










































1/1/2011 до 12/31/2011

Ne

(уноси се само име и презиме особе за контакт)
Факс:

Усвојен (да/не):

Pojedinačni

Beogradski put 123

Поштански број и место: 24000

Консолидовани/Појединачни:

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

Subotica

Улица и број:

Друштва субјекта консолидације:* Седиште: МБ:

Период извештавања:                                    од

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Матични број (МБ): 08048908

Пословно име: Veterinarski Zavod "Subotica" a.d.

Адреса е-поште: vetzavod@vetzavod.com

Интернет адреса: www.vetzavod.com

(особа овлашћена за заступање)

Vesna Unginović

024/624-103 024/567-736

Nataša Pavićević Bajić

Адреса е-поште: vesna.unginovic@vetzavod.com

Презиме и име:

Особа за контакт:

Телефон:



на дан

Текућа година Претходна година
2 3 4

001 1,921,161 1,889,564

002

003 201,033 201,833

004 108,434 123,952

005 1,544,862 1,555,539

006 1,533,446 1,543,469

007 11,416 12,070

008

009 66,832 8,240

010 1,657 472

011 65,175 7,768

012 1,595,268 2,325,850

013 470,239 844,273

014

015 1,125,029 1,481,577

016 1,083,878 1,066,800

017 0 7,964

018 25,820 367,398

019 6,425 10,291

020 8,906 29,124

021

022 3,516,429 4,215,414

023

024 3,516,429 4,215,414

025 9,882,924 7,588,656

101 2,597,427 2,528,122

102 946,467 946,467

103

104 532,926 532,978

105 584,892 585,565

106

107

108 533,142 463,379

109

110 0 267

111 874,153 1,640,933

112 9,379 10,240

113 277,296 368,362

114 277,296 368,362

115

116 587,478 1,262,331

117 163,904 559,765

118

119 394,866 677,765

120 24,081 23,197

121 1,043 586

122 3,584 1,018

123 44,849 46,359

124 3,516,429 4,215,414

125 9,882,924 7,588,656

31.12.2011

2. Инвестиционе некретнине 

1. Некретнине, постројења и опрема 

БИЛАНС СТАЊА

у хиљадама динара
Износ

А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009) 

АКТИВА 

1

Позиција

II GOODWILL 

III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008) 

АОП

I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 

3. Биолошка средства 

V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) 

1. Учешћа у капиталу 

2. Остали дугорочни финансијски пласмани 

4. Готовински еквиваленти и готовина 

Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015) 

I ЗАЛИХЕ 

II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020) 

3. Краткорочни финансијски пласмани 

1. Потраживања 

2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 

5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења 

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021) 

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 

Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023) 

Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) 

ПАСИВА

I ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 

III РЕЗЕРВЕ 

IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 

V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

VIII ГУБИТАК 

IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116) 

I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115) 

1. Дугорочни кредити 

2. Остале дугорочне обавезе 

III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122) 

1. Краткорочне финансијске обавезе 

2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља 

3. Обавезе из пословања 

4. Остале краткорочне обавезе 

5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења 

6. Обавезе по основу пореза на добитак 

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123) 

Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 



од до

Текућа година Претходна година
2 3 4

201 3,106,400 2,626,864

202 3,069,047 2,605,204

203 7,406 1,492

204 29,219 15,849

205

206 728 4,319

207 2,882,358 2,450,498

208 825,737 875,876

209 1,509,424 1,063,105

210 300,931 272,281

211 113,141 121,027

212 133,125 118,209

213 224,042 176,366

214

215 27,009 49,403

216 81,995 140,030

217 4,807 5,753

218 98,489 34,774

219 75,374 56,718

220

221

222 303 553

223 75,071 56,165

224

225 7,479 4,248

226

227 1,511 0

228

229 69,103 51,917

230

231

232

233

234

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)

БИЛАНС УСПЕХА

у хиљадама динара
31.12.2011

Позиција АОП Износ

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

1

4. Смањење вредности залиха учинака

01.01.2011

5. Остали пословни приходи

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)

1. Приходи од продаје

2. Приходи од активирања учинака и робе

3. Повећање вредности залиха учинака

1. Набавна вредност продате робе

2. Трошкови материјала

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

4. Трошкови амортизације и резервисања

5. Остали пословни расходи

III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)

IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)

V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ

VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ

IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)

X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)

XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)

1. Порески расход периода

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1. Основна зарада по акцији

2. Одложени порески расходи периода

3. Одложени порески приходи периода

Д. Исплаћена лична примања послодавцу

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227- 228)

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ



од до

Текућа година Претходна година

2 3 4

301 3,301,048 2,700,334

302 3,229,146 2,629,612

303 30,221 521

304 41,681 70,201

305 3,075,464 2,745,018

306 2,664,363 2,354,034

307 293,539 266,690

308 71,846 60,899

309 4,912 18,727

310 40,804 44,668

311 225,584 0

312 0 44,684

313 282,728 0

314

315 13,813 0

316 268,915 0

317

318

319 68,663 123,412

320 1,185 408

321 67,478 104,204

322 0 18,800

323 214,065 0

324 0 123,412

325 0 131,260

326

327 0 129,660

328 0 1,600

329 443,159 2,482

330

331 442,718 0

332 441 2,482

333

334 0 128,778

335 443,159 0

336 3,583,776 2,831,594

337 3,587,286 2,870,912

338

339 3,510 39,318

340 10,291 49,714

341

342 356 105

343 6,425 10,291

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

IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)

2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)

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

1. Откуп сопствених акција и удела

1. Увећање основног капитала

3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе

II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)

01.01.2011

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)

Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)

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

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

II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

2. Примљене камате из пословних активности

3. Остали приливи из редовног пословања

II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

1. Исплате добављачима и дати аванси

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)

3. Финансијски лизинг

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

4. Примљене камате из активности инвестирања

5. Примљене дивиденде

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
31.12.2011

у хиљадама динара

I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3. Плаћене камате

4. Порез на добитак

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода

4. Исплаћене дивиденде

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

АОП Износ

1

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Позиција



од до

АОП

О
сн

ов
ни

 к
ап

ит
ал

 (г
ру

па
 

30
 б

ез
 3

09
) 

АОП

О
ст

ал
и 

ка
пи

та
л 

(р
н.

 3
09

) 

АОП

Н
еу

пл
аћ

ен
и 

уп
ис

ан
и 

ка
пи

та
л 

(г
ру

па
 3

1)

АОП

Ем
ис

ио
на

 п
ре

м
иј

а 
(р

н.
 

32
0)

 

АОП

Ре
зе

рв
е 

(р
н.

 3
21

, 3
22

) 

АОП

Ре
ва

ло
ри

за
ци

он
е 

ре
зе

рв
е 

(р
ач

ун
и 

33
0 

и 
33

1)
 

АОП

Н
ер

еа
ли

зо
ва

ни
 д

об
иц

и 
по

 о
сн

ов
у 

ха
рт

иј
а 

од
 

вр
ед

но
ст

и 
(р

ач
ун

 3
32

) 

АОП

Н
ер

еа
ли

зо
ва

ни
 г

уб
иц

и 
по

 о
сн

ов
у 

ха
рт

иј
а 

од
 

вр
ед

но
ст

и 
(р

ач
ун

 3
33

) 

АОП

Н
ер

ас
по

ре
ђе

ни
 д

об
ит

ак
 

(г
ру

па
 3

4)
 

АОП

Гу
би

та
к 

до
 в

ис
ин

е 
ка

пи
та

ла
 (г

ру
па

 3
5)

 

АОП

О
тк

уп
љ

ен
е 

со
пс

тв
ен

е 
ак

ци
је

 у
де

ли
 (р

н.
 0

37
, 

23
7) АОП

Ук
уп

но
 (к

ол
. 

2+
3+

4+
5+

6+
7+

8-
9+

10
-1

1-
12

) 

АОП

Гу
би

та
к 

из
на

д 
ви

си
не

 
ка

пи
та

ла
 (г

ру
па

 2
9)

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

401 926681 414 19786 427 440 533108 453 466 590703 479 492 505 410287 518 531 544 2480565 557

402 415 428 441 454 467 480 493 506 519 532 545 558

403 416 429 442 455 468 481 494 507 520 533 546 559

404 926681 417 19786 430 443 533108 456 469 590703 482 495 508 410287 521 534 547 2480565 560

405 418 431 444 457 470 483 496 509 63332 522 535 267 548 63065 561

406 419 432 445 130 458 471 5138 484 497 510 523 536 549 5268 562

407 926681 420 19786 433 446 532978 459 472 585565 485 498 511 473619 524 537 267 550 2538362 563

408 421 434 447 460 473 486 499 512 525 538 551 564

409 422 435 448 461 474 487 500 513 10240 526 539 552 10240 565

410 926681 423 19786 436 449 532978 462 475 585565 488 501 514 463379 527 540 267 553 2528122 566

411 424 437 450 463 476 489 502 515 69763 528 541 554 69763 567

412 425 438 451 52 464 477 673 490 503 516 529 542 267 555 458 568

413 926681 426 19786 439 452 532926 465 478 584892 491 504 517 533142 530 543 556 2597427 569

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Стање на дан 31.12. текуће године _____ (р.бр. 10+11-12) 

Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године _____ (р.бр. 7+8-9) 

Укупна повећања у текућој години 

Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године _____ (р.бр. 1+2-3) 

Укупна повећања у претходној години 

Укупна смањења у претходној години 

Стање на дан 31.12. претходне године _____ (р.бр. 4+5-6) 

Стање на дан 01.01. претходне године ____ 

12/31/2011
у хиљадама динара

Позиција

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - 
повећање 

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - 
смањење 

1

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - 
повећање 

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - 
смањење 

Укупна смањења у текућој години 

1/1/2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД 

“СУБОТИЦА” А.Д., СУБОТИЦА 

 

Финансијски извeштаји  

31. децембар 2011. гoдине и  

Извeштај нeзависнoг рeвизoра  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД “СУБОТИЦА” А.Д., СУБОТИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ 

 
 Страна 
 
 
   
 
Извештај независног ревизора 1 - 2 

 

 

Финансијски извештаји: 

 

 

Биланс успеха 3 

 

 

Биланс стања 4 

 

 

Извештај  о променама на  капиталу 5 

 

 

Извештај о токовима готовине 6 

 

 

Напомене уз финансијске извештаје  7 - 35 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима и директору Ветеринарског завода “Суботица” а.д., Суботица 

 

Извршили смо ревизију финансијских извештаја Ветеринарског завода „Суботица“ а.д., Суботица    

(у даљем тексту „Привредно друштво“) који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2011. 

