
ABCD     
 KPMG d.o.o. Beograd 

Kraljice Natalije 11 
11000 Belgrade 
Serbia 

 Telephone: 
Fax: 
E-mail: 
Internet: 

 +381 11 20 50 500 
+381 11 20 50 550 
info@kpmg.rs 
www.kpmg.rs 

 

© 2015 KPMG d.o.o. Beograd a Serbian limited company and a  
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
All rights reserved. Printed in Serbia. 

Matični broj:17148656 
PIB: 100058593 
Račun: 265-1100310000190-61 
KPMG d.o.o. Beograd je jednočlano društvo. 

 

 
 
 
 
 
 
Izveštaj nezavisnog revizora 
 
 
AKCIONARIMA 
 
VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., SUBOTICA 
 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja Veterinarski zavod 
Subotica a.d. Subotica (u daljem tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od konsolidovanog bilansa 
stanja na dan 31. decembra 2014. godine, konsolidovanog bilansa uspeha, konsolidovanog 
izveštaja o ostalom rezultatu, konsolidovanog izveštaja o promenama na kapitalu i 
konsolidovanog izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i 
napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja.  
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za uspostavljanje takvih internih 
kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih izveštaja, koji ne sadrže 
materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim 
finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije 
i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih 
zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni 
nivo uveravanja da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške. 
 
Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi od naše procene, 
uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima, 
nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne 
kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinit i pošten pregled finansijskih izveštaja, sa 
ciljem kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o 
efektivnosti primenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocenu adekvatnosti 
primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih procenjivanja, koje je 
rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za 
izražavanje našeg mišljenja. 
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Mišljenje 
 
Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled 
konsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2014. godine, kao i 
konsolidovanih rezultata njegovog poslovanja i konsolidovanih tokova gotovine za godinu koja 
se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike 
Srbije. 
 
Ostalo 
 
Konsolidovani finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2013. 
godine bili su predmet revizije drugog revizora koji je dana 11. jula 2014. godine izrazio 
pozitivno mišljenje na ove finansijske izveštaje. 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima  
 
Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je 
odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa 
zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala (Služeni glasnik RS broj 62/2013 
i 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o 
poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim naši postupci 
ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih 
u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet 
revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u 
godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile 
predmet revizije.  
 
Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju 
su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za 
godinu koja se završila na dan 31. decembra 2014. godine. 
 
 
Beograd, 30. april 2015. godine  KPMG d.o.o. Beograd 
   
 (M.P.)  
   
  Ivana Manigodić 
  Ovlašćeni revizor 
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Ha3111B BETEPV1HAPCKV1 3ABOA CY50TV11...\A A.A. 

CeA111WTe CY50TV11...\A 

KOHCOfl~AOBAH~5~flAHCCTA~A 
Ha ,QaH 31.12.2014. ro,QHHe 

lll3HOC 
rpyna npeTXOAHa rOAMHa 

pa"lyHa, n03111UlllJA A On HanoMetta 6poj 
TeKyfla rOAMHa no"leTHO CTatbe pa"lyH Kpajtbe cTatt>e 

31 .12.2013 01 .01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

AKTlllBA 

00 
A. Ym1CAHlll A HEYnilAnEHlll 

0001 KAnlilTAil 

15 
6. CTAilHA lllMOBlllHA (0003 + 0010 

0002 2,326,152 2,099,325 
+ 0019 + 0024 + 0034) 

01 
I. HEMATEPll1JAnHA 111MOBll1HA (0004 

0003 199,627 239,882 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 

010 ill 
1. Ynarafba y pa3Boj 0004 

33,765 36,134 
AeO 019 

011,012 2. KoH4ecillje, nareHrn, nill4eH4e, po6He 
61,587 illAeO ill ycny)f(He MapKe, cocpTBep ill ocrana 0005 54,162 

019 npasa 

013 ill 
3. fyABillil 0006 

109,304 138,918 
AeO 019 

014 ill 
4 . Ocrnna HeMarepilljanHa illMOBillHa 0007 

659 1,425 
AeO 019 

015 ill 5. HeMarepilljanHa illMOBillHa y 
0008 

81 
AeO 019 npillnpeMill 

016 ill 
6. AsaHcill 3a HeMarepilljanHy illMOBillHY 0009 

1,737 1,737 
AeO 019 

II. HEKPETHll1HE, nOCTPOJEtbA 111 

02 onPEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 0010 
+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

16 2,119,248 1,850,842 

020,021 
222,293 217,411 ill AeO 1. 3eMJbillWTe 0011 

029 

022 ill 
2. fpaf)eBillHCKill 06jeKTill 0012 

1,048,660 758,682 
AeO 029 

023 ill 
3. nocrpojefba ill onpeMa 0013 

830,791 546,823 
AeO 029 

024 ill 
4. 111HBeCTillL.lillOHe HeKpeTHillHe 0014 

13,187 12,054 
AeO 029 

025 ill 5 . Ocrane HeKpeTHillHe, nocrpojefba ill 
0015 

AeO 029 onpeMa 

026 ill 6. HeKpeTHillHe, nocrpojefba ill onpeMa y 
0016 

1,575 255,243 
AeO 029 npillnpeMill 

027 ill 7 . Ynarafba Ha ryf)illM HeKpeTHillHaMa, 
0017 

897 
AeO 029 nocrpojefbillMa ill onpeMill 

028 ill 8. AsaHcill 3a HeKpeTHillHe. nocrpojefba 
0018 

2,742 59,732 
AeO 029 ill onpeMy 



li13HOC 
fpyna npeTXOAHa f0A11Ha 

pa4yHa, n031111..tli1JA Aon HanoMeHa 6poj 
Tet<yfla fOA11Ha no4eTHo crat:t:.e pa4yH Kpajlbe CTalbe 

31 .12.2013 01 .01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

03 Ill. 6V10110WKA CPE.UCTBA (0020 + 
0019 0021 + 0022 + 0023) 

030, 031 
"1AeO 1. WyMe 111 e111weroA"1Wtt.1-1 3acaA111 0020 
039 

032 1-1 
2. 0CHOBHO CTaAO 0021 AeO 039 

037 1-1 3. 6L10JlOWKa cpeACTBa y np1-1 npeML1 0022 AeO 039 

038 1-1 
4. AsaHc111 3a 6L-ionowKa cpeACTBa 0023 

AeO 039 

IV . .UYrQP04HV1 <!>V1HAHCV1JCKV1 
04.0Cl-IM n11ACMAHV1 (0025 + 0026 + 0027 + 

0024 7,277 8,601 047 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 17 
0033) 

040 1-1 1. Y4ewfla y Kan1-1Tany 3ae1-1cH1-1x 
0025 AeO 049 npaeH1-1x n1114a 

0411-1 2. Y4ewna y Kan111rany np1-1Apy>KeH1-1x 1,834 1,834 npaBHl-IX n114a 1-1 JajeAH"14K"1M 0026 AeO 049 
nOAVXBaTl1Ma 

042 11 3. Y4ewfla y Kan11rany ocran11x 
217 217 npaeH11x n1-14a 111 Apyre xaprnje OA 0027 AeO 049 

epeAHOCTl-1 pacnonoJK1-1ee 3a npoAajy 

AeO 043, 
AeO 044 4 . .Uyropo4H"1 nnacMa Hi.1 M8T"14H"1M 1-1 

0028 1-1 AeO 3aB"1CH"1M npaBHlllM Jl"141'1M8 
049 

AeO 043, 
AeO 044 5 . .Uyrop04Hl'1 nnaCM8Hlll OCT8Jll'1M 

0029 1-1 AeO noeeJaH111M npasH1'1M n1<141<1Ma 
049 

AeO 045 
11 AeO 6. ,Qyropo4H"1 nnacMaHi.1 y 3eM!b"1 0030 
049 

AeO 045 
7. ,Qyropo4Hlll nnacMaHi.1 y 

1-1 AeO 0031 
049 1'1HOCTpaHCTBY 

046 1'1 8. Xapri.1je OA epeAHOCT"1 KOje ce AP>Ke 
0032 AeO 049 AO AOCnefla 

048 1'1 9. Ocra1rn Ayropo4Hl1 ¢1-1HaHc1-1jcK11 
0033 

5,226 6,550 
AeO 049 nnacMaHi.1 

v. ,QYroP04HA no TPA)KV18AfbA 
05 (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0034 

