
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

I  ОПШТИ ПОДАЦИ

01. Пословно име „БАГ“ АД БАЧКО  ГРАДИШТЕ
Седиште и адреса Бачко Градиште, Новосадски пут  46
Матични број 8266921
ПИБ 100434920

2. Веб сајт и е-маил адреса www.bag.r  s   
bag-deko@neobee.net

3. Број и датум решенја о упису у 
регистар привредних субјеката

БД  42009/2009

4. Делатност (шифра и опис) 1039-Остала прерада и 
конзервисање воћа и  поврћа      

5. Број запослених 
(просечан број у 2015.години)

49

6. Број акционара (на дан 31.12.2015.) 266

7.  10 највећих акционара

Рбр Акционар Број акција % емитованих ФИ

1 Тривит  Доо 508776 71,46%

2 Акционарски Фонд АД Београд 104101 14,62%

3 Арсенов Јела 646 0,09%

4 Бобић  Душанка 646 0,09%

5 Вамош  Марија 646 0,09%

6 Чепела  Ференц 646 0,09%

7 Бранков  Груја 628 0,09%

8 Демек  Јожеф 628 0,09%

9 Глигорић  Здравко 628 0,09%

10 Хорват  Јожеф 628 0,09%

8 Вредност основног капитала 425.722.349,62  динара

http://www.trivitpek.com/


9 Број издатих акција 711946
Број издатих акција-обичне 711946
ISIN број RSBAGBE51643
CIF КОД ESVUFR
Број издатих акција – приоритетне -

10.                            Подаци о зависним друштвима
Редни
Број

Пословно име Седиште и пословна 
адреса 

-                          -                -

Пословно  име,седиште  и  пословна
адреса  ревизорске  куће  која  је
ревидирала  последњи  финансијски
извештај

„Aудитор“ , Београд , 
Страхинјића Бана 26/2 

Назив организованог тржишта на које
су укључене акције

Београдска  Берза, Нови Београд 
Омладинских бригада 1

      1а- ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1. Опис пословних активности

Баг  АД  Бачко  Градиште на плодној Бачкој земљи од 
1948.године производи квалитетни пољопривредне производе и
прерађују у сопственој фабрици за дехидрацију. 
Поред наведене основне основне делатности Предузеће обавља
друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и 
рационалнијем пословању, а посебно:
-трговина на велико , производња полјопривредних производа, 
пластеничка производнја, производнја млека.

2.  Организациона структура

Друштво има дводомне органе управљања. Органи управљања 
су: скупштина друштва, надзорни одбор који има 3 члана и 
извршни одбор директора који такође има 3 члана. 
Председавајући одбором директора је генерални директор 
друштва. Генерални директор друштва је Вера Шћепановић.



II – ПРИКАЗ РАЗВОЈА,ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И 
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

1. Извештај управе о реализацији усвојене
пословне политике, са навођењем случаја и
разлога за одступање, и другим начелним

питањима која се односе на вођење послова

Управа је констатовала да се
пословање обављало у складу са
усвојеном пословном политиком

2. Анализа остварених прихода, расхода и резултата посовања и рацио анализе

Основна делатност предузећа ,,БАГ“ а.д. Бачко Градиште је производња и прерада
воћа  и  поврћа  и  производња баг  зачина.  Следи  детаљнија  анализа  остварених
прихода, расхода и резултата пословања и рацио анализа.

2.1. Анализа прихода

Опис Износ ( у хиљадама дин.) %

Приходи: 2016. 2015. 2016. 2015. 2016/2015.
(индекс)

Пословни приход 317286 305111 98,00 99,40 103,99

Финансијски приходи 367 291 0,11 0,09 126,12

Остали приходи 6120 1546 1,89 0,51 395,86

Укупно 323773 306948 100 100 105,48



2.2. Анализа расхода

Опис Износ ( у хиљадама дин.) %

Расходи: 2016. 2015. 2016. 2015. 2016/20
15.

(индекс
)

Пословни расходи 293478 294719 91,12 96,59 99,58

Финансијски расходи 25912 1101 8,04 0,36 2353,
5

Остали расходи 2706 9316 0,84 3,05 29,05

Укупно 322096 305136 100 100 105,5
6

Набавна вредност 
продате робе

48910 46706 16,67 15,85 104,7
2

Трошкови материјала 170245 166037 58,00 56,34 102,5
3

Трошкови зарада, 
накнада зарада и остали
лични расходи

32451 39733 11,06 13,48 81,67

Трошкови амортизације
и резервисања

18585 12484 6,33 4,24 148,8
7

Остали пословни 
расходи

23287 29759 7,93 10,09 78,25

Укупно 293478 294719 100 100 99,58



2.3. Анализа резултата пословања

Опис Износ ( у хиљадама дин.) 2016/2015.