године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима 

готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика 

и напомене уз финансијске извештаје. 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Руководство Привредног друштва је одговорно за састављање и истинито и објективно 

приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике 

Србије, као и за оне интерне контроле за које руководство одреди да су неопходне за сврхе 

састављања финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, услед 

криминалне радње или грешке.  

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 

извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије и 

Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са 

етичким принципима и да  ревизију  планирамо и извршимо на начин  којим се омогућава да се, у 

разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне 

исказе. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и 

обелодањивањима података датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани 

на просуђивању ревизора, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних 

погрешних исказа у финансијским извештајима, услед криминалне радње или грешке. Приликом 

процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле релевантне за састављање и истинито и 

објективно приказивање финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака 

примерених у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних 

контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и 

вредновање значајних рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену 

опште презентације финансијских извештаја. 

 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују 

основу за изражавање нашег ревизорског мишљења. 

Мишљење  

 

По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим 

материјално значајним аспектима,  финансијски положај Привредног друштва на дан 31. децембра 

2011. године и резултате његовог пословања,  и  токове готовине за годину која се завршава на тај 

дан, у складу са рачуноводственим прописима  Републике Србије.  

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима и директору Ветеринарског завода “Суботица” а.д., Суботица (наставак) 

 

Скретање пажње 

 

a) Као што је обелодањено у напомени 16. уз финансијске извештаје, на некретнинама 

Привредног друштва, садашње вредности на дан 31. децембра 2011. године у износу од 

561,560 хиљадa динара, укњижене су хипотеке и то по основу: Уговора о дугорочном 

кредиту број Л1872/11, закљученог са „Hypo Alpe Adria Bank“ а.д. Београд од 17. октобра 

2011.  године, који је намењен за рефинансирање кредита одобрених од стране Hypo Group 

Netherlends Corporate Finance Amsterdam и Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту 

са „Комерцијалном банком“ а.д., Београд који је закључен 29. августа 2008. године.  

 

б) Као што је обелодањено у напомени 29. уз финансијске извештаје, потенцијалне обавезе по 

основу датих јемстава и гаранција на дан 31. децембра 2011. године износе 9,481,755 

хиљада динара (31. децембра 2010. године – 7,156,481 хиљада динара). Ова јемства и 

гаранције дата су домаћим банкама, а односе се на дужнике - повезана правна лица.  

 

 

Наше мишљење не садржи резервe по овим питањима. 

 

 

 

 

 

 

Београд, 1. март 2012. године   

                Јован Папић 

Овлашћени ревизор
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БИЛАНС УСПEХА 

У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2011. гoдинe                                                       

(У хиљадама динара) 

 

 

Напомене  2011.  

Кориговани 

2010. 

     Напомена 31. 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

    Приходи од продаје 5 

 

3,069,047            2,605,204  

Приходи од активирања учинака и робе  

 

7,406                  1,492  

Повећање вредности залиха учинака  

 

29,219                15,849  

Остали пословни приходи  

 

728                  4,319  

 

 

 

3,106,400            2,626,864  

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  

  

    

Набавна вредност продате робе  

 

(825,737)             (875,876) 

Трошкови материјала 6 

 

(1,509,424)          (1,063,105) 

Трошкови зарада, накнада зарада и   

  

    

   остали лични расходи 7 

 

(300,931)             (272,281) 

Трошкови амортизације и резервисања 8 

 

(113,141)             (121,027) 

Остали пословни расходи 9 

 

(133,125)             (118,209) 

 

 

 

(2,882,358)          (2,450,498) 

 

 

  

    

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  

 

224,042               176,366  

 

 

  

    

Финансијски приходи 10 

 

27,009                49,403  

Финансијски расходи 11 

 

(81,995)             (140,030) 

Остали приходи 12 

 

4,807                  5,753  

Остали расходи 13 

 

(98,489)               (34,774) 

 

 

  

    

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНOГ   

  

    

   ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

 

75,374                56,718  

 

 

  

    

Ефекат грешака из ранијих година   

  

    

  које нису материјално значајне, нето  

 

(303)                   (553) 

 

 

  

    

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

 

75,071                56,165  

 

 

  

    

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  

  

    

Порески расход периода 14б 

 

(7,479)                 (4,248) 

Одложени порески приходи периода 14а 

 

1,511                         -  

 

 

 

(5,968)                 (4,248) 

 

 

  

    

НЕТО ДОБИТАК   69,103                51,917  

Основна зарада по акцији (у динарима)   30,57  27,50 

 

Напoмeнe на нарeдним странама  

чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
 
Ови финансијски извештаји су одобрени од стране руководства Привредног друштва и предати су 

Агенцији за привредне регистре 29. фебруара 2011. године. 
 
Потписано у име Ветеринарског завода “Суботица” а.д., Суботица: 

Наташа Павићевић-Бајић 

 

 

                                         

Данијела Полић 

Законски заступник 

 

 

Лице одговорно за састављање 

финансијских извештаја 
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БИЛАНС СТАЊА 

На дан 31. децембра 2011. године 

(У хиљадама динара) 

 

 

 

Напомене  
31. децембар 

2011.  

Кориговани 

31. децембар 

2010. 

АКТИВА         Напомена 31. 

Стална имовина          

Goodwill 15   201,033 

 

201,833 

Нематеријална улагања 16   108,434 

 

123,952 

Некретнине, постројења и опрема 16   1,533,446 

 

1,543,469 

Инвестиционе некретнине 16  11,416  12,070 

Дугорочни финансијски пласмани 17   66,832 

 

8,240 

     1,921,161 

 

1,889,564 

Обртна имовина    

   Залихе 18   470,239 

 

844,273 

Потраживања 19   1,083,878 

 

1,066,800 

Потраживања за више плаћен порез на   

  добитак 

 

  - 

 

7,964 

Краткорочни финансијски пласмани 20   25,820 

 

367,398 

Готовински еквиваленти и готовина 21   6,425 

 

10,291 

Порез на додату вредност и     

     активна временска разграничења 22   8,906 

 

29,124 

     1,595,268 

 

2,325,850 

     

   Укупна актива    3,516,429 

 

4,215,414 

     

   ПАСИВА    

   Капитал    

   Основни капитал 23   946,467 

 

946,467 

Емисиона премија    532,926 

 

532,978 

Ревалоризационе резерве    584,892 

 

585,565 

Нераспоређени добитак    533,142 

 

463,379 

Откупљене сопствене акције    - 

 

(267) 

     2,597,427 

 

2,528,122 

     

   Дугорочна резервисања 24   9,379 

 

10,240 

     

   Дугорочне обавезе    

   Дугорочни кредити 25   277,296 

 

368,362 

        

Краткорочне обавезе    

   Краткорочне финансијске обавезе 26   163,904 

 

559,765 

Обавезе из пословања 27   394,866 

 

677,765 

Остале краткорочне обавезе  28   24,081 

 

23,197 

Обавезе по основу пореза на додату    

     вредност и осталих јавних прихода и    

  пасивна временска разграничења 

 

  1,043 

 

586 

Обавезе по основу пореза на добитак    3,584 

 

1,018 

     587,478 

 

1,262,331 

     

   Одложене пореске обавезе 14в   44,849 

 

46,359 

     

   Укупна пасива    3,516,429 

 

4,215,414 

     

   Ванбилансна актива/пасива 29   9,882,924 

 

7,588,656 

 

Напoмeнe на нарeдним странама  

чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
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ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ  

У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2011. гoдинe 

(У хиљадама динара) 

 
Акцијски  

капитал   

Остали   

капитал   

Емисиона 

премија  

Ревалори- 

зационе 

резерве  

Нераспо-

ређени 

добитак 

 Откупљене 

сопствене 

акцијe  Укупно 

              

Стање 1. јануара 2010. године 

 

926,681  19,786  533,108  590,703  410,287 

  

-  2,480,565 

Откуп сопствених акција -  -  (130)  -  -   (267)  (397) 

Смањење по основу расходовања и  продаје некретнина,    

  постројења и опреме -  -  -  (3,963)   

 

-  (3,963) 

Пренос реализованих  ревалоризационих резерви по  основу  

   продаје некретнина, постројења и опреме -  -  -  (1,175)  1,175 

 

-  - 

Добитак  текуће године -  -  -    62,157  -  62,157 

Стање 31. децембра 2010. године  

 

926,681  19,786  532,978  585,565  473,619 

  

(267)  2,538,362 

              

Стање 1. јануара 2011. Године 

 

926,681  19,786  532,978  585,565  473,619 

  

(267)  2,538,362 

Исправка грешака из ранијих година (напомена 31.) -  -  -  -  (10,240)  -  (10,240) 

Кориговано почетно стање 926,681  19,786  532,978  585,565  463,379   (267)  2,528,122 

Откуп сопствених акција -  -  (52)  -  -  267  215 

Смањење по основу расходовања и  продаје некретнина,    

  постројења и опреме -  -  -  (13)  - 

 

-  (13) 

Пренос реализованих  ревалоризационих резерви по  основу  

   продаје некретнина, постројења и опреме -  -  -  (660)  660 

 

-  - 

Добитак  текуће године -  -  -  -  69,103  -  69,103 

Стање 31. децембра 2011. године  

 

926,681  19,786  532,926  584,892  533,142 

  

-  2,597,427 

 

 

 



ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД “СУБОТИЦА”  А.Д., СУБОТИЦА 
 

 

 

6 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2011. гoдинe 

(У хиљадама динара) 
 2011.  2010. 