0040 + 0041) 

050 1-1 1. norpaJK1-1Batt.a OA MaTl14HOr 11 
0035 AeO 059 38B"1CHl1X npaBHlllX Jllll4a 

051 11 2. norpa>K11eatt.a OA ocran11x 
0036 AeO 059 noeeJaH11x n114a 

052 11 3. norpaJK111eatt.a no ocHoey npoAaje Ha 
0037 AeO 059 po6H"1 KpeA1'1T 

053 l'1 4. norpa>K11eatt.e 3a npoAajy no 
0038 AeO 059 yroeop111Ma 0 ¢11HaHC"1jCKOM Jl"13"1Hry 

054 L1 
5. norpaJK111eatt.a no ocHoey jeMcrea 0039 AeO 059 

05511 
6. CnopHa 1-1 cyMtt.1<1ea norpa>K1-1eatt.a 0040 AeO 059 

056 1-1 
7. Ocrana Ayropo4Ha norpaJK1-1eatt.a 0041 AeO 059 

288 
B. OAJ10)KEHA noPECKA 

0042 CPE.QCTBA 



"13HOC 
rpyna noentOAHa rOAlllHa 

pa"fyHa, n03"1U"1JA Aon HanoMeHa 6poj 
TeKyfla rOAlllHa pa"fyH KpajH>e CTalbe no"feTHO CTaH>e 

31 .12.2013 01.01 .2013. 

1 2 3 4 5 6 7 
r. 06PTHA "1MOB"1HA (0044 + 0051 + 2,701,393 2,782,993 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043 
0069 + 0070) 

Knaca 1 I. 3AJ1"1XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
0044 645,635 790,551 

+ 0049 + 0050) 18 

10 1. MaTep111ja11, pe3epeH111 ,£lenoe111, anaT 111 
0045 

324,904 462,282 
ClllTaH lllHBeHTap 

11 2. He,!loepweHa npoi113BO.£ltba 111 
He,!loepweHe ycnyre 0046 

64,768 114,193 

12 3. roTOBlll npOlll3BOAlll 0047 
95,499 91,740 

13 4. Po5a 0048 
145,520 108,928 

14 5. CTanHa cpeAcrea HaMetbeHa npo,!laj111 0049 

15 6. nnafleH111 aeaHcill 3a 3an111xe 111 ycnyre 0050 
14,944 13,408 

II. noTPA>K"1BAl-bA no OCHOBY 
1,158,022 1,044,972 20 nPO,[lAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 0051 

+ 0056 + 0057 + 0058) 19 

200 Ill 1. Kym-1111 y 3eMfblll - Marn4Ha ill 3ae111cHa 
0052 13,593 5,796 

,!leO 209 npaeHa nill4a 

201 ill 2. Kyn4111 y illHOCTpaHcrey - MaTlll4Ha 111 
0053 ,!leO 209 3aBillCHa npaeHa nill4a 

202 Ill 3. Kyn4ill y 3eMfblll - ocrana noee3aHa 
0054 

278,365 3,474 
AeO 209 npaeHa n1114a 

203111 4. Kyn4111 y lllHOCTpaHCTBY - OCTana 
0055 AeO 209 noee3aHa npaeHa n1114a 

204 Ill 5. Kyn1.1111 y 3eMfblll 0056 799,595 980,437 
AeO 209 

205 Ill 
,!leO 6. Kyn4111 y 111HocrpaHcrey 0057 66,469 55,265 
209 

206 ill 7. OcTana n0Tpa>K111eatba no ocHoey 
0058 AeO 209 npo,£laje 

21 Ill. nOTPA>K"1BAl-bA "13 
0059 cnEL.1"1c:!>"14H"1X nOCJlOBA 

22 IV. APYrA noTPA>K"1BAl-bA 0060 19 
195,817 124,599 

V. c:!>lttHAHClttJCKA CPEACTBA KOJA 
236 CE BPEAHY JY no c:!>EP BPEAHOCTltt 0061 

KP03 6"1JlAHC YCnEXA 

23 OClllM VI. KPATKOP04H"1 c:!>"1HAHC"1JCK"1 
236111 nnACMAH"1 (0063 + 0064 + 0065 + 0062 620,939 660,256 
237 0066 + 0067) 20 

230 Ill 1. KpaTKOP04Hill Kpe,!llllTlll 111 nnacMaH111 -
0063 

496,400 423,000 
AeO 239 MaTlll4Ha 111 3ae111cHa npaeHa n1114a 

231 Ill 2. KpaTKop04Hlll KpeA111T111 111 nnacMaH111 -
0064 6,200 7,850 

,!leO 239 ocrana noee3aHa npaeHa n1114a 

232 111 3. KpaTKopo4Hlll Kpe,£l111rn 111 3ajMoe111 y 
0065 

13,581 6,071 
AeO 239 3eMfbll1 

233 111 4. KpaTKopo4Hlll KpeA111Tlll 111 3ajMoe111 y 
0066 AeO 239 lllHOCTpaHCTBY 



"13HOC 
fpyna noeTXOAHa fOAMHa 

pa'lyHa, n03"11..1"1JA Aon HanoMeHa 6poj 
pa'lyH TeKyfla roA111Ha Kpajtt.e cTatt.e no'leTHO CTatt.e 

31.12.2013 01 .01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 
234, 
235, 5. OcTam1 KpaTKopo4Hl1 cjJ11HaHc11jcK11 

2381-1 n11aCM8Hlll 
0067 104,758 223,335 

AeO 239 

24 
VII. r0TOB111HCKll1EKBll1BAJ1EHTV1111 

0068 
43,264 67,719 

r0TOBll1HA 
21 

27 VIII. noPE3 HA ,QO,[IATY BPE,QHOCT 0069 22 
28,783 87,395 

28 OClllM IX. AKTll1BHA BPEMEHCKA 8,933 7,501 
288 PA3fPAHlt14EfbA 

0070 22 

A . YKYnHA AKT"1BA = nOCJlOBHA 
0071 

"1MOB"1HA (0001 + 0002 + 0042 + 5,027,545 4,882,318 
0043) -

88 l':> . BAH6"1JlAHCHA AKT"1BA 0072 29 
487,533 462,268 

nAC"1BA 

A. KAn"1TAJl (0402 + 0411 - 0412 + 
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 

0401 
0420 - 0421) ~ 0 = (0071 - 0424- 0441 - 3,134,491 3,162,231 
0442) 

I. OCHOBHll1 KAnll1TAJl (0403 + 0404 + 2,299,403 30 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0402 23 2,299,403 
0410) 

300 1. AK~llljCKlll Kan11Ta11 0403 
1,746,681 1,746,681 

301 
2. YAe11111 APYWTaBa c orpaHl14eHOM 

0404 
OAfOBOpHowny 

302 3. Y11oa11 0405 

303 4. ,Qp)!(8BHl1 Kan11Ta11 0406 

304 5. ApywTBeH11 Kan111Ta11 0407 

305 6. 38APY)!(Hl1 YAe11111 0408 

306 7. EM11c110Ha npeM111ja 0409 
532,926 532,926 

309 8. 0CTaJ111 OCHOBHl1 Kan11Ta11 0410 
19,796 19,796 

31 
II. Ynlt1CAHll1 A HEYnJ1AnEHlt1 

0411 
KAnlt1TAJl 

04711 Ill. OTKYnJbEHE conCTBEHE 
237 AKL\lt1JE 

0412 

32 IV. PE3EPBE 0413 

V . PEBAJ10Plt13AL\1110HE PE3EPBE 
no OCHOBY PEBAJ10Pll13AL\lt1JE 

330 HEMATEPlt1JAJlHE 111MOBll1HE, 0414 
HEKPETHll1HA, nOCTPOJEfbA 111 628,168 630,908 
onPEME 

VI. HEPEAJllt130BAHlt1 ,Q061t1L\lt1 no 
OCHOBY XAPTll1JA O,Q BPE,QHOCTV1 

33 OCl1M 111 ,QPYrlt1X KOMnOHEHTV1 OCTAJlOr 
330 CBE06YXBATHOf PE3YJlTATA 

0415 

(noTp8)!(H8 C8J1A8 pa4yHa rpyne 33 OCl1M 
330) 



li13HOC 
fpyna npeTXOAHa rOAlllHa 

pa'lyHa, n03111UlllJA Aon HanoMeHa 6poj 
Tetcyfla ro.r:1111tta Kpajtbe cTatbe no'leTHO CTatbe pa'lyH 