(индекс)Резултати пословања 2016. 2015.

Пословни добитак / (губитак) 23808 10392 229,10

Финансијски добитак / (губитак) -25545 -810 -3153,70

Остали добитак / (губитак) 3414 -7770 43,94

Добитак / (губитак) 308 238 129,41

Порез на добитак 245 147 166,67

Нето добитак / (губитак) 63 91 69,23

2.4. Рацио анализа и анализа показатеља

Рацио анализа

Опис 2016. 2015. 2016/2015.

(индекс)

Принос на укупан капитал (добитак из 
редовног пословања пре опорезивања / 
капитала)

0,0006 или
0,063%

0,0005 или
0,049%

128,57

Принос на имовину (пословни 
добитак / пословна имовина)

0,045 или
4,53%

0,020 или
2,04%

222,06



Нето принос на сопствени капитал 
(нето добитак / капитал)

0,0001 или
0,013

0,001 или
0,019%

68,42

Степен задужености (дугорочно 
резервисање и обавезе / укупна пасива)

0 0,053 или
5,31%

0

I степен ликвидности (готовински 
еквиваленти и готовина / краткорочне 
обавезе)

0,0006 или
0,061%

0,002 или
0,018%

338,89

II степен ликвидности (краткорочна 
потраживања, пласмани и готовина / 
краткорочне обавезе)

2,100 или
210,02

2,793 или
279,34%

75,18%

Износ ( у хиљадама дин.) 2016/2015.

(индекс)2016. 2015.

Нето обртни капитал (обртна имовина 
(без одложених пореских средстава) – 
краткорочне обавезе)

207865 224219 92,71

2.5. Анализа показатеља у вези акција и тржишне капиталижације

Опис 2016.

дин.

2015.

дин.

2014.

дин.

Исплаћена дивиденда по акцијама - - -



3. Главни купци, добављачи и сегменти

Износ ( у хиљадама дин.) 2016/2015.

(индекс)Главни купци (са становишта
прихода)

2016. 2015.

1 Тривит доо 18411 21802 84,45

2 ББ Траде ад 29089 7175 405,42

Износ ( у хиљадама дин.) 2016/2015.

(индекс)Главни добављачи

(са становништа учешћа у
обавезама)

2016. 2015.

1 Росс Комерце доо 11849 8696 136,26

2 Ветеринарска Станица Србобран 4023 4162 96,66



4. Промене билансних вредности

Биланска позиција Износ 

(у хиљадама дин.)

2016/2015

(индекс)

Разлог промене

2016. 2015.

Нематеријална 
улагања

0 0 0 Софтверски програм
користимо преко матичног

правног лица ТРИВИТ ДОО

Дугорочни 
финансијски 
ппласмаи

397 397 100 Тржишна цена акција Хотела
Бела Лађа  остала је

непромењена од 2011.године

Краткорочна 
потраживања, 
пласмани и 
готовина 

86782 75675 114,68 Због продужење времена
наплате потраживања дошло
до повећања потраживања од

купацa

Краткорочне 
обавезе

37365 27090 137,93 Због  продужење времена
наплате од купаца  дошло је до

повећања обавеза према
добављачима и банкама

Нето 
добитак/губитак

63 91 69,23 Услед смањења производње 
дошло је до смањења прихода 

5. Информације о стању (број и %), стицању, 
продаји и поништењу сопствених акција

У протекле две године није било 
ни куповине ни продаје 
сопствених акција друштва

6. Износ, начин формирања и употреба резерви 
у последње две године

У протекле две године није било
ни формирања нити употреба

резерви.



IIа-ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА

1. Долазак нових запослених Током године примљено је 2 запослена, 

1 са факултетом и 1 са средњом школом 

2. Одлазак запослених Током  године  из  предузећа  19 запослена  су
престала са радом,  

3   због   одласка  у  пензију,  а 16 по  другим
основима

3. Запошљавање значајних
кадрова

Током 201. је у радни однос
примлјено 1 стручно лице за вођенје
фабричке прозводнје и једно лице за

заштиту и здравлје на раду.

III-УЛАГАЊА СА ЦИЉЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Улагања у циљу заштите животне средине У 2016.години није било улагања у
циљу заштите животне средине



IV – ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ

1. Битни пословни догађаји који су 
се десило од дана билансирања до
дана подношења извештаја

Није било битних пословних догађаја од дана 
билансирања до дана подношења извештаја.