Токови готовине из пословних активности    

Продаја и примљени аванси 3,229,146  2,629,612 

Примљене камате из пословних активности 30,221  521 

Остали приливи из редовног пословања 41,681  70,201 

Исплате добављачима и дати аванси (2,664,363)  (2,354,034) 

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (293,539)  (266,690) 

Плаћене камате (71,846)  (60,899) 

Порез на добитак (4,912)  (18,727) 

Плаћања по основу осталих јавних прихода (40,804)  (44,668) 

    

Нето прилив/(одлив) готовине из пословних активности 225,584  (44,684) 

    

Токови готовине из активности инвестирања    

Продаја нематеријалних улагања, некретнина, 

 постројења и опреме 13,813  - 

Остали финансијски пласмани (нето приливи) 268,915  - 

Куповина акција и удела (нето одливи) (1,185)  (408) 

Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења,   

  опреме  (67,478)  (104,204) 

Остали финансијски пласмани (нето одливи) -  (18,800) 

    

Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања 214,065  (123,412) 

    

Токови готовине из активности финансирања    

Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) -  129,660 

Остале дугорочне и краткорочне обавезе -  1,600 

Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) (442,718)  - 

Финансијски лизинг (441)  (2,482) 

    

Нето (одлив)/прилив готовине из активности финансирања (443,159)  128,778 

    

Нето (одлив) готовине  (3,510)  (39,318) 

Готовина на почетку обрачунског периода 10,291  49,714 

Курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето (356)  (105) 

    

Гoтoвина на крају обрачунског периода 6,425  10,291 

 

Напoмeнe на нарeдним странама  

чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја
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1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 

 
 Ветеринарски завод “Суботица“ а.д., Суботица (у даљем тексту “Привредно друштво“) основан 

је 11. августа 1921. године под именом “Патриа” Завод за производњу серума Београд - 

Суботица. По завршетку II светског рата Завод је организационо припадао Државном заводу за 

производњу ветеринарских лекова и цепива са седиштем у Београду и плански је по налогу 

Министарства пољопривреде, производио и пласирао серуме и вакцине. 

 
 Завод се трансформисао у деоничарско друштво 1991. године, а 1998. године у акционарско 

друштво. Приватизација Завода у складу са Законом о власничкој трансформацији из 1997. 

године је завршена 11. новембра 1998. године. Промена правног статуса Привредног друштва, 

завршена је код Привредног суда у Суботици решењем број ФИ 3138/98. 

 

 Решењем Агенције за привредне регистре БД 44608/2005 од 1. августа 2005. године извршено је 

превођење у  Регистар привредних субјеката.  

 

 Пуно пословно име: Ветеринарски завод „Суботица“ а.д., Суботица – производња хране за 

животиње, фармацеутских препарата, пестицида и средстава за дератизацију, дезинфекцију и 

дезинсекцију. Скраћено пословно име: Ветзавод а.д., Суботица. 

 

 Oснoвну дeлатнoст Привредног друштва чини производња готове хране за животиње и кућне 

љубимце, производња фармацеутских препарата за употребу у ветерини, производња 

пестицида и других хемикалија за пољопривреду, производња средстава за дезинфекцију, 

дезинсекцију и  дератизацију. 

 

 Привредно друштво има 51% учешћа у предузећу „Ветзавод Георги и други“ д.о.о., Скопље у 

Македонији. Управни одбор Привредног друштва je 23. фебруара 2007. године донео Одлуку о 

престанку рада предузећа „Ветзавод Георги и други“ д.о.о., Скопље, због непостојања 

економског интереса за даљим радом. Гашење предузећа у Македонији је у току. Привредно 

друштво, од маја 2007. године, има учешће и у предузећу „Aktivex“ д.о.о., Суботица (77.25%). 

Поред тога, у септембру 2007. године је реализована куповина 100% удела у предузећу 

„Symbiofarm“ д.о.о., Београд које се бави производњом фармацеутских производа у ветерини и 

1. јануара 2008. године спроведена је статусна промена спајања уз припајање „Symbiofarm“ 

д.о.о. Београд, Привредном друштву што је условило повећање производње фармацеутских 

препарата у ветерини као и повећање учешћа Привредног друштва на тржишту ових препарата.  

 
 Седиште Привредног друштва је у Суботици, улица Београдски пут 123. 

 

 На дан 31. децембра 2011. године Привредно друштво је имало 322 запослених радника (2010. 

године – 335 запослена радника). 

 
 Порески идентификациони број Привредног друштва је 100845844. 

 



ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД “СУБОТИЦА”  А.Д., СУБОТИЦА 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2011. године 

 

  8 

2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВEШТАЈА, РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД И УПОРЕДНИ ПОДАЦИ 

 

2.1.  Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и 

рачуноводствени метод 

 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр.  46 од 2. јуна 2006. 

године и бр. 111 од 29.  децембра 2009. године), правна лица и предузетници у Републици 

Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, 

прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских 

извештаја врше у складу са законском  и професионалном регулативом, која подразумева Оквир 

за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), Међународне 

рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде финансијског 

извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део наведених стандарда који су били 

на снази на дан 31. децембра 2002. године. 

 

Измене МРС као и нови МСФИ и одговарајућа  тумачења, издати од Одбора за Међународне 

рачуноводствене стандарде („Одбор”) и Комитета за тумачења међународног финансијског 

извештавања („Комитет”), у периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, 

званично су усвојени Решењем Министра финансија Републике Србије и објављени у 

„Службеном гласнику РС”, бр. 77 на дан 25. октобра 2010. године. 

 

Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја нису биле преведене све 

измене МРС/МСФИ и тумачења Комитета која су била на снази за годишње периоде који 

почињу 1. јануара 2009. године. При том, приложени финансијски извештаји су приказани у 

формату прописаном Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 

привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 

114 од 22. децембра 2006. године, бр. 119 од 26. децембра 2008. године, бр. 9 од 6. фебруара 

2009. године и бр. 4 од 29. јануара 2010. године), који преузима законом дефинисан потпун скуп  

финансијских извештаја који одступа од оног дефинисног у МРС 1 “Приказивање финансијских 

извештаја”, а уз то у појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених 

билансних позиција предвиђених наведеним стандардом. 

 

На дан објављивања ових финансијски извештаја, следеће измене и допуне  стандарда (МРС и 

МСФИ) биле су издате од стране Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде и обавезне 

су за примену у текућем периоду, које још увек нису званично преведене и усвојене у 

Републици Србији. Наведене измене и допуне се односе  на следеће стандарде: 

     

 МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда фнансијског извештавања” (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 

 МСФИ 7 „Финансијски инструменти: oбелодањивања” (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године); 

 МРС 38 „Нематеријална имовина” (на снази за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јула 2009. године); 

 МСФИ 2 „Плаћања акцијама” (прве измене, на снази за годишње периоде који 

почињу на дан 1. јула 2009. године и друга измена, на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  

 МРС 24 „Обелодањивање повезаних страна” (на снази за годишње периоде  који 

почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

 МРС 32 „Финансијски инструменти; презентација” (на снази за годишње периоде 

на дан или након 1. фебруара 2010. године); и  

 Измене различитих  МСФИ и МРС (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, 

МРС 36 и МРС 39) које су резултат Пројекта квалитативног побољшавања  МСФИ  

и ступају на снагу за годиишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2010. године. 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА, 

РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД И УПОРЕДНИ ПОДАЦИ (наставак) 

 

2.1.  Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и 

рачуноводствени метод (наставак) 
 

Сходно наведеном, имајући у виду потенцијално материјално значајне ефекте које одступања 

рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 

објективност финансијских извештаја Привредног друштва, приложени финансијски извештаји 

не могу се сматрати као финансијски извештаји састављени у складу са МСФИ и МРС. 

 

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, 

осим ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 

Привредно друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало 

рачуноводствене политике образложене у напомени 3. уз финансијске извештаје. 

 

Финансијски извештаји Привредног друштва су исказани у хиљадама динара.Динар представља 

званичну извештајну валуту у Републици Србији.                          

 

2.2.      Упоредни подаци 

          

У складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке”, 

Привредно друштво је извршило усклађивање упоредних података биланса стања и биланса 

успеха за ефекте корекција грешака обелодањених у напомени 31. уз финансијске извештаје.  

 

3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА 
 

3.1. Прихoди и расходи 
 

Приходи се исказују по фактурној вредности, умањеној за дате попусте, повраћај производа и 

порез на додату вредност. Приходи се признају у тренутку када се роба испоручи односно када 

сви ризици по основу испоручених готових производа или робе пређу на купца. Приходи од 

услуга се признају када је услуга извршена. За услуге које се врше у дужем периоду, приходи се 

признају сразмерно довршености посла. 
 

Приходи и расходи по основу камата обрачунати су по начелу узрочности прихода и расхода 

применом уговорених каматних стопа.  
 

Расходи се такође обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. Трошкови одржавања 

и оправки основних средстава покривају се из прихода обрачунског периода у којем настану. 

 

3.2. Прерачунавање девизних износа исказаних у страној валути и са уговореном валутном 

клаузулом 

Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном 

клаузулом су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту 

девиза, који је важио на дан пословне промене. 

 

Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном 

клаузулом на дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на 

међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 

 

3.2. Прерачунавање девизних износа исказаних у страној валути и са уговореном валутном 

клаузулом (наставак) 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној валути 

и прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан биланса стања, 

књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних 

разлика.  

 

Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном 

монетарних средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, 

књиже се у корист или на терет биланса успеха, као приходи или расходи по основу ефеката 

уговорене заштите од ризика. 

 

3.3.  Порез на добитак 

 Текући порез на добитак 

У Републици Србији порез на добитак се обрачунава по стопи од 10% на пореску основицу 

исказану у пореском билансу, по одбитку пореских кредита. Пореска основица укључује 

добитак исказан у  билансу успеха, коригован за разлике које су дефинисане пореским 

прописима. 

 

Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода 

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

порески губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се почев од 1. јануара 

2010. године, пренети на рачун пореских добитака из будућих обрачунских периода, али не 

дуже од пет година (31. децембра 2009. године, не дуже од десет година). 

 

Одложени порез на добитак 
 

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 

билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице 

потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске 

стопе на датум биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добитак. 

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

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

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

опорезиви добитак. 
 