31.12.2013 01 .01 .2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

VII. HEPEAJ111130BAHll1 r Y6111L\111 no 
OCHOBY XAPTV1JA O.Q BPE.QHOCTl/1 

33 OClllM 111 ,QPYrll1X KOMnOHEHT111 OCTAnor 
0416 330 CBE06YXBATHOrPE3YnTATA 

(p,yrosHa canp,a pa'-lyHa rpyne 33 oc111M 
330) 

34 VIII. HEPACnOPET:>EHl/1 .Q06111TAK 
(0418 + 0419) 

0417 230,611 231,920 

340 1. Hepacnopef]eH111 A06111TaK paH111j111x 
roA1<1Ha 0418 

230,611 126,361 

341 2. Hepacnopef]eH111 A06111TaK TeKyfle 0419 
105,559 

rop,111He 

IX. YYEWliE 6E3 nPABA KOHTPOnE 0420 

35 X. r Y6111TAK (0422 + 0423) 
23,691 

0421 

350 1. r y6111TaK paHllljlllX roAlllHa 0422 

351 2. ry6111TaK TeKyfle roAlllHe 0423 
23,691 

5 . AYfOP04HA PE3EPBll1CAlbA Ill 
0424 1,220,411 155,888 

05ABE3E (0425 + 0432} 

40 
I. ,QYr0P04HA PE3EPBll1CAlbA (0426 

0425 12,969 16,260 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 24 

400 
1. Pe3eps111cafba Ja TpowKose y 
rapaHTHOM poKy 0426 

401 2. Pe3eps111Catba 3a TPOWKOBe 0427 
o6HaBJbafba np111pop,H111x 6oraTCTasa 

403 3. Pe3eps111catba aa TpowKose 
pecTpyKTypvipatba 0428 

404 4. Peaepsvicatba Ja HaKHaAe 111 Apyre 0429 
12,969 16,260 

6eHecj:J1114111je aanocneH111x 

405 
5. Peaepsvicafba aa TPOWKOBe CYACKlllX 
cnoposa 0430 

402111 6. OcTana AYropo4Ha peaepsvicatba 0431 
409 

II. ,QYr0POYHE 06ABE3E (0433 + 
25 1,207,442 139,628 41 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0432 

0439 + 0440) 

410 
1. 06aseae KOje ce MOry KOHBepTOBaTlll 

0433 y Kan111Tan 

411 2. 06aseae npeMa Marn4HlllM 111 
0434 

3aBlllCHlllM npaBHlllM n1114111Ma 

412 3. 06aseae npeMa ocTan111M noseaaHlllM 0435 
npaBHlllM n1114111Ma 

4. 06aseae no eM111rnsaH 111M xaprnjaMa 
413 OA spep,HOCTlll y neplllOAY AY>KeM OA 0436 

rOJJ,lllHY p,aHa 

414 5. ,Qyrop04Hlll KpeAlllTlll Ill 3ajMOBlll y 
3eMJblll 0437 

1,207,442 139,628 

415 
6. ,Qyropo4Hlll KPeA111T111 111 3ajMos111 y 
lllHOCTpaHCTBY 0438 



lll3HOC 
rpyna npeTXOAHa rOAlllHa 

pa'lytta, n031111..1111JA Aon HanoMeHa 6poj 
TeKylia roAl!IHa Kpajtt>e cTaH>e no'leTHO CTalbe 

pa'lyH 
31.12.2013 01.01.2013. 

1 2 3 4 5 6 7 

416 
7. 06ase3e no OCHOBY qmHaHCHjCKOr 
nH3HHra 

0439 

419 8 . Ocrane Ayropo'lHe 06ase3e 0440 

498 B . O,DJlO>KEHE nOPECKE 05ABE3E 0441 14 
47,000 46,113 

42AO 
r. KPATKOP04HE 05ABE3E (0443 + 

49 
(OCHM 

0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442 625,643 1,518,086 
498) 

0462) 

I. KPATKOPOYHE ¢VIHAHCVIJCKE 
214,791 73,545 42 06ABE3E (0444 + 0445 + 0446 + 0447 0443 

+ 0448 + 0449) 26 

420 1. KparKopo4HH KPeAHrn OA MaTH4HHX H 
3aBHCHHX npaBHHX mu.1a 

0444 

421 
2. KparKOp04HH KPeAHTH OA ocrnnHx 

0445 
nose3att11xnpasH11xn114a 

422 
3. KpaTKOP04HH KPeAHrn H 3ajMOBH y 
3eMfbH 

0446 

423 
4 . KpaTKopo4HH KPeAHTH H 3ajMOBH y 

0447 
HHOCTpaHCTBY 

5. 06ase3e no ocHosy cranHHX 
427 cpeACTasa H cpeACTasa o6ycTasfbeHor 0448 

nocnosatt.a HaMett.eHHX npoAajH 
424, 
425, 6. Ocrnne KpaTKopo'!He cjmHaHc1>1jcKe 

0449 214,791 73,545 
4261>1 06ase3e 
429 

430 
II. nPVIMfbEHVI ABAHCVI , ,QEn03VITVI 

0450 
727 3,576 

VI KAYL..IVIJE 

43 OCl>1M 
Ill. 06ABE3E Vl3 nocnoBAl-bA (0452 

27 367,925 1,364,943 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0451 
430 

0458) 

431 
1. ,Qo6asfba4H - Marn4Ha 11 3as11cHa 

0452 45,956 41,251 
npasHa n114a y 3eMfbH 

432 
2. ,Qo6aBfba411 - MaTH4Ha 11 3aBHCHa 

0453 
npasHa m14a y HHOCTpaHCTBY 

433 
3. ,Qo6aefba41>1 - ocrana nose3aHa 
npasHa n114a y 3eMfbl1 

0454 
27,123 828,645 

434 
4. ,Qo6asfba41>1 - ocTana nose3aHa 
npasHa n1>14a y HHOCTpaHCTBY 

0455 

435 5. ,Qo6asfba4H y 3eMfb1>1 0456 
269,160 417,814 

436 6. ,Qo6asfba4H y lllHOCTpaHCTBy 0457 
24,832 2,498 

439 7. OCTane 06ase3e H3 nocnosatt.a 0458 
854 74,735 

44, 45111 IV. OCTAnE KPATKOPOYHE 
0459 28 

32,292 56,949 
46 06ABE3E 

47 
v. 06ABE3E no OCHOBY noPE3A 

0460 
HA ,QO,QATY BPE,QHOCT 

48 
VI. 06ABE3E 3A OCTAnE nOPE3E, 

0461 
6,282 17,269 

,qonPVIHOCE VI ,QPYrE ,QA>K6VIHE 

49 OClllM VII. nACVIBHA BPEMEHCKA 
0462 3,626 1,804 

498 PA3rPAHVIYEl-bA 



rpyna 
pa'lyHa, n03VILIVIJA Aon HanoMeHa 6poj 
pa'lyH 

1 2 3 
,Q. f"Y6VITAK Vl3HA,Q BVICVIHE 
KAnvtTAnA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 
- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0463 
0402) ~ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) 
~o 

T:>. YKYnHA nACVIBA (0424 + 0442 + 
0464 

0441 + 0401 - 0463) ~ 0 

89 E. BAH6vtnAHCHA nACVIBA 0465 

Y Cy6orny111 

A8Ha 30.04 .. 2015.roAlllHe 

06pa3a4 npom1caH n pae11nH11KOM o ca,qp>K11H11 11 ¢opM11 06pa3a4 
("Cny>K6eH11 rnacH11K PC", 5p. 95/2014 11 144/2014) 

4 

29 

lil3HOC 
npeTXOAHa fOAHHa 

TeKyfla roAHHa Kpajtt>e CTatt>e no'leTHO cralbe 
31.12.2013 01 .01.2013. 

5 6 7 

5,027,545 4,882,318 

487,533 462,268 

3aKOHCKlll JacrynHlllK 

k(4= K 



nonytbasa npasHo 1n14e - npeAy3eTHlllK 

Marn4HV1 6poj 0 8 0 4 8 9 0 8 W1t1cppa AenaTHocrn 1 o g 1 nlt15 1 0 0 8 4 5 8 4 4 

Ha31t1B BETEPlt1HAPCKlt1 3ABO,Q CY50Tlt1L\A A.,Q. 

