.2017
839.882
816.354
234.249
183.198
2.170
1031
1.076.301
1000583
у хиљадама динара
2016.
30.6.2017
563.071
495330
230.180
230.180
0
283.050
275.073
1076.301
1.000.583
2016.

у хиљадама динара
2015.
548.308
1.039
8.294
558.271

2016.
539.507
247
16.839
556.589

30.06.2017.
184.195
76
792
185.063

у хиљадама динара
Резултат пословања
Пословни расход
Финансијски расход
Остали расход
Укупни расход

2015.
463.085
28.525
58.214
549.824

2016.
506.427
18.040
24.509
548.976

30.06.2017
246.980
2.695
1991
251666

у хиљадама динара
Резултат пословања

2015.
85.223
(27.486)
(49.290.)
8.447
8.020

Пословни добитак/(губитак)
Финансијски добитак/(губитак)
Остали добитак/(губитак)
Добит/(Губитак)
Нето добитак/(Нето губитак)

2016.
33.080
(17.793)
(7.674)
7.613
7.264

30.6.2017.
(62.785)
(2619)
(1199)
(66.603)
(67.741)

Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на солвентност,
ликвидност, економичност, рентабилност друштва
Резултат пословања
• принос на укупни капитал
(бруто добит/укупан капитал)
• нето принос на сопствени капитал
(нето добит/капитал)
• степен задужености
(укупне обавезе/укупан капитал)
• I степен ликвидности
(готовина/крат.обавезе)
II степен ликвидности
(обртна средстава - залихе/крат.обавезе)
• нето обртни капитал
(обрта имовина - краткорочне обавезе)
у хиљадама динара
• цена акција - највиша и најнижа у извештајном
периоду, ако се трговало (посебно за редовне и
приоритетне)
• тржишна капитализација
• добитак по акцији
(нето добитак/број издатих акција)
• исплаћена дивиденда по редовној и
приоритетној акцији, за последње 3 године,
појединачно по годинама

2014.

2015.

2016.

0,01274

0,014925

0,0135204

0,01386

0,014171

0,0129006

1,10880

0,90693

0,9114836

0,02833
0,44503

0,003656
0,760308

0,1130015
0,82750

-38.198

-62.932

-48.801

Најнижа
750,00
Највиша
1.200,00
367.463.700

Најнижа
800,00
Највиша
1.100,00
449.122.300

Најнижа
1.005,00
Највиша
1.700,00
530.780.900

0,01907

0,19642

0,17791

-

-

-

Земљиште
Намена земљишта

Локација

Површина
земљишта ha

Вредност имовине
(садашња у 000 динара)

Обрадиво
земљиште

Б.Паланка

1.074

140.928

воћњак

Б.Паланка

233

30.574

Назив и врста
објекта

Намена објекта

Локација

Површина
објекта (m2)

Вредност имовине
(садашња у 000 динара)

Магацин

Складишни
простор

Бачка Паланка

3.103

65.294

Штале

Смештај стоке

Бачка Паланка

16.055

112.415

Назив и врста
земљишта
Земљиште
Б.Паланка
Земљиште
Б.Паланка
Објекти

Бунари и систем
наводњавања

наводњавање

Бачка Паланка

48 ком

31.451

Радионица

Поправке машина

Бачка Паланка

564

3.690

Силос, сушара,
хладњача

Смештај жита,
воћа у хладњачу

Бачка Паланка

8.512

79.826

ОСТАЛО

39.768

УКУПНО

332.444

Учешће у капиталу других лица
Пословно име и седиште правног лица

Учешће издаваоца у
капиталу правног лица

Право гласа издаваоца у правном
лицу у %

-

-

-

Залоге
Врста залоге

Садашња вредност
заложног добра
у хиљадама динара

Хипотека на
непокретној имовини,
земљишту и објектима
Хипотека на њиви
1.класе парц.бр. 4

Вредност заложног
потраживања
у хиљадама динара

Трајање
залоге

Назив заложног
повериоца

120.861

30.06.2018.