Oдлoжeни пoрeз сe књижи на тeрeт или у кoрист биланса успeха, oсим када сe oднoси на 

пoзицијe кoјe сe књижe дирeктнo у кoрист или на тeрeт капитала, и у тoм случају сe oдлoжeни 

пoрeз такoђe распoрeђујe у oквиру капитала. 

 

3.4. Goodwill и нeматeријална улагања 

Привредно друштво је у својим књигама исказало goodwill који је настао приликом куповине 

предузећа „Symbiofarm“ д.о.о., Београд по цени која је виша од вредности купљене нето 

имовине поменутог предузећа. Након почетног признавања, на дан биланса стања, Привредно 

друштво процењује и књиговодствено евидентира обезвређење goodwill-а. 

Нематеријална улагања се приликом прибављања вреднују по набавној вредности или цени 

коштања. Након почетног признавања нематеријално улагање се исказује по моделу трошка 

набавке. Уколико век није утврђен уговором, нематеријално улагање се отписује по стопи која 

се процењује од стране руководства Привредног друштва.  
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 

 

3.5. Некретнине, постројења и опрема 

 
Некретнине, постројења и опрема су материјална средства која Привредно друштво користи за 

употребу у производњи или за испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање другим 

лицима или у административне сврхе и за која се очекује да ће се користити дуже од једног 

обрачунског периода и чија набавна вредност у моменту набавке није мања од једне просечне 

бруто зараде за привреду, према последњем објављеном податку по запосленом у Републици 

Србији, осим за рачунаре и рачунарску опрему који ће бити признати као основна средства ако 

је њихова набавна вредност већа од 15 хиљада динара. 

 

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

цени коштања. Након почетног вредновања некретнине, постројења и опрема се процењују по 

поштеној (фер вредности). Процена некретнина је извршена од стране независних овлашћених 

проценитеља са стањем на дан 31. децембра  2005. године. Процену ревалоризоване вредности и 

остатка вредности средстава на датум сваког биланса врши комисија за процену фер вредности 

коју именује Управни одбор Привредног друштва. 

 

3.6. Амoртизација 
 

Амортизација основних средстава врши се применом пропорционалне методе отписивања 

појединачно за свако средство. Обрачун амортизације почиње наредног месеца у односу на 

месец у којем је основно средство стављено у употребу. 
 

Век употребе основних средстава, изражен у годинама, је приказан у следећем прегледу: 

 

 Век употребе 

  

Грађевине и инфраструктура 8 – 40 

Производна опрема 2 – 16 

Возила 6 – 8 

Рачунарска и остала опрема 5 
 

За потребе састављања пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се разврставају и 

амортизују по стопама које су у складу са пореским законодавством. 

 

3.7. Залихе 
 

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

продајној вредности, ако је нижа. 
 

Залихе материјала који је произведен као сопствени учинак Привредног друштва мере се по 

цени коштања или по нето продајној цени, ако је нижа. Набавну вредност или цену коштања 

залиха чине сви трошкови набавке, трошкови производње и други трошкови настали довођењем 

залиха на њихово садашње место и стање. Вредност излаза залиха материјала утврђује се на 

основу метода просечних пондерисаних цена.  

 

Залихе недовршене производње и готових производа мере се по цени коштања или по нето 

продајној вредности, уколико је она нижа. Цена коштања, односно трошкови производње 

залиха обухватају трошкове који су директно повезани са јединицама производа. Они, такође, 

обухватају систематско додељивање фиксних и промењивих режијских трошкова који настају 

приликом утрошка материјала за производњу готових производа. Обрачун излаза готових 

производа и недовршене производње врши се по планској цени коштања, у којем случају се 

вредност излаза своди, преко одступања, на цену коштања. 
 

  



ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД “СУБОТИЦА”  А.Д., СУБОТИЦА 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2011. године 

 

  12 

3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.7. Залихе (наставак) 
 

Залихе робе у промету на велико воде се по продајној вредности при чему се обрачун разлике у 

цени врши тако да вредност излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по методи 

просечне пондерисане цене. Залихе робе у промету на мало евидентирају се по продајним 

ценама са укалкулисаним порезом на додату вредност. 
 

Терећењем расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да је 

потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и залихе 

које по квалитету не одговарају стандардима се отписују. 
 
3.8.     Финансијски инструменти  
 

Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од момента 

када је Привредно друштво уговорним одредбама везано за инструмент. 
 

Финансијска средства престају да се признају када су права коришћења финансијског 

инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске обавезе престају да се признају 

када их Привредно друштво измири или када је уговором предвиђена обавеза укинута или 

истекла. 
 

Потраживања од купаца 
 

Потраживања од купаца приказана су по њиховој номиналној вредности. 
 

Привредно друштво врши појединачну исправку вредности доспелих потраживања за која 

руководство процени да су ненаплатива. Смањење процењене исправке вредности књижи се у 

корист прихода. Ненаплатива потраживања се отписују на основу судске одлуке, према 

договору о поравнању између уговорених страна или на основу одлуке Управног одбора 

Привредног друштва. 
 

Остали дугорочни финансијски пласмани  
 

Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на дугорочна потраживања од купаца и 

запослених. Дугорочна потраживања од запослених представљају потраживања по основу 

одобрених бескаматних зајмова и исказани су у износима неотплаћених зајмова увећаним за 

ефекат ревалоризације применом индекса раста цена на мало, што одступа од захтева МРС 39 

„Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање“. Руководство Привредног друштва 

сматра да неусаглашеност са МРС 39 по наведеном основу нема материјално значајног ефекта 

на финансијске извештаје у целини. 

 

Готовински еквиваленти и готовина 

 

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се готовина, чекови послати на 

наплату, средства на рачунима (депозити) код других банака и средства на текућем и девизном 

рачуну као и златници који су у сефу Привредног друштва и који се исказују по поштеној-фер 

вредности. Износи готовине нa рачунима који гласе на страна средства плаћања исказују се у 

динарима, према средњем курсу Народне банке Србије који је важио на дан биланса стања.  

 

Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе  

 

Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе се првобитно исказују у износима 

примљених средстава, односно по номиналној вредности, а након тога, исказују се по 

амортизованој вредности уз примену уговорених каматних стопа. 

 

Обавезе из пословања 

 

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања исказују се по 

номиналној вредности. 

 



ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД “СУБОТИЦА”  А.Д., СУБОТИЦА 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2011. године 

 

  13 

3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 

 

3.9. Бeнeфицијe за запoслeнe 
 

а)         Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних 

 

У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Привредно друштво јe у 

oбавeзи да плаћа пoрeзe и дoпринoсe пoрeским oрганима и државним фoндoвима кoјима 

сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe укључују пoрeзe и 

дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама 

прoписаним закoнским прoписима. Привредно друштво јe, такoђe у oбавeзи да oд брутo 

зараде запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати фoндoвима. 

Пoрeзи и дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и пoрeзи и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe 

књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 

 

б)  Остала примања запослених и отремнине 

 

Привредно друштво обезбеђује јубиларне награде,  примања након пензионисања и 

остале бенефиције које се исплаћују у складу са стеченим правима у току трајања и 

након престанка запослења. Право на ове накнаде је обично условљено остајањем 

запосленог лица у служби до старосне границе одређене за пензионисање и до 

остварења минималног радног стажа. Очекивани трошкови за поменуте накнаде се 

акумулирају током периода трајања запослења. Дефинисана пензиона обавеза се 

процењује на годишњем нивоу од стране независних, квалификованих, актуара, 

применом методе пројектоване кредитне јединице. Садашња вредност обавезе по 

основу дефинисаних примања утврђује се дисконтовањем очекиваних будућих 

готовинских исплата применом каматних стопа висококвалитетних обвезница 

предузећа које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене и које 

имају рок доспећа који приближно одговара роковима доспећа обавезе за пензије. 

Актуарски добици и губици који проистичу из искуствених корекција и промена у 

актуарским претпоставкама које превазилазе 10% вредности плана средстава или 

10% дефинисаних обавеза у погледу накнада обрачунавају се на терет или у корист 

прихода током очекиваног просечног преосталог радног века запослених. 

Отпремнине се исплаћују при раскиду радног односа пре датума редовног 

пензионисања, или када запослени прихвати споразумни раскид радног односа као 

вишак радне снаге у замену за отпремнину. Привредно друштво признаје 

отпремнину при раскиду радног односа када је евидентно обавезно да: или раскине 

радни однос са запосленим, у складу са законом и усвојеним планом, без 

могућности одустајања; или да обезбеди отпремнину за престанак радног односа   

као резултат понуде у намери да се подстакне добровољни раскид радног односа у 

циљу смањења броја запослених. Отпремнине које доспевају у раздобљу дужем од 

12 месеци након датума биланса стања своде се на садашњу вредност. 
 

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва коришћење 

најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на приказане 

вредности средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза 

на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног 

периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан 

састављања финансијских извештаја. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 

4.1. Процена и претпоставке 
  

У наставку су приказане кључне претпоставке и остали извори процењивања неизвесности на 

датум биланса стања које представљају значајан ризик за материјано значајне корекције 

позиција у финансијским извештајима следеће године. 
 

4.2. Амортизација и стопе амортизације 
  

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку 

употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње 

Привредно друштво процењује преостали век употребе наведених средстава на основу 

тренутних предвиђања. 
 

4.3.       Исправка вредности потраживања 
 

На основу процене руководства Привредно друштво врши појединачну исправку вредности 

доспелих потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадну вредност. 
 

4.4. Одложена  пореска средства  

 
Одложена пореска средства признају се за све неискоришћене пореске губитке у мери до које је 

извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака довољан да се неискоришћени 

порески губици могу искористити. За ову сврху руководство Привредног друштва врши 

разложну процену одложених пореских средстава која се могу признати из процењених 

будућих опорезивих добитака, што подразумева одговарајућу пореску стратегију и пореску 

политику. 