CeAV1WTe CY50Tlt1L\A 

KOHCOI1"1.QOBAH"1 6"1I1AHC YCnEXA 
3a nepMOA OA 01.01.2014. AO 31.12.2014 rOAlllHe 

- v x111Tbap,aMa p,111Haoa -

fpyna 1/13 HOC 
pa'lyHa, n03111L..\lllJA Aon HanoMeHa 6poj npencOAHa 
pa'lyH Tetcyfla roAMHa rOAMHa 

1 2 3 4 5 6 

nP"1XO,Q"1 "13 PE,QOBHOr nOCJlOBAtbA 

60 P,O 65, A.nOCJ10BH"1nPl.1XO,Q"1 
1001 

4,095,630 3,639,610 
OClllM 62 Ill 63 (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

60 I. nPV1XO,QV1 O,Q nPOAAJE POE>E 
1002 5 

634,481 208,915 
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

600 
1. nplllXOP,111 OP, npop,aje po6e MaT"14HlllM 111 3aBlllCHlllM 

1003 npaeHlllM n111t1111Ma Ha p,oMafleM TP>KlllWTY 

601 
2. np111XOP,lll OP, npop,aje po6e MaTl/l4HlllM Ill 3aBlllCHlllM 
npaeH111M n111t1111Ma Ha 111HocrpaHOM Tp>t<111wry 1004 

602 3. np111xop,111 op, npop,aje po6e ocran111M noee3aH111M 
1005 

239,571 1,040 
npaBHlllM n1114111Ma Ha P,OMafleM TP>KlllWTY 

603 4. np111xop,111 op, npop,aje po6e ocrnm1M noee3aH111M 
1006 npaBHlllM n1114111Ma Ha lllHOCTpaHOM rp>KlllWTY 

604 5. np111XOP,lll OP, npop,aje po6e Ha P,OMafleM Tp>KlllWTY 1007 
379,779 195,581 

605 6. np111xop,111 OP, npop,aje po6e Ha lllHOCTpaHOM Tp>KlllLUTY 1008 
15,131 12,294 

61 II. nPV1XOAV1 OA nPOAAJE nPOV13BOAA V1 YCJlYrA 
1009 5 

3,460,990 3,430,468 
(1010 + 1011+1012+1013+1014+1015) 

610 1. np111xop,111 op, npop,aje npo1113eop,a 111 ycnyra MaTlll4HlllM 111 
1010 

202 3,301 
3ae111cH111M npaeHlllM n1114111Ma Ha p,oMafleM rp>t<111WTy 

611 2. np111xop,111 op, npop,aje npo1113eop,a 111 ycnyra Marn4HlllM 111 
3ae111cH111M npaeH111M n1114111Ma Ha 111HocrpaHOM rp>t<111wry 1011 

612 3. np111xop,111 op, npop,aje npo1113eop,a 111 ycnyra ocran111M 
1012 

19,286 24,342 
noee3aH111M npaeHlllM n1114111Ma Ha p,oMafleM rp>t<lllLUTY 

613 
4. np111xop,111 op, npop,aje npo1113eop,a 111 ycnyra ocran111M 
noee3aHlllM npaBHlllM n111t1111Ma Ha lllHOCrpaHOM rp>KlllWTY 1013 

614 5. np111XOP,lll OP, npop,aje np01113BOP,a 111 ycnyra Ha P,OMafleM 
rp>KlllWTY 1014 

3,086,170 3,132,102 

615 6. np111xop,111 op, npop,aje roroe111x npo1113eop,a 111 ycnyra Ha 
1015 

355,332 270,723 
111HocrpaHoM rp>t<111wry 

64 Ill. nPV1XOAV1 OA nPEMV1JA, CYE>BEHL..\V1JA, AOTAL..\V1JA, 
1016 AOHAL..\V1JA V1 CJl. 

65 IV. APYrV1 nOCJ10BHV1 nPV1XOAV1 1017 
159 227 

PACXO,Ql.1 "13 PEAOBHOr noCJlOBAtbA 

6.nocnoBH"1PACXOA"1 3,998,131 3,308,507 
50 AO 55, 62 111 (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023+1024+1025 + 1026 + 1018 

63 1027+1028 + 1029) ~ 0 



rpyna 1/13 H 0 C 
pa'lyHa, n03111UlllJA A On HanoMeHa 6poj npeTXOAHa 
pa'lyH TeKyfla rOAHHa rOAHHa 

1 2 3 4 5 6 

50 I. HA6ABHA BPE.QHOCT nPO.QATE P06E 1019 
639,708 156,419 

62 II. nPli1XO.Qi11 O.Q AICTli1Bli1PAl-bA Y41i1HAKA li1 P06E 1020 
12,016 2,041 

630 Ill. nOBEnAl-bE BPE.QHOCTlll 3AJlli1XA HE.QOBPWEHli1X 1021 
0 13,106 

li1 roTOBli1X nPOli13BO.QA li1 HE.QOBPWEHli1X YCJlYrA 

631 
IV. CMAl-bEl-bE BPE.QHOCTli1 3AJlli1XA HE.QOBPWEH111X 

1022 
45,666 0 

111 roTOBll1X nPOll13BO.QA li1 HE.QOBPWEHll1X YCJlYrA 

51 OCl1M 513 V. TPOWKOBll1 MATEPll1JAJ1A 1023 6 
2,268,169 2,248,560 

513 VI. TPOWKOB1i1 rGP111BA 111 EHEPrlllJE 1024 
155,520 125,938 

6 

52 VII. TPOWKOB1i1 3APA.QA, HAKHA.QA 3APA.QA li1 1025 7 
423,301 385,033 

OCTAJ11i1 J11114Hli1 PACXO.Qli1 

53 VIII. TPOWKOB1i1 nPOli13BO.QHi11X YCJlYfA 1026 9 
168,723 135,719 

540 IX. TPOWKOBli1 AMOPTli13AW111JE 1027 
138,226 103,391 

8 

541 AO 549 X. TPOWKOBll1 .QYrGP04Hll1X PE3EPBll1CAl-bA 1028 8 
1,691 0 

55 XI. HEMATEP111JAJ1Hli1 TPOWKOBll1 1029 9 
169,143 168,594 

B. nOCJlOBHlll A06111TAK (1001 - 1018) ~ 0 1030 
97,499 331,103 

r. nocnOBHlll rY611tTAK (1018- 1001) ~ 0 1031 

66 A. <i>lllHAHClllJCKlll nP111xo.u111(1033+1038 + 1039) 1032 10 
61,426 125,618 

66, OCl1M 662, I. <l>ll1HAHCli1JCKll1 nPli1XO.Qli1 O.Q nOBE3AH111X Jlli1WA 111 52,959 119,726 
663 11 664 

OCTAJli11 <l>ll1HAHCll1JCK1i1 nP111XO.Qi11(1034+1035 + 1033 
1036 + 1037) 

660 
1. <l>l1H3HCl1jCKl1 npHXOJl,11 Oil, MaTl14Hl1X 11 3aBl1CHl1X npaBHl1X 

1034 
49,718 119,726 

n114a 

661 
2. <l>11HaHCl1jCKl1 np11XOAl1 OA ocran11x nose3aHl1X npaBHl1X 

1035 
3,241 

n114a 

665 
3. np11XOJl,l1 Oil, y4ewfla y Jl,0611TKY np11Jl,py>KeHl1X npaBHl1X 

1036 
n114a 11 3ajell,Hl14K11X nOAYXBaTa 

669 4. 0CTaJ111 cp11HaHCl1jCKl'I npl1XOJl,11 1037 

662 II. nPli1XO.Qll1 0.Q KAMATA (O.Q TPEnll1X J1111l.V\) 1038 
629 370 

Ill. n03111Tll1BHE KYPCHE PA3J1111KE 111 n031i1Tll1BHll1 7,838 5,522 
663 11 664 E<l>EICTli1 BAJlYTHE KJ1AY3YJ1E (nPEMA TPEnli1M 1039 

Jlli1W1MAl 

56 b. <l>lllHAHClllJCK!lt PACXOAH (1041 + 1046+1047) 1040 11 
146,518 52,791 

56, OCl1M 562, I. <l>li1HAHCli1JCKll1 PACXO.Qli1 1113 O.QHOCA CA 18,309 25,007 
56311 564 

noBE3AHll1M nPABHll1M Jlli1L!li1MA 111 OCTAJ1111 1041 
<l>111HAHCll1JCKll1 PACXOA111(1042+1043 + 1044 + 1045) 