Raiffeisen банка а.д.
Београд

81.491

7 година

Банка Интеса
а.д.Београд

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама
друштва:
У 2017. години обезбеђена је финансијска стабилност и уредно измиривање обавеза према повериоцима.
Руководство предузима све мере како би се одржала финансијска стабилност и како би се допринело развоју
пословања, те у том слислу, у свом пословању примењује појединачна акта Друштва и прописане процедуре.
Намера Друштва је да, у наредном периоду, добрим стратешким одлукама, примењујући стратегију
управљања ризицима, одржи позицију на тржишту и да пословање додатно унапреди и развије како би заузели
високу позицију у делатности којом се бави. То ће захтевати још веће ангажовање и стручно усавршавање,
како менаџмента, тако и свих запослених, постизање стратешких циљева који ће се дефинисати кроз
стратешки план уз иновацију технике и технологије, као и уз максималну искориштеност свих ресурса:
људских, финансијских, техничко-технолошких и још бољу оптимализацију трошкова пословања.
Пословна политика се и даље заснива на постизању максимале ефикасности и ефективности пословања,
унапређеа конкуретног капацитета, сагледавајући тренд и развој технике и технологије.

Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим
претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове
ефикасности:
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима. Управљање ризцима у Друштву је
усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијског тржишта, потенцијални негативни
утицај на финансијско пословање сведе на минимум.
Ризицима се управља у склопу политике коју је одобрило руководство Друштва, а којр дају јасне принципе за
опште управљање ризико, као и прецизне принципе политике који покривају специфичне области, ако што су

ризик од промене курса, ризик од промене каматне стопе, кредитни ризик, употреба дериватних и
недериватнох финансијских инструмената и ризик код инвестирања већих средстава.
Друштво доноси пословне одлуке у складу са Актом о идентификацији, мерењу и управљању ризицима, те
сходно томе, код доношења пословних одлука примењује стратегија управљања ризиком. Код доношења
пословних одкука, увек се узрок настанкак ризика идентификује да би се могао третирати у циљу смањења
вероватноће његове појаве или уколико није могуће смањити вероватноћу појаве, фокусира се на смањење
његовог утицаја. Ризици са позитивним утцајем се искоришћавају, те Друштво увек настоји да искористи
повољне шансе на тржишту робе и финансијском тржишту и донесе пословне одлуке које ће допринети
развоју.
Друштво је последњих година, и поред кризе на финансијском тржишту, добром проценом пословања на
тржишту и применом политике и стратегије управљања ризицима, донело одлуке о инвестирању у производњу
средствим из кредитних линија, почев од 2009.године, а што се показало добрим пословним потезом, јер није
било ризика и у скором периоду очекује се поврат уложених средстава.
Друштво је последњих година, проценом тржишних услова пословања и применом политике управљања
ризицима, инвестирало у производњу и то како технике и машина, тако и проширење производње у воћарству
новим засадима јабука, вишнје, те јагоде и малине, затим у сточарску производњу изградњомсавремене
фарме капацтета 2000 грла.
С обзиром на изнето, а нарочито да је Друштво усплео редовно да измирује рате кредита, да редовно
исплађује зараде са свим припадајућим порезима и доприносима, те да уредно измирује пореске обавезе и
остале дажбине, може се позитивно оценити ефикасност стратегије управљања ризицима.

Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке
значајније трансакције:
Основни циљеви и политеке управљања финансијским ризицима је идентификација,мерење, ограничавање и
минимизирање очекиваних могућих ризика, као и искоришћавање позитивних ризика. Стратегија управљања
ризицима упућује да се узрок настанка ризика идентификује да би се могао третирати у циљу смањења
вероватноће његовог настанка или уколико није могуће смањити вероватноћу настанка, фокусира се на
смањење његовог утицаја. Ризици са позитивним утицајем се искоришћавају. Циљви управљања финансијским
ризицима постављени су широко (стратешки и оперативно<>) и уско ( одређени производ, процес, функцију,
као и за велике категорија, као нпр.тржиште ии за тачно одређену категорију као што су добављачи,купци, а
према обиму с епостављју у односу на целоКУПНО Друштво и поједини организациони део. Рицзици се
рангирају по утицају и вероватноћи настанка, што је основ на коме Друштво развија стратегију одговора и
одређује правила алокације ресурса. Све индивудуалне процене се усклађују са кључним циљвима компаније
и интегришу у широку процену ризика.
Стратешки циљ Друштва је да, кроз управљање капиталом, задржи способност да настави да послује у
неограниченом периоду у предвидљивој будућности, да би очувао оптималну структура капитала са циљем д
асмањи трошкове капитала. Како би очувало, односно, кориговало структуру капитала. Друштво може да
врати капитал акцинарима, да изда нове акције или може д апрода средства како би се смањила потенцијална
дуговња.
Политика заштите сваке значајније трансакције покрива ризик од промене курсева, ризик од промене каматне
стопе, кредитни ризик, употреба дериватних и недериватних финансијских инструмената и ризик код
ивестиција већих средстава.
Уколико се настави претходни тренд на тржишту пољопривредих производа и на тржишту капитала, Друштво
не очекује финансијске и тржишне поремећаје, те се може констатовати да Друштво нема значајну
концентрацију кредитног ризика.
Друштво има утврђену политику да се продаја проивода врши познатим купцима који имају одговарајућу
кредитну историју и који имају позитивне оцене у складу са прописаном процедуром коју Друштво примењује.

Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену
финансијског положаја и успешност пословања:
Финансијски инструменти које Друштво користи нису значајни за процену финансијског положаја Друштва.

Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протека пословне
године за коју се извештај припрема:
Није било важнијих пословних догађаја.

Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима:
Повезана лица су:“РАДУН ИНЖЕЊЕРИНГ“ДОО,“НЕЦТАР“ДОО,“ЦЕНТРОКОТЕКС“ ДОО, 2НЕЦТАР-АГРАР“
ДОО,“ХЕБА“АД БУЈАНОВАЦ, „ДЕЛИШЕС ХАНИ“ ДОО ВЛАДИЧИН ХАН, „ФРУКТАЛ“ДД
АЈДОВШЧИНА,“ФРУКТАЛ“ АД МАКЕДОНИЈА,СКОПЛЈЕ, „ЈУГОИНСПЕКТ ДОО НОВИ САД, „ПАНЦЕРТ“ ДОО
НОВИ САД.
А.Д. Будућност има успешну и коректну сарадњу са повезаним правним лицима. Највећа сарадња је са ДОО
НЕЦТАР . До 30.6.2017 није било значајнијих промена са повезаним лицима а до краја године очекује се
сараднја са Доо Нецтар којем продајемо све тржишне вишкове воћа и поврћа.Са осталим лицима у групи не
очекујемо битнију пословну сараднју у 2017 год.

Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја:
Није било активности Друштва н апољу истраживања.

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине:
Није било улагања у заштиту животне средине.

Информације о огранцима:
Друштво нема огранке.

Преглед правила корпоративног управљања:
Друштво примењује и придржава се одедби Кодекса корпоративног управљања који садржи следеће одредбе:
Уводне одредбе, Права акционара, Дужност управе, Обелодањивање података и транспарентност, Ревизија
финансијских извештаја, Однос према заинтерсованим странама, Запослени, Пословна етика и Завршне
одредбе.

Информације о сопственим акцијама:
На основу Одлуке Скупштине акционара од 26.06.2015.године и Одлуке Одбора директора од 06.11.2015.године
о стицању сопствених акција, спроведене је поступак стицања сопствених акција у току којег је Друштво стекло
4.734 комада обичних акција по цени од 820,00 динара, што представља 1,5946% укупно регистованих акција.
На основу Одлуке Скупштине акционара од 16.06.2016.године и Одлуке Одбора директора од
21.06.2016.године о стицању сопствених акција, спроведене је поступак стицања сопствених акција у току којег
је Друштво стекло 1.474 комада обичних акција по цени од 1.200,00 динара., те Друштво има укупно 6-208
обичних акција.

Изјава лица одговорних за састављање извештаја
Према нашем најбољем сазнању, полугодишнји финансијски извештај је састављен уз примену
одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке
о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и
променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване
извештаје. Изјаву дали:

Генерални директор
М.П.

__________________________
БОРИС ШТРБАЦ

Јавно друштво је дужно да састави Полугодишнји извештај, објави јавности и достави га Комисији, а
регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва
укључене у трговање, и то најкасније дба месеца након завршетка полугодишта, као и да обезбеди да
полугодишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања.
Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Полугодишнјем извештају.

У Бачкој Паланци, 28.08.2017. године

Генерални директор
М.П.

____________________
БОРИС ШТРБАЦ
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