 

4.5. Фер вредност 

 

Пословна политика Привредног друштва је да обелодани информације о правичној (фер) 

вредности активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична 

вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји 

довољно тржишног искуства као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје 

потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације 

нису у сваком тренутку расположиве. Стога  правичну вредност није могуће поуздано утврдити 

у одсуству активног тржишта. Руководство Привредног друштва врши процену ризика и, у 

случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће 

бити реализована, односно надокнадива, врши се исправка. По мишљењу руководства 

Привредног друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност која је у 

датим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 
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5.         ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

Приходи од продаје робе: 

 -  на домаћем тржишту                                                                         843,508  883,669 

 -  на страном тржишту                                                                        -  1,703 

 843,508  885,372 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту:    

 - продаја на велико 1,889,042  1,416,995 

 - продаја на мало 71,502  62,338 

 - продаја услуга 78,121  72,373 

 2,038,665  1,551,706 

Приходи од продаје производа и услуга 

     на иностраном тржишту 186,874  168,126 

 

 

3,069,047  2,605,204 

 
Приходи од продаје у 2011. години износе 3,069,047 хиљаде динара (2010. године 2,605,204 

хиљада динара) и обухватају приходе од продаје повезаним правним лицима у износу од 56,468 

хиљада динара (2010. године – 80,447 хиљада динара) (напомена 30.). 

 

6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

Трошкови материјала за израду 

 

1,396,246  961,534 

Трошкови осталог материјала 12,867  12,047 

Трошкови горива и енергије 100,311  89,524 

 

 

1,509,424  1,063,105 

 
Трошкови материјала за израду који у 2011. години износе 1,396,246 хиљаде динара (2010. 

године – 961,534 хиљаде динара) обухватају и трошкове који се односе на повезана правна лица 

у износу од 309,967 хиљада динара (2010. године – 345,615 хиљада динара) (напомена 30.). 

 

7.        ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 
 У хиљадама динара 

 2011.  2010. 

 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 219,377  199,945 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 39,024  35,497 

Трошкови накнада по уговорима  7,461  6,940 

Трошкови накнада члановима Управног одбора 2,530  2,530 

Остали лични расходи и накнаде 32,539  27,369 

 

 

300,931  272,281 
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8.           ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

 
   У хиљадама динара 

 2011.  

Кориговани 

2010. 

 

Трошкови амортизације 113,141  110,787 

Трошкови резервисања -  10,240 

 

 

113,141  121,027 

 

9.       ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 
 У хиљадама динара 

 2011.  2010. 

 

Трошкови услуга на изради учинака 687  21,079 

Трошкови транспортних услуга 18,235  11,798 

Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде 972  2,194 

Трошкови осталих производних услуга 20,156  14,571 

Трошкови премија осигурања 8,876  9,298 

Трошкови индиректних пореза и доприноса 7,923  7,495 

Трошкови услуга одржавања 10,002  7,105 

Трошкови репрезентације и пропаганде 6,512  6,206 

Трошкови осталих непроизводних услуга 29,555  6,897 

Трошкови закупнина 12,989  12,099 

Трошкови чланарина 1,733  1,566 

Трошкови платног промета 3,363  3,175 

Остали нематеријални трошкови 12,122  14,726 

 

 

133,125  118,209 

 
Остали пословни расходи који у 2011. години износе 133,125 хиљада динара (2010. године – 

118,209 хиљада динара) обухватају трошкове који се односе на повезана правна лица у износу 

од 25,737 хиљаде динара (2010. године – 2,724 хиљада динара) (напомена 30.). 

 

10.       ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

 Ухиљадама динара 

 2011.  2010. 

 

Приходи од камата 7,554  30,617 

Позитивне курсне разлике 19,434  11,920 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 10  6,865 

Остали финансијски приходи 11  1 

 

 

27,009  49,403 

 
Приходи од камата у 2011. години износе 7,554 хиљада динара (2010. године – 30,617 хиљада 

динара) и обухватају износ од 7,043 хиљаде динара који се односи на приходе од камата 

остварене у трансакцијама са повезаним правним лицима (2010. године 30,064 хиљада динара 
(напомена 30.). 
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11.     ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

 

Расходи камата 72,617  63,809 

Негативне курсне разлике 8,363  71,885 

Остали финансијски расходи 1,015  4,336 

 

 

81,995  140,030 

 

12.     ОСТАЛИ ПРИХОДИ  
 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

Добици од продаје нематеријалних улагања,     

   некретнина, постројења и опреме           485  - 

Добици од продаје материјала 106  70 

Вишкови 715  1,014 

Наплаћена отписана потраживања 790  372 

Приходи од укидања дугорочних резервисања 860  - 

Приходи од наплаћених штета 988  449 

Остали непоменути приходи 863  3,848 

 

 

4,807  5,753 

 

13.      ОСТАЛИ РАСХОДИ 

  Ухиљадама динара 

 2011.  2010. 
Губици по основу расходовања и продаје     

   нематеријалних улагања, некретнина,    

   постројења и опреме 86  42 

Губици од продаје материјала 106  70 

Мањкови 246  122 

Расходи по основу директних отписа потраживања -  903 

Расходи по основу расходовања залиха    

   материјала и робе 8,818  7,166 

Обезвређење goodwill-a (напомена 15.) 800  700 

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских   

  пласмана 46,657  18,719 

Накнадно одобрени попусти купцима 10,494  5,195 

Накнаде штете  31,044  - 

Остали непоменути расходи 238  1,857 

 

 

98,489  34,774 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД “СУБОТИЦА”  А.Д., СУБОТИЦА 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
На дан 31. децембра 2011. године 

 

  18 

 

 

 

 

14.      ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

а) Компоненте пореза на добитак 

 У хиљадама динара 

 2011.  2010. 

    

Порески расход периода (7,479)  (4,248) 

Одложени порески приходи периода  1,511   - 

    
 (5,968)  (4,248) 

 

  б)  Усаглашавање износа пореза на добит из биланса успеха и производа резултата 

пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 

 У хиљадама динара 

 2011.  2010. 

 

Добит пословне године  75,071  66,405 

Усклађивање расхода:    

- расходи за пропаганду за које није документован  

    прималац или је прималац повезано лице 690  1,468 

- камате због неблаговремено плаћених пореза,  

     доприноса и других јавних дажбина 3  - 

- новчане казне и пенали 31,044  100 

- трошкови који нису настали у сврху обављања  

     пословне делатности 1,386  4,947 

- износ амортизације обрачунате у финансијским  

     извештајима 113,141  110,787 

- износ амортизације обрачунате за пореске сврхе (91,371)  (100,581) 

- исправке вредности појединачних потраживања 

     која претходно нису била укључена у приходе, 

     нису отписана као ненаплатива и није пружен  

     доказ о неуспелој наплати 

 

 

 

15,006  446 

-порези, доприноси, такес и друге јавне дазбине које не 

зависе од резултата пословања и нису плацене у пореском 

периоду , а по основу којих је у пословним књигама 

исказан расход 228  - 

- расходи по основу обезвређења имовине 800  812 

Усклађивање прихода:    

Исправке вредности потраживања које су биле признате   

    на терет расхода, а за које, у пореском периоду у коме   

   се врши директни отпис, нису испуњени услови из    

   члана 16. став 1. тачка 1) до 3) Закона 137  579 

Корекција прихода по основу трансферних цена 3,433  - 

Опорезива добит 149,568  84,963 

    

Порез на добит (10%) (14,957)  (8,496) 

Умањења обрачунатог пореза по основу улагања у  

   основна средства  7,478  4,248 

Порески расход периода (7,479)  (4,248) 

Одложени порески приходи периода 1,511  - 

    

Укупан порез на добитак (5,968)  (4,248) 
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14.      ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

в) Кретање на одложеним пореским средствима и обавезама 

 У хиљадама динара 

 2011.  2010. 

 

Одложена пореска средства по основу неискорисценог  
   пореског кредита:    

Стање на почетку године 12,585  11,000 

Повећање одложених пореских средстава -  1,585 

Стање на крају године 12,585  12,585 

    

Одложена пореска средства по основу резервисања за  

   отпремнине:    

    Стање на почетку године -  - 

    Повећање одложених пореских средстава 938  - 

    Стање на крају године 938  - 

    

Одложене пореске обавезе    

Стање на почетку године (58,944)  (57,359) 

Повећање/смањење одложених пореских обавеза 572  (1,585) 

Стање на крају године (58,372)  (58,944) 

    

Одложене пореске обавезе, нето (44,849)  (46,359) 

 
15. GOODWILL И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 У хиљадама динара 

 Goodwill  

Нематери- 

јална  

улагања 

Набавна вредност    

Стање 1. јануара 2011. године 201,833  194,030 

Набавка -  300 

Обезвређење (напомена 13.) (800)  - 

Стање 31. децембра 2011. године 201,033  194,330 

    

Исправка вредности    

Стање 1. јануара 2011. године -  70,078 

Амортизација -  15,818 

Стање 31. децембра 2011. године -  85,896 

    

Садашња вредност на дан:    

   - 31. децембра 2011. године 201,033  108,434 

   - 1. јануара 2011. године 201,833  123,952 
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16.       НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 

 

Некретнине Привредног друштва чија садашња вредност на дан 31. децембра 2011. године износи 

954,402 хиљаде динара обухватају некретнине у износу од 561,560 хиљада динара на којима су 

укњижене хипотеке и то: 

 

- на основу Уговора о дугорочном кредиту број Л1872/11, закљученог са „Hypo Alpe Adria 

Bank“ а.д. Београд од 17. октобра 2011.  године, који је намењен за рефинансирање кредита од 

Hypo Group Netherlends Corporate Finance Amsterdam (напомена 25.), 

 

- на основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу погона са 

„Комерцијалном банком“ а.д., Београд од 29. августа 2008. године (напомена 25.).  

  

 

Земљиште и 

грађевински 

објекти 

  

Улагања 

у туђа 

основна 

средства 

  
Укупно 

 

Инвестиционе 

некретнине 

Постројења и 

опрема 

Средства у 

припреми 

 и аванси 

Набавна вредност 

           Стање 1. јануара 2011. године 1,113,919 

 

934,337 

 

18,435 

 

16,346 

 

2,083,037 

 

12,848 

Набавка  и дати аванси 39,482 

 

- 

 

- 

 

58,483 

 

97,965 

 

- 

Преноси 14,469 

 

34,467 

 

- 

 

(48,936) 

 

- 

 

- 

Расходовања и продаја - 

 

(32,207) 

 

- 

 

- 

 

(32,207) 

 

- 

Стање 31. децембра 2011.  