560 
1. <l>11HaHCl1jCKl1 paCXOJl,11 1113 Oll,HOca ca MaTl14Hl1M 11 

1042 3aBl1CHl1M npaBH11M n11411Ma 

561 
2. <l>11HaHCl1jCKl1 paCXOJl,11 113 Oll,HOCa ca ocran11M 

1043 
7,964 24,985 

noee3aH11M npaeH11M n11411Ma 

565 
3. Pacxoll,11 OA y4ewna y ry611TKY np11Jl,py>t<eH11x npaett11x 1044 
n114a 11 3ajeAH1'14K11x noll,yxeaTa 



rpyna 111 3 HOC 
pa<tyHa, n03111U111JA AOn HanoMeHa 6poj npeTICO,QHa 
pa'lyH TeK}'Tla ro.1:1111Ha 

ro.1:1111Ha 
1 2 3 4 5 6 

5661.1 569 4. Ocran1.1 cp1.1HaHc1.1jcK1.1 pacxOAl.1 1045 
10,345 22 

562 II . PACXOA111 KAMATA (nPEMA TPEnlllM Jllt1L\111MA) 1046 
64,498 23,214 

Il l. HErATt.1BHE KYPCHE PA3Jllt1KE 111 HErATt.1BHll1 63,711 4,570 
563 1.1 564 E<1>EKT111 BAJlYTHE KJ1AY3 YJ1E (nPEMA TPEnltlM 1047 

Jllt1U111MA) 

E . A06111TAK 1113 <l>l!1HAHCll1PAl-bA (1032 -1040) 1048 
72,827 

>K. rY6111TAK 1113 <l>111HAHClllPAtbA (1040 - 1032) 1049 
85,092 

3. nPll1XOA111 OA YCKJlAT:>ll1BAfbA BPEAHOCT1!1 9,479 44,375 
683 1.1 685 OCTAJlE 111MOBlllHE KOJA CE 111CKA3YJE no <l>EP 1050 

BPEAHOCT1!1 KP03 6111JlAHC YCnEXA 12 

111. PACXOA111 OA YCKJlAT:>ll1BAfbA BPEAHOCT1!1 197,404 182,445 
5831.1585 OCTAJlE 111MOBll1HE KOJA CE 111CKA3YJE no <l>EP 1051 

BPEAHOCT1!1 KP03 6111JlAHC YCnEXA 13 

67 1.1 68, OCl.1M 
J . OCTAJllll nPlllXOJlll1 1052 12 

282,500 8,886 
683 1.1 685 

57 1.1 58, OCl.1M 
K. OCTAJ1111 PACXOJlll1 1053 13 

120,520 147,018 
5831.1 585 

Jl . Jl061!1TAK 1113 PEJlOBHOr nOCJlOBAfbA nPE 127,728 
onoPE31118AfbA (1030 - 1031 + 1048-1049+1050 - 1054 
1051+1052 - 1053) 

lb. rY6111TAK 1113 PEJlOBHO r noCJlOBAfbA nPE 13,538 
onOPE3111BAfbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1055 
1050 + 1053 - 1052) 

M. HETO Jl06111TAK nOCJlOBAtbA KOJE CE 
1,919 

69-59 
06YCTABfbA, E<l>EKTl!1 nPOMEHE 

1056 PA4YHOBOJlCTBEHE nom1T111KE 111 lllCnPABKA 
rPEWAKA 1113 PAHll1Jll1X nEPll10JlA 

H. HETO rY6111TAK n OCJlOBAtbA KOJE CE 

59-69 
06YCTABfbA, PACX0Jl111 nPOMEHE 

1057 
1,949 

PA4YHOBOJlCTBEHE nOJ1111TlllKE 111111cnPABKA 
rPEWAKA 1113 PAHll1Jll1X nEPll10JlA 

fb. Jl06111TAK nPE onOPE3111BAfbA (1054 - 1055 + 1056 
1058 

129,647 
- 1057) 

0 . rY6111TAK nPE onOPE3111BAtbA (1055 - 1054 + 1057 
1059 

15,487 
- 1056) 

n. nOPE3 HA Jl06111T AK 

721 I. n OPECKltl PACXOA nEP1110.QA 1060 14 
6,907 25,145 

AeO 722 II. 0,QJ10)KEHll1 nOPECKltl PACXOA111 n EPltlOAA 1061 14 
1,297 

AeO 722 Ill. OAJ10)KEHll1 n o PECKlll nPVIXO,Qltl n EP1110.QA 1062 

723 P. 111CnJ1AnEHA 111114HA nPll1MAfbA nOCJlOJlABUA 1063 
1,057 

C. HETO Jl06111TAK 
1064 

105,559 
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 

T. HETO rY6111T AK 
1065 

23,691 
(1059 - 1058 + 1060 + 1061-1062+1063) 

I. HETO A05111TAK KOJll1 n PlllnA.QA MAtbll1HCKVIM 
1066 YJ1ArAYll1MA 

II. HETO A05l/ITA K KOJll1 n P ltln.A,llA BEnltlHCKOM 
1067 105,559 BJ1ACHll1KY 

Il l. HETO rY5111TAK KOJ ll1 n P1t1n.A,llA MAtb111HCKll1M 
1068 

YJlArAYl/IMA 

IV. HETO rY5lllTAK KOJ ll1 n P lllnAAA BEnlllHCKOM 
1069 

BJ1ACHll1KY 



rpyna "13 H 0 C 

pa'lyHa, no3"11..l"1JA A On HanoMeHa 6poj npeTXOAHa 
pa'lyH TeKYlia rOAHHa rOAHHa 

1 2 3 4 5 6 

v. 3APA[J.A n o AKL.1111Jll1 

1. OcHoeHa 3apa.t:1a no aK41-1j11 1070 

2. YMatt>eHa (pa3BOAtbeHa) 3apa.t:1a no aK411j1-1 1071 

-
Y Cy6oroy111 

AaHa 30.04.2015.rog111He I J I 



nonytbaBa npaBHo m11..~e - npeAy3eTHll1K 

MarnYHlll 6poj 0 8 0 4 8 9 0 8 W111¢pa AenaTHOCTlll 1 o 9 1 n1115 

Ha3111s BETEPV1HAPCKV1 3ABO,O, CY50TV1WA A.,O, . 

CeAlllWTe CY50TV1WA 

rpyna 

~3BEWTAJ 0 OCTAJlOM PE3YJ1TATY 
3a nep1!10A OA 01.01.2014 AO 31.12. 2014. rOA111He 

HanoMeHa 

n03"1l.l"1JA Aon 

1 0 0 8 4 5 8 4 4 

- y x111JbaAaMa AlllHapa -

"13HOC 

pa-.yHa, 
paYyH 

6poj TeKylia roA11Ha npencOAHa ro,o,11Ha 

1 2 3 4 5 6 

A. HETO PE3YI1TAT "13 nOCilOBAlbA 

I. HETO .Q06111TAK (AOn 1064) 2001 105,559 

II. HETO rY6111TAK (Aon 1065) 2002 23.691 

6. OCTAI1"1 CBE06YXBATH"1.Q06"1TAK11111111 rY6111TAK 

a) CTaBKe Koje Helie 611rn pe1mac11Q>11KoaaHe y 6111naHcy 
ycnexa y 6yAyli111M nep1110A111Ma 

1. npoMeHe pesa11op1113a4111je HeMaTep111ja11He lllMOBlllHe, 
HeKpeTH111Ha, nocrpojett.a 111 onpeMe 

330 a) noseliaH>e pesa11op1113a41110H111x pe3eps1o1 2003 

6) cMaH>eH>e pesa11op1113a41110H111x pe3eps111 2004 2.740 6.117 

2. AKTyapCKlll A061114111 111111 ry6114111 no OCHOBY n11aHOBa 
Ae¢11H11caH11x np111MaH>a 

331 a) A0611411 2005 

6) ry6114111 2006 

3 . .Qo6111411 1111111 ry611411 no ocHosy y11araH>a y s11acHl14Ke 
111HcrpyMeHre Kan11ra11a 