2. Случајеви у којима постоји 
неизвесност наплате потраживања
исказана као наплата 31.12. или 
могућих будућих трошкова који 
могу значајно утицати на 
финансијску позицију друштва

Према мишљењу руководства предузећа, нема 
таквих случајева.

3. Наплаћена отписана или 
исправљена потраживања

На дан 31.12. била су исправљена сва 
потраживања од чијег рока за наплату је прошло 
више од 60 дана, у укупном износу од 
12.213.588,73  динара.

4. Судски спорови изгубљени након 
истека пословне године

Немамо 

5. Остале битне промене података 
садржаних у проспекту, а који 
нису напред наведени

Није било других битних промена података из 
проспекта



V – Опис планираног будућег развоја друштва, промена у пословним
политикама друштва, као и главних ризика и претњи

1. Опис очекиваног 
развоја друштва у 
наредном периоду

У 2016.-ој години смо ставили у рад два пластеника и један 
расадник. Такође, у 2015. години смо вршили константно 
улаганје у фарму. План за 2017. годину нам је да се повећа 
производнја млека, као и повећанје броја грла.

2. Промена пословне 
политике

Оријентација на проширење производног програма и  
повећање производње здраве хране.

3. Главни ризици и 
претње којима је 
привредно друштво 
изложено

Продужење времена наплате потраживања

Смањење куповне моћи потрошача

Повећање присутности страних произвођача  због 
либерализације тржишта

VI – Активности у области истраживања и развоја

1. Улагања у истраживање и развој 
основне делатности, информационе 
технологије и људске ресурсе

Износ ( у хиљадама дин.)

2016. 2015. 2016/2015.

(индекс)

Улагање у испитивање основне 
делатности

- - -

Улагање у развоје софтвера за 
маркетинг

- - -

Није било активности у области истраживања и развоја.



VII-ОТКУП СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

1. Откуп сопствених акција Привредно друштво није вршило откуп сопствених
акција

VIII-ОГРАНЦИ

1. Огранци у земљи Привредно друштво нема огранке у земљи

2. Огранци у иностранству Привредно друштво нема огранке у иностранству

IX-ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ

1. Коришћени финансијски
инструменти

_

X-УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА И ПОЛИТИКЕ
ЗАШТИТЕ,ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ,КРЕДИТНОМ

РИЗИКУ,РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА

1. Тржишни ризик _

2. Кредитни ризик _

3. Ризик ликвидности _

4. Ризик новчаног тока _



XI  -ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

1. Чланови надзорног одбора (на дан 31.12.2016.)

Редни
број

Име,презиме и 
пребивалиште

Образовање,
садашње
запослење(пословно
име  фирме  и  радно
место)  чланство  у
надзорним  одборима
других друштава

Исплаћени
нето износ
накнаде

Број и 
проценат 
акција које 
поседују у 
акционарском 
друштву

1. Игор Степанов
Бечеј

Дип.Правник,
директор  „Бечејске
пекаре“ ад

- 0,00

2. Бранка Стојаковић 
Врбас

Дип.технолог,директ
ор производње
„Тривит пек“ а.д.

- 0,00

3. Михаило Јакшић
Врбас

Медицински 
техничар

- 0,00

2. Чланови извршног одбора директора(на дан 31.12.2016.) –Извршни одбор

Редн
и
број

Име,презиме и 
пребивалиште

Образовање,  садашње
запослење(пословно  име  фирме
и  радно  место)  чланство  у
управним  одборима  других
друштава

Испла
ћени
нето
износ
накна
де

Број  и
проценат
акција  које
поседују  у
акционарско
м друштву

1. Вера Шћепановић
Врбас

Високо факулт. обр.Медицинске 
стр. директор „Баг“ а.д.

- -

2. Нјегош Перишић
Бечеј

Образованје  среднјег  степена  -
електро смера

- -

3. Аница Ћосић
Бачко Градиште

Образовање  средњег  ступња
-општег смера

- 517



XII – Значајни послови са повезаним лицима

1. Продаја производа повезаним 
лицима 

Продато робе и производа за 308.345 хиљада 
динара повезаним правник лицима 

2. Продаја основних средстава 
повезаним лицима

Нема

 

       ________________________                        МП.      ______________________

       Лидија Бодо Малјугић                                             Др. Вера  Шћепановић

        шеф рачуноводства                                                 генерални  директор


	