   године 1,167,870 

 

936,597 

 

18,435 

 

25,893 

 

2,148,795 

 

12,848 

Исправка вредности 

           Стање 1. јануара 2011. године 173,799 

 

362,810 

 

2,959 

 

- 

 

539,568 

 

778 

Амортизација 39,669 

 

54,797 

 

2,203 

 

- 

 

96,669 

 

654 

Расходовање и продаја - 

 

(20,888) 

 

- 

 

- 

 

(20,888) 

 

- 

Стање 31. децембра 2011.  

   године 213,468 

 

396,719 

 

5,162 

 

- 

 

615,349 

 

1,432 

Садашња вредност на дан: 

              31. децембар 2011. године 954,402 

 

539,878 

 

13,273 

 

25,893 

 

1,533,446 

 

11,416 

     1. јануара 2011. године 940,120 

 

571,527 

 

15,476 

 

16,346 

 

1,543,469 

 

12,070 
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17. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  

 

    У хиљадама динара 

  
% 

учешћа  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

       

Учешћа у капиталу зависних 

   правних лица:       

- Ветзавод д.о.о., Скопље                                          51%  262     262 

- Activex д.о.о., Суботица  77.25%  31  31 

- Вита фарм д.о.о, Београд  50%  11                    11     

- Ветеринарски Центар Краљево  35%  1,186  - 

    1,490  304 

Минус: Исправка вредности    (50)  (50) 

    1,440  254 

       

Учешћа у капиталу осталих  

    

  

 правних лица:   

  - Агрозавод а.д., Суботица  

Безна-

чајан  156  156 

  - Остала правна лица    61  61 

    217  217 

Дугорочни зајмови за   

   решавање стамбених потреба   

   запослених    7,432  7,769 

       

Дугорочна  потраживања од купаца  

  по уговорима    57,743  - 

    

 

66,832  8,240 

 
 Привредно друштво је током 2011. године закључило више уговора са својим купцима код 

којих постоји отежана наплата потраживања. Уговорима је регулисана наплата потраживања 

у дугом року, односно у року дужем од годину дана. Услед наведеног, краткорочна 

потраживања су умањена за износ од 57,743 хиљаде динара за колико су се увећала 

дугорочна потраживања од купаца. 

 

18. ЗАЛИХЕ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

 

Материјал  214,043              451,110  

Резервни делови  5,073                 5,470  

Алат и инвентар  29,137               27,437  

Недовршена производња  80,185               68,495  

Готови производи  100,259               82,731  

Роба у промету на велико  33,185              202,854  

Роба у промету на мало  5,481                 4,861  

Дати аванси   2,876                 1,315  

  
            

470,239   844,273 

 

Залихе које на дан 31. децембра 2011. године износе 470,239 хиљада динара (31. децембра 

2010. године - 844,273 хиљаде динара) обухватају залихе набављене од повезаних правних 

лица у износу од 20,093 хиљада динара  (31. децембра 2010. године -227,746 хиљада динара) 

(напомена 30.).   
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   19.  ПОТРАЖИВАЊА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

 

Потраживања од купаца:     

 - повезана правна лица (напомена 30.)  9,008                 4,291  

 - у земљи  934,337              911,080  

 - у иностранству  124,944              116,106  

  1,068,289  1,031,477 

Потраживања за камату:     

 - повезана правна лица (напомена 30.)  7,043  30,064 

 - остала правна лица  4  3 

  7,047  30,067 

     

Потраживања по уговорима о преузимању дуга  47,783  15,612 

Друга потраживања  10,627  16,043 

  58,410  31,655 

     

Укупна потраживања:  1,133,746  1,093,199 

     

Исправка вредности:     

 - потраживања од купаца  (42,090)              (25,220) 

 - потразивања по уговорима  (6,599)  - 

 - других потраживања  (1,179)                (1,179) 

  (49,868)  (26,399) 

     

  1,083,878           1,066,800 

 

20.   КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

  

Зајмови дати:     

- повезаним правним лицима (напомена 30.)  10,100  277,500 

- запосленим радницима  -  1,319 

  10,100  278,819 

     

Менице на наплати  54,424  94,279 

Исправка вредности меница на наплати (48,491)  (28,594) 

  5,933  65,685 

     

Потраживања по основу уговора 

   о приступању дугу  11,787  22,894 

Исправка вредности осталих  

   финансијских пласмана  (2,000)  - 

  9,787  22,894 

     

  25,820  367,398 
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21.  ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

 

Хартије од вредности - готовински еквиваленти  53  143 

Текући рачуни  4,918  7,272 

Благајна  -  22 

Девизни рачун  16  1,360 

Златници  1,229  1,229 

Остала новчана средства  209  265 

     

  6,425  10,291 

 

22. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

 
Потраживања за више плаћени порез на  

   додату вредност  548  11,144 

  Унапред плаћени трошкови  2,618  1,206 

Разграничени порез на додату вредност  3,082  14,850 

Остало  2,658  1,924 

     

  8,906  29,124 

 

23. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2011. године износи 946,467 хиљада 

динара (31. децембра 2010. године - 946,467 хиљада динара) и састоји се од акцијског капитала 

у износу од 926,681 хиљада динара и осталог капитала у износу од 19,786 хиљада динара. 

 

Акцијски капитал Привредног друштва који на дан 31. децембра 2011. године износи 926,681 

хиљада динара,  састоји се од 2.260.196 комада акција, номиналне вредности од 410 динара по 

акцији. 

 

Структура акцијског капитала приказана у Јединственој евиденцији акционара - Централни 

регистар хартија од вредности, на дан 31. децембра 2011. и 2010. године је дата у наредном 

прегледу: 

 2011.  2010. 

 

     Учешће у  

Број 

акција  

 Учешће у 

Број 

акција  % 

 

% 

Сојапротеин а.д., Бечеј 1.337.501  59.18  1.337.501  59.18 

Правна лица 214.476  9.50  273.449  12.09 

Физичка лица 423.161  18.72  471.846  20.88 

Збирни (кастоди) рачун 248.347  10.98  140.689  6.23 

Акцијски фонд 36.711  1.62  36.711  1.62 

 2.260.196  

 

100.00 

 

2.260.196  

 

100.00 
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24.   ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

Предузеће је ангажовало овлашћеног актуара да са стањем на дан 31. децембра 2011. и 2010. 

године изврши обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и резервисања 

средстава за јубиларне награде у складу са МРС 19. Према Извештају овлашћеног актурара, 

поменута резервисања на дан 31. децембра 2011. године износе 9,379 хиљада динара (31. 

децембра 2010. године – 10,240 хиљада динара).  

 

25. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ  
             У хиљадама динара 

             31. децембар 

Банка 

Датум 

уговора 

 Иницијални 

износ 

одобреног 

кредита 

(ЕУР)  

Годишња 

каматна 

стопа  
Рок 

доспећа  

Граце 

период  

31. 

децембар 

у ЕУР 

 

2011.  2010. 

Хyпо Алпе 

Адриа Банк 
Београд 17.10.2011 

 

621,540.78  

   тромесечни 

еурибор + 
3.03%  30.09.2013.    543,848.18 

 

56,909  88,838 

Комерцијална   

   банка а.д.,   
   Београд 29.08.2008. 

 

4,000,000  8%  17.09.2016.  
годину 

дана  2,948,372.26 

 

308,520  362,822 

 
           3,492,220.44  365,429  451,660 

Минус:                

 - текућа доспећа (напомена 26.)            (88,133)  (83,298) 

Укупно:             277,296  368,362 

 

- Дугорочни кредит од Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Београд одобрен је 17. октобра 2011  

године и намењен је за рефинансирање кредита добијеног од Hypo Group Netherlands 

Corporate Finance Амстердам по основу Уговора о дугорочном зајму НЛ 09/07 од 6. 

новембра 2007. године. Обавезе по основу главнице, Привредно друштво отплаћује у 

кварталним ануитетима. Као средство обезбеђења укњижена је хипотека на некретнинама  

(напомена 16.). 

 

- Кредит у износу од 4,000,000 ЕУР одобрен од стране „Комерцијалне банке“ а.д., Београд је 

одобрен за инвестициона улагања Привредног друштва. Привредно друштво је у обавези, 

да по истеку „граце“ периода, главницу кредита са припадајућим каматама врати у 84 

једнака месечна ануитета. Камату по овом кредиту, Привредно друштво је укључило у 

набавну вредност средстава набављених или изграђених из средстава добијеног кредита, 

до тренутка активирања наведених средстава. Као средство обезбеђења укњижена је 

хипотека на некретнинама (напомена 16.). 
 

26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

 

Текућа доспећа     

  - обавеза по основу дугорочних кредита  

      (напомена 25.): 88,133  83,298 

  - осталих дугорочних обавеза (обавезе по   

      основу финансијског лизинга) -  450 

Обавезе по основу краткорочних кредита 75,000  441,983 

Обавезе по основу камата 771  1,677 

Обавезе по основу Уговора о оквирном овердрафт    

     кредиту према Комерцијалној банци а.д., Београд -  15,562 

Обавезе по основу уговора о приступању дугу:    

  - према повезаним лицима (напомена 30.)  -  15,196 

  - према осталим лицима -  1,599 

    

 163,904  559,765 
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26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

а) Обавезе по оцнову краткорочних кредита 

 

Преглед обавеза по основу краткорочних кредита на дан 31. децембра 2011. године по 

даваоцима кредита, дат је у наредној табели: 

Банка 

Датум 

уговора 

 

Годишња 

каматна 

стопа  
Рок 

доспећа 

 У хиљадама 

динара  

31. децембар 

2010. 