332 a) A06114111 2007 

6) ry6111411 2008 

4 . .Qo6114111 111111 ry611411 no OCHOBY YAella y OCTallOM 
cseo6yxsaTHOM A0611TKY 111111 ry611TKY np111Apy>t<eHl1X 
APYWTaBa 

333 a) A061114111 2009 

6) ry611411 2010 

6) CTaBKe KOje HaKHaAHO Mory 6111T111 peK!1ac111Q>111KOBaHe y 
6111naHcy ycnexa y 6yAyli11M nep1110A111Ma 

1. ,Qo6114111 11111111 ry6114111 no OCHOBY npepa-.yHa cj)11HaHCl1jCKlllX 
1113BeWTaja 11HOCTpaHor nOCllOBaH>a 

334 
a) A061114111 2011 

6) ry61114111 2012 



rpyna HanoMeHa l.13HOC 

pa"lyHa, n031.1Ul.1JA Aon 

pa"lyH 6poj TeK}'lla rOAMHa npeTXOAHa rOAMHa 

1 2 3 4 5 6 

2. Ao611411 111111 ry611411 OA 11HCTpyMeHara 3awT11Te Hern 
y11ara1t>a y 11HOCTpaHo noc11oea1t>e 

335 a) A0611411 2013 

6) ry611411 2014 

3. Ao611411 111111 ry611411 no ocHoey 11HcTpyMeHaTa 3awT11Te 
Pl1311Ka (xe1,111Hra) HOBYaHor TOKa 

336 a) A0611411 2015 

6) ry611411 2016 

4. Ao611411 111111 ry611411 no ocHoey xapT11ja OA epeAHOCTl1 
pacno110>K11e11x 3a npoAajy 

337 a) A0611411 2017 

6) ry611411 2018 

I. OCTAJ1111 6PYTO CBE06YXBATHll1 A06111TAK (2003 + 
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2019 
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ~ 0 

II. OCTAJ11116PYTO CBE06YXBATHll1 r Y6111TAK (2004 + 
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018)- (2003 + 2020 2.740 6.117 
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ~ 0 

Ill . nOPE3 HA OCTAJ1111 CBE06YXBATHll1A06111TAK111Jllt1 
2021 rY6111TAK nEP1110AA 

IV. HETO OCTAJ1111 CBE06YXBATHll1 A06111TAK (2019-
2022 2020 - 2021) ~ 0 

V. HETO OCTAJ1111 CBE06YXBATHV1 r Y6111TAK (2020 - 2019 
2023 2.740 6.117 

+ 2021) ~ 0 

B. YKYnAH HETO CBE06YXBATHl.1 PE3YJ1TAT nEPl.10,QA 

I. YKYnAH HETO CBE06YXBATHV1 A06111TAK (2001 - 2002 
2024 99.442 

+ 2022 - 2023) ~ 0 

II. YKYnAH HETO CBE06YXBATHV1 rY6111TAK (2002 - 2001 
2025 26.431 

+ 2023 - 2022) ~ 0 

r. YKYnAH HETO CBE06YXBATHl.1 A061.1TAK l.1Jll.1 
2026 99.442 

rY61.1TAK (2027 + 202s) =Aon 2024 ~ o i.1n11 Aon 2025 > o 

1. np11n11caH eef111HcK11M e11acH11411Ma Kan11Ta11a 2027 99.442 

2. np11n11CaH Bl1aCHl1411Ma KOjl1 HeMajy KOHTp011Y ')IVH> 

h 'A" s : ;":::~ .... 

'1,'l>..). ' ' .,,,,- ;-~~ 
Y Cy6ornu111 

"\.: ,,,,<'~~•.l> .I I f'',I .. ,.< l \ 
3aKOHCKll1 3acrynHl.1K .l,~ "' 'J , 

':?;-~" :. Y \ 
:t"' "." ,#;f, I 

k()v- r c:_ JLl t,.. M.n . . · . o .., 

AaHa 30.04.2015 rDA111He 
~ .. ' -
~ ~ - ~ 

~ 

;r I ~ 

06pa3a4 npon11CaH npaBl111Hl1KOM 0 C3APlKl1Hl1 11 cpopM11 06pa3a4a §~Jblc~ ~ eUJTaja 3a np11epeAHa APYWTBa, JaApyre 11 npeAy3eTH11Ke 
.. " ( C11Ylf<6eH11 macH11K PC . 6p. 95/2014 11 144/2014) 



nonytbaBa npaBHO JWIU,e - npeAy3eTHl.1K 

8TV14Hlt1 

)0 
o 8 o 4 s 9 o 8 WV1cppa 1 o 9 1 nV15 1 0 0 8 4 5 8 4 4 

AenaTHOCTVI 

a3VIB BETEPV1HAPCKV1 3ABO.Q CY60TV1l_\A A.A. 

BAVIWTe CY60TV1L_\A 

KOHCOJlM.QOBAHM M3BEWTAJ 0 nPOMEHAMA HA KAnMTAJlY 
3a nepli10A OA 01.01.2014.AO 31.12.2014. rOAHHe 

- y Xlll!baAaMa AlllHapa -

KoMnoHeHTe Kam1Tana 
PeAH11 on111c 30 31 32 
6poj 

Aon Aon Yn11caH11 a Aon 
0CHOBHl1 Kan11Ta11 Heyn11afleH11 Pe3epee 

Kan11Tan 
1 2 3 4 5 

no'feTHO CTalbe npeTXOAHe rOAl1He Ha AaH 
01.01.2013 

1. a) AYroBHlll canAo paYyHa 4001 4019 4037 

6) noTpa>t<Hlll canAO paYyHa 4002 
2,299,403 

4020 4038 

111cnpaeKa MaTep111ja11Ho 3Ha'fajHHX 
rpewaKa 11 npoMeHa pa'iyHOBOACTBeHl1X 
001111Tl1Ka 

2. a) 111cnpasKe Ha AYroBHOj CTpaH111 pa4yHa 4003 4021 4039 

6) VlcnpasKe Ha noTpa>t<HOj CTpaH1>1 paYyHa 4004 4022 4040 

Kop111roeaHo no'leTHO CTalbe npeTXOAHe 
rOA11He Ha AaH 01.01. 2013 

3. a) Kop111rosaH111 AyrosH111 canAO pa4yHa (1a + 
4005 4023 4041 2a - 26) <? 0 

6) Kop111rosaH111 noTpa>t<Hlll canAO paYyHa (16 -
4006 

2,299,403 
4024 4042 2a + 26) <? 0 

npoMeHe y npeTXOAHOj 2013 rDA11Hl1 

4. a) npoMeT Ha AyrosHoj cTpaH111 paYyHa 4007 4025 4043 

6) npoMeT Ha noTpa>t<Hoj CTpaH111 pa4yHa 400B 4026 4044 

CTalbe Ha Kpajy npeTXOAHe rOA11He 
31.12.2013 

5. a) AYrOBHlll caJlAO pa4yHa 
4009 4027 4045 (3a + 4a - 46) <? 0 

6) noTpa>KHlll canAO paYyHa 
4010 4028 4046 (36 - 4a + 46) <? o 2,299,403 

111cnpaeKa MaTep11janHo 3Ha'fajH11x 
rpewaKa H npoMeHa pa'lyHOBOACTBeHl1X 
no1111T11Ka 

6. 
a) "1CnpaBKe Ha AYfOBHOj CTpaHlll pa4yHa 4011 4029 4047 

6) 111cnpasKe Ha noTpa>t<HOj cTpaH111 paYyHa 4012 4030 404B 

Kop11roeaHO nO'l0THO CTalbe TeKyfle 
rOA11Ha Ha AaH 01.01.2014 

7. a) Kop111rosaH111 AYrOBH"1 canAO paYyHa (5a + 
6a - 66) <? 0 4013 4031 4049 

6) Kop111rosaH111 noTpa>t<Hlll canAo pa4yHa (56 -
4014 4032 4050 6a + 66) <? O 2,299,403 

npoMeHe y TeKyfloj 2014 rOA11HH 

B. a) npoMeT Ha AyrosHoj cTpaH1>1 paYyHa 4015 4033 4051 

6) npoMeT Ha noTpa>t<Hoj CTpaH111 pa4yHa 4016 4034 4052 

CTalbe Ha Kpajy Te1<yfle rOAHHe 
31.12. 2014 

9. a) AyrosH111 canAo paYyHa 
4017 4035 4053 (7a + Ba - B6) <? o 

6) noTpa>KHlll CaJlAO pa4yHa 
401B 

2,299,403 
4036 4054 (76 - Ba + B6) <? 0 



KoMnoHeHTe Kan11Tana 

PeAH11 
on111c 35 047 11 237 34 

5poj Aon A On OTK}'n.n:.eHe Aon Hepacnopel]eH11 
ry611TaK 

concTeeHe aK1.111je A0611TaK 

2 6 7 8 
n o'leTHO CTalbe npeTXOAHe rOA11He Ha AaH 
01 .01 .2013 

1. a) AYfOBH"1 canAO pa4yHa 4055 
415,803 

4073 4091 

6) noTpalKH"1 canAO pa4yHa 4056 4074 4092 541,556 

lllcnpaeKa MaTep11janHo 3Ha'lajH11x 
rpewaKa 11 npoMeHa pa'lyHOBOACTBeHl1X 
non11T11Ka 