Комерцијална  банка а.д.,   

  Београд 15.03.2011 

 

12.25%  годину дана 

 

75,000 

        

       75,000 

 

27. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

 

Примљени аванси, депозити и кауције  683  3,757 

Обавезе према добављачима:     

 - повезана правна лица (напомена 30.)  288,182  500,796 

 - у земљи  100,631  144,333 

 - у иностранству  4,959  21,310 

Остале обавезе из пословања  411  7,569 

     

  394,866  677,765 

 

28.    ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада,     

    осим накнада зарада које се рефундирају   13,040               12,052  

Обавезе за порезе и доприносе на терет    

    запосленог  5,141                 4,739  

Обавезе за порезе и доприносе на зараде на терет      

    послодавца  3,237                 2,983  

Обавезе за нето накнаде зараде које се   

    рефундирају  114                      95  

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада      

   на терет запосленог које се рефундирају  37                      36  

Обавезе за порезе и доприноси на накнаде зарада      

   на терет послодавца које се рефундирају  36                      24  

Обавезе по основу камата  -                    345  

Обавезе за дивиденде  1,372                 1,372  

Обавезе према запосленима  798                 1,157  

Обавезе према члановима Управног и Надзорног   

  одбора  140                    140  

Обавезе према физичким лицима за накнаде по   

  уговорима  17                    111  

Остале обавезе  149                    143  

      

  24,081               23,197 
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29.     ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА 

 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 

 
Издата јемства и гаранције 9,481,755  7,156,481 

Укњижене хипотеке на имовину 376,217  432,175 

Залихе туђе робе 24,952  - 

    

 9,882,924  7,588,656 

 

Привредно друштво је закључило више уговора о јемству и гаранцијама, од којих  су 

најзначајнији приказани у наредној табели: 

Банка   Дужник   

Датум 

уговора   

Трајање 

уговора   

Износ у 

хиљадама динара 

         

UniCredit Bank Srbija     

   а.д., Београд  

 

Victoria Logistic а.д.   

  Нови Сад  8.7.2010.  6 година  4,211,412 

  

 

Victoria Logistic а.д.   

  Нови Сад  9.7.2010.  6 година  368,499 

  

Victoria Group а.д.,     

  Нови Сад  27.4.2009.  36 месеци  1,142,036 

  

Victoria Group а.д.,   

  Нови Сад  27.4.2009.  36 месеци  756,108 

Комерцијална банка 

а.д., Београд  

 

Victoria Group а.д.,    

  Нови Сад  15.3.2011.  12 месеци  300,000 

  

 

Victoria Logistic а.д.   

  Нови Сад  31.3.2011.  12 месеци  800,000 

  

Victoria Oil а.д.,   

  Шид  31.3.2011.  12 месеци  800,000 

  

Фертил д.о.о., Бачка   

Паланка  15.3.2011.  12 месеци  300,000 

  

Сојапротеин а.д., 

Бечеј  25.3.2011.  12 месеци  800,000 

Остало        3,700 

        

 

9,481,755 
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30.     ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 

Потраживања и обавезе и приходи и расходи настали су из трансакција са следећим повезаним 

правним лицима: 

 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2011. 

 31. децембар 

2010.  

Средства    

    

Залихе набављене од повезаних правних лица (напомена 11):    

  Сојапротеин а.д., Бечеј 18,070  20,270 

  Victoria Group а.д., Нови Сад -  6,215 

  Victoria Oil а.д., Шид 2,023  23,768 

  Victoria Logistic а.д., Нови Сад -  177,493 

 20,093  227,746 

 
Потраживања од купаца (напомена 19.): 

   

   

  Сојапротеин а.д., Бечеј -  313 

  Victoria Logistic а.д., Нови Сад -  3 

  Aktivex д.о.о., Суботица 2,761  3,726 

  Фертил д.о.о., Бачка Паланка -  32 

  Ветеринарска станица  

  Ветеринарски центар Краљево а.д., Краљево 

 

6,239 

  

- 

  СП лабораторија а.д., Бечеј 7 

1 

 - 

217   Лука Бачка Паланка а.д.,Бачка Паланка  

 9,008  4,291 

Потраживања за камату (напомена 19.):     

Victoria Group а.д., Нови Сад 7,043  30,064 

    

Зајмови дати повезаним лицима (напомена 20.): 
  Victoria Group а.д., Нови Сад 

 

- 

  

277,500 

  Ветеринарска станица  

  Ветеринарски центар Краљево а.д., Краљево 

 

10,100 

  

- 

 10,100  277,500 

 

Укупно средства: 

 

46,244 

  

539,601 

 

Обавезе 
 

 
 

    

Краткорочне финансијске обавезе (напомена 26.):    

  Victoria Group а.д., Нови Сад -  15,196 

    

Обавезе према добављачима (напомена 27.):    

  Victoria Group а.д., Нови Сад 21,015  94 

  Сојапротеин а.д., Бечеј 164,194  83,051 

  Victoria Oil а.д., Шид 102,973  152,885 

  Victoria Logistic а.д., Нови Сад -  263,197 

  СП лабораторија а.д., Бечеј -  1,569 

 288,182  500,796 

 

Укупне обавезе:                                                                            

 
288,182 

  
515,992 

 

Средства/(обавезе), нето 

 

(241,938) 

  

23,609 
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30.     ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 
  У хиљадама динара 

 2011.   2010.  

Приходи:    

 
Приходи од продаје (напомена 5.):  

 

 

  Сојапротеин а.д., Бечеј 4,991  1,556 

  Victoria Oil а.д., Шид 901  384 

  Вицториа Зорка Минерална Ђубрива, Шабац 535   

  Victoria Logistic а.д., Нови Сад  40,462  73,146 

  Активеx д.о.о., Суботица 4,379  5,070 

  Фертил д.о.о., Бачка Паланка 111  63 

  Лука Бачка Паланка а.д., Бачка Паланка 125  103 

  СП лабораторија а.д., Бечеј 129  93 

  Victoria Group а.д., Нови Сад -  32 

  Ветеринарска станица  

  Ветеринарски центар Краљево а.д., Краљево 4,078 

 

- 

  Риботекс Љубовија 757  - 

 56,468  80,447 

Финансијски приходи (напомена 10.):    

  Victoria Group а.д., Нови Сад 7,043  30,064 

    

Остали приходи:    

  Сојапротеин а.д., Бечеј -  942 

  Victoria Logistic а.д., Нови Сад -  - 

 -  942 

    

Укупни приходи:                                                                                63,511  111,453 

    

Расходи    

Набавна вредност продате робе:    

  Сојапротеин а.д., Бечеј (168,219)  (115,728) 

  Victoria Group а.д., Нови Сад -  (790) 

  Victoria Oil а.д., Шид (12,849)  (36,851) 

 (181,068)  (153,369) 

Трошкови материјала за израду (напомена 6.):    

  Сојапротеин а.д., Бечеј (105,491)  (88,051) 

  Victoria Group а.д., Нови Сад -  (23,978) 

  Victoria Oil а.д., Шид (129,467)  (84,300) 

  Ветеринарска станица  

  Ветеринарски центар Краљево а.д., Краљево (1,028) 

 

- 

  Victoria Logistic а.д., Нови Сад (73,981)  (149,286) 

 (309,967)  (345,615) 

Остали пословни расходи  (напомена 9.)    

  Сојапротеин а.д., Бечеј (2,641)  (2,484) 

  Victoria Group а.д., Нови Сад (20,867)  (240) 

  Victoria Logistic а.д., Нови Сад (498)  - 

  СП лабораторија а.д., Бечеј (1,731)  - 

 (25,737)  (2,724) 

Финансијски расходи:    
  Сојапротеин а.д., Бечеј (263)  - 

Укупни расходи: (517,035)  (501,708) 

    

Расходи, нето (453,524)  (390,255) 
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31.       КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ДОБИТКА 

 

Књиговодствено евидентирање корекције почетног стања нераспоређеног добитка је извршено 

услед евидентирања трошкова резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и 

резервисања средстава за јубиларне награде у складу са МРС 19. На основу Извештаја актуара 

од 31. јануара.2012. године о обрачуну резервисања за бенефиције запослених, утврђен износ 

резервисања на дан  31. децембра 2010. године  у износу од 10.240 хиљада динара. 

 

 

32.       ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 

Управљање ризиком капитала 

 

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Привредног друштва. Руководство 

Привредног друштва разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверења да ће 

Привредно друштво бити у могућности да одржи принцип сталности пословања, уз истовремено 

повећање добити власника, путем оптимизације дуга, односно обавеза и капитала. 

 

Лица која контролишу финансије на нивоу Привредног друштва врше преглед структуре 

капитала на годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководство Привредног друштва разматра 

цену капитала и ризике повезане са врстом капитала. 

 

Показатељи задужености Привредног друштва са стањем на крају године су следећи: 

 

 У хиљадама динара 

 31. децембар 

2011. 

 31. децембар 

2010. 

 

Задуженост  441,200  928,127 

Готовински еквиваленти и готовина   6,425  10,291 

     

Нето задуженост  434,775  917,836 

     

Капитал  2,597,427  2,538,362 

Рацио (однос) задужености према  капиталу  0.17  0.37 

     

Рацио (однос) нето задужености према  капиталу  0.17  0.36 
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32.       ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 

Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода за све 

врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у напомени број 3. уз финансијске 

извештаје. 

 У хиљадама динара 

 31. децембар 

2011. 

 31. децембар 

2010. 

 

Финансијска средства     

Дугорочни финансијски пласмани  66,832  8,240 

Потраживања од купаца  1,026,199  1,006,257 

Остала потраживања  57,679  60,543 

Краткорочни финансијски пласмани  25,820  367,398 

Готовински еквиваленти и готовина  6,425  10,291 

  1,182,955  1,452,729 

Финансијске обавезе     

Дугорочни кредити и остале дугорочне  

  обавезе  277,296  368,362 

Краткорочне финансијске обавезе  163,904  559,765 

Обавезе према добављачима   393,772  666,439 

Остале обавезе  24,492  30,766 

  

 

859,464  1,625,332 

 

Финансијски ризици 

 

 Циљеви управљања финансијским ризицима 
 

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик 

ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се 

избегавају умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не 

користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на 

пословање због тога што такви финансијски инструменти нису у широкој употреби, нити постоји 

организовано тржиште тих инструмената у Републици Србији. 