2. a) 1<1cnpaeKe Ha AYfOBHoj crpaH1<1 pa4yHa 4057 4075 4093 

6) 1-1cnpaeKe Ha noTpalKHoj crpaH1-1 pa4yHa 4058 4076 4094 

Kop11roeaHo no'leTHO cTalbe npeTXOAHe 
rOA11He Ha AaH 01 .01 . 2013 

3. a) KOp1<1roeaH1<1 AYfOBH"1 canAO pa4yHa (1a + 
4059 4077 4095 2a - 26) ~ 0 415,803 

6) KOp1<1roeaH1<1 noTpalKH"1 canAo pa4yHa (16 -
4060 4078 4096 541,556 2a + 26) ~ O 

npoMeHe y npeTXOAHOj 2014 rOAHHH 

4. a) npoMeT Ha AYfOBHOj cTpaH1<1 pa4yHa 4061 4079 4097 415,803 

6) npoMeT Ha noTpalKHOj crpaH"1 pa4yHa 4062 
415,803 

4080 4098 106,167 

CTalbe Ha Kpajy npeTXOAHe rOAHHe 
31 .12.2013 

5. a) AYfOBH"1 canAO pa4yHa 
4063 4081 4099 (3a + 4a - 46) ~ 0 

6) noTpalKH"1 canAO pa4yHa 4064 4082 4100 231,920 (36 - 4a + 46) ~ 0 
lllcnpaeKa MaTep11jantto 3Ha'lajHHX 
rpewaKa 11 npoMeHa pa'lyHOBOACTBeHHX 
non11T11Ka 

6. a) 1.1cnpaeKe Ha AyroeHoj crpaH1<1 pa4yHa 4065 4083 4101 

6) 1<1cnpaeKe Ha noTpalKHOj crpaH1<1 pa4yHa 4066 4084 4102 

Kop11roeaHo no'leTHO cTalbe TeK}'lle 
rOA11He Ha AaH 01 .01. 2014 

7. a) Kop1-1roeaH1-1 AYfOBH"1 canAO pa4yHa (5a + 
6a - 66) ~ O 4067 4085 4103 

6) Kop1<1roeaH1<1 noTpalKHM canAO pa4yHa (56 -
4068 4086 4104 231,920 

6a + 66) ~ 0 

npoMeHe y TeK}'JiOj 2014 roA11HH 

8. a) npoMeT Ha AYfOBHOj CTpaH1<1 pa4yHa 4069 
23.691 

4087 4105 1.309 

6) npoMeT Ha noTpalKHOj crpaH1<1 pa4yHa 4070 4088 4106 

Cralbe Ha Kpajy TeK}'lie roA11He 
31 .12. 2014 

a) AYfOBHM canAO pa4yHa 
23.691 

9. 
(7a + Ba - 86) ~ 0 4071 4089 4107 

6) noTpalKH"1 canAo pa4yHa 
4072 4090 4108 230.611 (76 - Ba + 86) ~ 0 



KOMnOHeHTe OCTanor peJynTSTa 

330 331 332 
Pep,HH on1r1c ,Qo6H4H HnH ry6HL\H 
6poj Aon Pesanop1113a4HOHe Aon AKTyapcKH Aon no ocHoey ynara11:>a y 

P,06H4H lol11H snacHH'IKe 
peJepse 

ry6H4H HHCTpyMeHTe 
Kanr.tTana 

1 2 9 10 11 
no'leTHO cTaH:>e npencop,He rop,r.tHe Ha ,o,aH 
01.01.2013 

1. a) AyroeH1o1 canAO pa'lyHa 4109 4127 4145 

6) noTp8)1(H"1 canAo pa4yHa 4110 
637.025 

4128 4146 

lllcnpaeKa MSTepr.tjanHO JHa'lajHHX 
rpewaKa "' npoMeHa pa'lyHOBO,IJ,CTBeHHX 
nOllHTHKa 

2. a) 1o1cnpaeKe Ha AyroeHoj CTpaH1o1 pa4yHa 4111 4129 4147 

6) 1o1cnpaeKe Ha noTpa)l(HOj cTpaH"l pa4yHa 4112 4130 4148 

Kopr.trosaHo no'leTHO CTaH:>e npenco,o,He 
rOP,HHe Ha ASH 01.01. 2013 

3. 
a) KOplolroBaHlol AyrOBH"l canAO pa4yHa (1 a + 

4113 4131 4149 2a - 26) <: 0 
6) KOp1o1roeaH1o1 noTpa)l(Hlll can,110 pa4yHa (16 -

4114 
637.025 

4132 4150 2a + 26) <: 0 

npoMeHe y npeTXOP,HOj 2013 rOP,HHH 

4. a) npoMeT Ha ,11yroeHoj CTpaH1o1 pa4yHa 4115 
6.117 

4133 4151 

6) npoMeT Ha noTpa)l(HOj CTpaH1o1 pa4yHa 4116 4134 4152 

CTa11:>e Ha Kpajy npeTXOAHe rop,r.tHe 
31.12.2013 

5. a) ,11yrosH1o1 can,110 pa4yHa 
4117 4135 4153 (3a + 4a - 46) <: O 

6) noTpa)l(H"l canAo pa4yHa 
4118 630.908 4136 4154 (36 - 4a + 46) <: 0 

lllcnpaeKa MaTepr.tjanHo JHa'lajHHX 
rpewaKa "' npoMeHa pa'lyHOBOACTB0HHX 
nonr.tTHKa 

6. a) 1o1cnpaeKe Ha ,11yroeHoj CTpaH1o1 pa4yHa 4119 4137 4155 

6) 1o1cnpaeKe Ha noTpa)l(HOj CTpaH1o1 pa4yHa 4120 4138 4156 

Kopr.troeaHo no'leTHO cra11:>e TeKYlie 
rOP,HHe Ha,D,aH 01.01. 2014 

7. a) Kop1o1roeaH1o1 AYrOBHlll canAO pa4yHa (5a + 
4121 4139 4157 6a - 66) <: o 

6) KOp111roeaH"1 noTpa)l(Hlol canAO pa4yHa (56 - 4122 4140 4158 6a + 66) <: O 630.908 

npoMeHe y T0Kylioj 2014 rOP,HHH 

8. a) npoMeT Ha ,11yrOBHOj CTpaHlol pa4yHa 4123 
2.740 

4141 4159 

6) npoMeT Ha noTpa)l(HOj CTpaH"l pa4yHa 4124 4142 4160 

CTaH:>e Ha Kpajy TeKylie ro,o,r.tHe 
31.12. 2014 

9. a) AYroBHlll canAo pa4yHa 
4125 4143 4161 (7a + Ba - 86) <: 0 

6) noTpa)l(H\.1 canAO pa4yHa 
4126 4144 4162 (76 - 8a + 86) <: 0 628.168 



KoMnoHeHTe ocranor pe3ynTaTa 
333 334 M 335 336 

Ao6M4M MnM 
PeAHM on~c 

Ao6Ml.IM MnM ry6Ml.IM no 
ry6M4M no OCHOBY 

6poj 
Aon OCHOBY YAena y OCTanOM A On MHOCTpaHor Aon .r:to6HL!M HnM ry6Ml.lll 

A06MTKY MnM ry6MTKY 
nocnoeaH:ia M no OCHOBY xel,IMHra 

npepa'lyHa HOB'laHor TOKa 
npMAP}')f(eHMX APYWTaea lt>MHaHCMjCKMX 

M3BeWTaia 
1 2 12 13 14 

no'leTHO CTalbe npeTXOAHe fOAMHe Ha 
AaH 01.01.2013 

1. a) ,o,yroeH111 ca11,o,o pa4yHa 4163 4181 41 99 

6) noTpa>KHH ca11,o,o pa4yHa 4164 4182 4200 

IAcnpaeKa MaTep111janHO 3Ha'!ajHMX 
rpewaKa M npoMeHa 
pa'lyHOBOACTBeHMX nonMTMKa 