 

Тржишни ризик 
 

У свом пословању Привредно друштво је изложено финансијским ризицима и  у том склопу 

изложено је тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних 

стопа. 
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32.       ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

 

Девизни ризик 

 

Привредно друштво је изложено девизном ризику преко готовинских еквивалената и готовине, 

потраживања од купаца, дугорочних кредита и обавеза према добављачима, деноминованих у 

страној валути. Привредно друштво не користи посебне финансијске инструменте за заштиту од 

девизног ризика, односно ризика промене курсева страних валута обзиром да ти инструменти 

нису у  широј употреби у Републици  Србији. 

 
   У хиљадама динара 

 На дан 31. децембра 2011.  На дан 31. децембра 2010. 

 Утицај на добитак +/-  Утицај на добитак +/- 

 По основу прерачуна:  По основу прерачуна: 

 Средстава  Обавеза  Нето  Средстава  Обавеза  Нето 

            

Ако курс 

динара ослаби 

за 10% у односу 

на ЕУР 12,496 

 

(37,039) 

 

(24,543)  11,747 

 

(71,540) 

 

(59,793) 

Ако курс 

динара ојача за 

10% у односу 

на ЕУР (12,496) 

 

37,039 

 

24,543  (11,747) 

 

71,540 

 

59,793 

 

  

Финансијски извештаји Привредног друштва  су осетљиви на промене девизних курсева евра 

(ЕУР) и америчког  долара (УСД). Структура ефеката укупних курсних разлика исказаних у 

билансу успеха Привредног друштва за текућу и претходну годину приказани су у следећој 

табели: 
   У хиљадама динара 

 2011.  2010. 

 Курсне разлике  Курсне разлике 

 Позитивне  Негативне  Позитивне  Негативне 

Курсне разлике  

   настале прерачуном   

   монетарних позиција  

   на крају године: 

 

 

 

    

   - прерачуном ЕУР -  78  -  69 

   - прерачуном УСД -  277  -  36 

 -  355  -  105 

Курсне разлике по  

   основу трансакција у  

   току  године: 

 

 

 

 

 

 

 

   - прерачуном ЕУР 19,434  8,008  11,920  71,780 

 19,434  8,008  11,920  71,780 

Укупне курсне разлике: 
 

 
 

 
 

 
 

   - прерачуном ЕУР 19,434  8,086  11,920  71,849 

   - прерачуном УСД -  277  -  36 

 

 

19,434  

 

8,363  

 

11,920  

 

71,885 
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32.       ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

 

Ризик од промене каматних стопа 

 

Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код 

којих је варијабилна каматна стопа. Овај ризик зависи од финансијског тржишта, а Привредно 

друштво  нема на располагању инструменте са којима би ублажило утицај ризика од промене 

каматних стопа. 

 

Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и 

претходне године дата је у следећем прегледу: 

 

  У хиљадама динара 

31. децембар 

2011. 

 31. децембар 

2010. 

Финансијска средства    

Некаматоносна    

Дугорочни финансијски пласмани 66,832  8,240 

Потраживања од купаца 1,026,199  1,006,257 

Остала потраживања 57,679  60,543 

Краткорочни финансијски пласмани 25,820  89,898 

Готовина и готовински еквиваленти 6,425  10,291 

 1,182,955  1,175,229 

Фиксна каматна стопа    

Краткорочни финансијски пласмани -  277,500 

  

1,182,955 

  

1,452,729 

Финансијске обавезе    

Некаматоносне    

Обавезе према добављачима 393,772  666,439 

Остале обавезе 24,492  30,766 

 418,264  697,205 

Фиксна каматна стопа    

Краткорочне финансијске обавезе -  63,344 

    

Варијабилна каматна стопа    

Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе  277,296  368,362 

Краткорочне финансијске обавезе 163,904  496,421 

 441,200  864,783 

  

859,464 

  

1,625,332 

 
За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, анализа је састављена под 

претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе године. 

Повећање или смањење за 1 процентни поен представља процену реално могуће промене у 

каматним стопама од стране руководства Привредног друштва, под претпоставком да су све 

остале варијабле непромењене. Са овом претпоставком, у билансу успеха Привредног 

друштва за 2011. годину повећали би се (или смањили) финансијски расходи по основу 

камата у износу од 4,412 хиљада динара (2010. године у износу од 8,647 хиљада динара). 
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32.       ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

Кредитни ризик 
 

Управљање потраживањима од купаца 

 

Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити 

у могућности да своја дуговања према Привредном друштву измире у целости и на време, па би 

по овом основу настао губитак за Привредно друштво. Изложеност Привредног друштва 

кредитном ризику ограничена је на потраживања од купаца на дан биланса стања. Потраживања 

од купаца састоје се од великог броја потраживања, од којих се највећа потраживања односе на 

10 купаца у укупном износу од 643.614 хиљада динара (31. децембра 2010. године за  највећих 10 

купаца потраживања су износила 513,939 хиљаде динара). 

 

Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан 31. 

децембра текуће и претходне године приказана је у следећој табели: 

 

 
 

  

            У хиљадама 

динара 
 Бруто изложеност  Исправка вредности  Нето изложеност 

 31. децембар  31. децембар  31. децембар 
 2011.  2010.  2011.  2010.  2011.  2010. 

            

Недоспела потраживања 

   од купаца  611,122  649,079  -  - 

 

611,122 

 

649,079 

Доспела исправљена  

   потраживања 42,090  25,220  (42,090)  (25,220) 

 - 

 

 

- 

Доспела неисправљена 

   потраживања 415,077  357,178  -  - 

 

415,077  357,178 

 
Укупно 1,068,289  1,031,477  (42,090)  (25,220) 

 

1,026,199 

 

1,006,257 

 

Недоспела потраживања од купаца 

 
Недоспела потраживања од купаца на дан 31. децембра 2011. године у износу од 611,122 хиљада 

динара (31. децембра 2010. године – 649,079 хиљада динара) највећим делом се односе на 

потраживања од купаца по основу продаје. Ова потраживања доспевају за наплату углавном у 

року од 120 дана након датума фактуре, у зависности од уговорених рокова за плаћање. 

Просечно време наплате потраживања у 2011. години износи 127 дана (у 2010. години - 130 

дана). 

 

Доспела, исправљена потраживања од купаца 
 

Доспела исправљена потраживања од купаца на дан 31. децембра 2011. године износе 42,090 

хиљада динара (31. децембра 2010. године – 25,220 хиљада динара), за која је Привредно 

друштво  утврдило да је дошло до погоршања њихове кредитне способности и да потраживања 

у наведеним износима неће бити наплаћена, односно да ће бити делимично наплаћена, извршена 

је исправка вредности потраживања да би се ова потраживања свела на њихову накнадиву 

вредност. 
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32.       ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

Доспела, неисправљена потраживања од купаца 

 

Привредно друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела 

потраживања од купаца исказана на дан 31. децембра 2011. године у износу од 415,077 хиљада 

динара (31. децембра 2010. године – 357,178 хиљада динара) обзиром да руководство 

Привредног друштва  сматра да није утврђена промена у кредитној способности купаца, као и да 

се део ових потраживања односи на потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим 

инструментима обезбеђења плаћања. Сходно томе, руководство Привредног друштва сматра да 

ће садашња вредност ових потраживања бити наплаћена. 

 

Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања од купаца приказана је у следећој 

табели: 

 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 

 31. децембар 

2010. 

 

Доспелост:    

До 30 дана 152,038  89,319 

Од 30 до 90 дана 104,716  93,125 

Од 90 до 365 дана 142,802  136,274 

Преко 365 дана 15,521  38,460 

Укупно 415,077  357,178 

 

Управљање обавезама према добављачима 
 

Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2011. године износе 393,772 хиљада динара 

(31. децембра 2010. године - 666,439 хиљада динара). Највећи део ових обавеза у износу од 

165,980 хиљада динара (31. децембра 2010. године – 469,910 хиљаде динара) односи се на 

набавке сировине и материјала. Сагласно политици управљања финансијским ризицима, 

Привредно друштво измирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним роковима и 

сходно томе, добављачи не зарачунавају камату на доспеле обавезе. Просечно време измирења 

обавеза према добављачима у 2011. години износи 90  дана (у 2010. години - 90 дана). 

 

Ризик ликвидности 

 

Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног друштва. За ову 

сврху руководство Привредног друштва је успоставило одговарајући систем управљања за 

краткорочно, средњерочно и дугорочно финансирање пословања Привредног друштва. 

Привредно друштво управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа 

новчане резерве, континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем 

одржавања адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 
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32.       ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

Следећа табела приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских обавеза 

са стањем на дан 31. децембра текуће и претходне године. Приказани износи засновани су на 

недисконтованим токовима готовине финансијских средстава и финансијских обавеза, уз 

претпоставку да ће се финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе измирити 

према наведеној рочности доспећа. 

 

   У хиљадама динара 

 Финансијска средства  Финансијске обавезе 
 31. децембар      31. децембар     

 2011.  2010.  2011.  2010. 

Рочност 
 

 
 

    

Мање од 1 месеца 165,510  372,558  124,140  283,920 

Од 1 до 3 месеца 404,250  408,135  199,586  607,475 

Од 3 месеца до 1 године 520,842  555,419  258,442  365,575 

Од 1 до 5 година 92,353  116,617  277,296  368,362 

Укупно: 1,182,955  1,452,729  859,464  1,625,332 

 

 

33.      СУДСКИ СПОРОВИ 

 

На дан 31. децембра 2011. године, Привредно друштво нема судске спорове у којима се јавља 

као тужени. 

 

Вредност судских спорова које Привредно друштво води против купаца, на дан 31. децембра 

2011. године износи 79,557 хиљаде динара. Привредно друштво је извршило исправку 

вредности наведених потраживања. 

 

34. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 

 

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 

Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 

Привредног друштва могу се разликовати од тумачења руководства Привредног друштва. Као 

резултат изнетог, трансакције могу  бити оспорене од стране пореских власти и Привредном 

друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости 

пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде 

плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала. 

 

35.     ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

 

Средњи курсеви девиза, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 

девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 

 

У динарима 

  31. децембар 

2011. 

 

31. децембар 

2010.   

    

ЕУР  104,6904 105,4982 

УСД  80,8662 79,2802 
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