2. 
a) 111cnpaaKe Ha ,o,yroeHoj crpaH111 pa4yHa 4165 4183 4201 

6) 111cnpaaKe Ha norpa>KHoj crpaH111 4166 4184 4202 pa4yHa 

KopMroBaHO OO'leTHO CTalbe 
npeTXOAHe rOAMHe Ha AaH 01 .01 . 2013 

3. a) Kop111roeaH111 ,o,yroBHH ca11,o,o pa4yHa (1 a 
4167 4185 4203 

+ 2a - 26) ~ 0 
6) Kop111roeaH1-1 norpa>KHH ca11,o,o paYyHa 

4168 4186 4204 
(16-2a+26)~0 

npoMeHe y npeTXOAHOj 2013 fOAMHM 

4. a) npoMeT Ha ,o,yroeHoj crpaH111 pa4yHa 4169 4187 4205 

6) npoMeT Ha norpa>KHoj crpaH111 pa4yHa 4170 4188 4206 

CraH:ie Ha Kpajy nperxoAHe roAMHe 
31.12.2013 

5. a) ,o,yroeH111 ca11,o,o pa4yHa 
4171 4189 4207 (3a + 4a - 46) ~ 0 

6) norpa>KHH ca11p,o pa4yHa 
4172 4190 4208 (36 - 4a + 46) ~ o 

IAcnpaeKa Marep111janHo 3Ha'lajHMX 
rpewaKa 111 npoMeHa 
paYyHOBOACTBeHMX nonMTMKa 

6. a) 111cnpaaKe Ha .o.yroaHoj crpaH111 pa4yHa 4173 4191 4209 

6) 111cnpaaKe Ha norpa>KHOj crpaHH 
4174 4192 4210 

pa4yHa 

Kop111roeaHo no'leTHO craH:ie reKyne 
fOAMHe Ha AaH 01.01 . 2014 

7. a) Kop111roaaH111 p,yroaH111 ca11,o,o pa4yHa (5a 
4175 4193 4211 + 6a - 66) ~ 0 

6) Kop1-1roaaH111 norpa>KHH ca11p,o pa4yHa 
4176 4194 4212 

(56 - 6a + 66) ~ O 

npoMeHe y TeKYflOj 2014 fOAMHM 

8. a) npoMeT Ha p,yroBHOj CTpaHH pa4yHa 4177 4195 4213 

6) npoMeT Ha norpa>KHoj crpaH111 pa4yHa 4178 4196 4214 

Cratbe Ha Kpajy TeKYfle fOAMHe 
31.12. 2014 

9. 
a) ,o,yroBHH ca11,o,o pa4yHa 

4179 4197 4215 
(7a + 8a - 86) ~ 0 

6) norpa>KHH ca11p,o pa4yHa 
4180 4198 4216 

(75 - Ba + 86) ~ 0 



Pe,qHlll 
6poj 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 . 

6. 

7. 

8. 

9. 

KoMnoHeHTe ocTanor peJyllr ara 

on~c 337 
1--------------1 Aon 

Aon .Qo6111.111 1111111 ry61111.1 111 no 

2 
no'leTHO cratt.e npeTXo,qHe ro,q11He Ha 
,qaH 01 .01 .2013 

OCHOBy XOB 
pacnollolK111e11x Ja npo,qajy 

15 

4217 a) AYroBHlll can,o.o pa4yHa 
t--~~~~~~~~~~~~~-+-~--l~~~~~~~~~--14235 

6) norpaJKHlll canAo pa4yHa 

~cnpaeKa Marep11jallHO JHa'lajH11x 
rpewaKa 111 npoMeHa 
pa'IYHOBO,llCTBeHHX nOlll1Tl1Ka 

a) 111cnpaeKe Ha ,!\yroeHoj crpaH111 paYyHa 

4218 

4219 

6) 111cnpaeKe Ha norpaJKHoj crpaH111 pa4yHa 4220 

Kop11roeaHO no'leTHO cratt.e 
npeTxo,qHe r o,q11He Ha ,qaH 01 .01. _ _ 

a) Kop111roeaH111 ,o.yroeH111 canAO paYyHa (1a 
+ 2a - 26)?: O 
1-----------~~~~~t--~-+~~~~~~~~~---i 4237 

6) Kop111roeaH111 norpalKHlll canAO paYyHa 

4221 

(16-2a+26)?:0 4222 

npoMeHe y npeTXO,llHOj 2013 rO,lll1Hlll 

a) npoMeT Ha AyroeHoj crpaH111 pa4yHa 4223 

6) npoMer Ha norpaJKHOj crpaH111 pa4yHa 4224 

CTatt.e Ha Kpajy npeTxo,qHe ro,q11He 
31.12.2013 

4238 

a) ,o.yroeH111 canAO pa4yHa 
4225 

r(~3_a_+_4_a_-_4_6~)_?:_0~~~~~~~~-+-~--1~~~~~~~~~--1 4239 
6) noTpaJKHlll canAO pa4yHa 
(36 - 4a + 46)?: O 
~cnpaeKa MaTep11janHo JHa'lajHHX 
rpewaKa 11 npoMeHa 
pa'lyHOBO,llCTBeHHX nOlll1TlllKa 

a) 111cnpaeKe Ha ,o.yroeHoj crpaH111 pa4yHa 

4226 

4227 

6) 111cnpaeKe Ha norpa>KHOj crpaH111 pa4yHa 4228 

Kop11roeaHo no'leTHO cratt.e TeKYfle 
ro,q11He Ha ,qaH 01.01 . 2014 
a) Kop111roeaH111 ,o.yroeH111 can,o.o pa4yHa (5a 

4229 
r+=-:-6_a_-_6_6)~?:_0~~~~~~~~~--ir-~-r~~~~~~~~~-t4241 
6) KOp 111roeaH1<1 norpa>KH"1 can,o.o pa4yHa 
(56 - 6a + 66)?: 0 4230 

npoMeHe y TeKYflOj 2014 f0,lll1Hlll 

a) npoMer Ha AYfOBHOj crpaH111 pa4yHa 4231 

6) npoMeT Ha norpaJKHoj crpaH 111 pa'lyHa 4232 

CTatt.e Ha Kpajy TeKyfle ro,q111He 
31.12. 2014 

a) ,o.yroeH1<1 can,o.o pa4yHa 
(7a + Ba - 86)?: 0 
1--~~~~~~~~~~~~~-r-~~1--~~~~~~~~---i4243 

6) norpa>KH"1 can,o.o pa4yHa 

4233 

(76 - 8a + 86)> 0 4234 

Y Cy6ornu111 

,,o• .• : ·" ;~ 

AaHa 30.04.2015 rDAlllHe 

CJ ~ -OJ 
7 -,. 

YKYnaH Kamrran 
[L(pe,q 16 KOil 3 AO 
KOil 15) - L(pe,q 1a 

KOil 3 AO KOil 15)] ~ 0 

16 

3.062.181 

3.062.181 

3.162.231 

3.162.231 

3.134.491 

Aon 

4244 

4245 

4246 

4247 

4248 

4249 

4250 

4251 

4252 

ry611TaK 1113H3A 
Kan11Tana (L(pe,q 1a 
KOil 3 ,llO KOil 15) -
L(PeA 16 KOil 3 ,110 

Koll 15)] ~ o 

17 

I A:·f ,-v 
8&~fhl~k\\ ~J:ewraJa Ja np1-1epeAHa ,o.pywrea, 3aApyre 1-1 npe,o.yJeTH"1Ke 

("CnYJK6eH1<1 rnaCH"1K PC", 6p. 95/2014 1-1 144/2014) 



nonytbasa npasHo mu-'e - npeAyJeTHHK 

Marn1.1H111 6poj O 8 O 4 8 9 O 8 W111cppa AenaTHocrn 1 o g 1 nV15 1 0 0 8 4 5 8 

Ha3111s BETEPV1HAPCKV1 3ABO,D, CY50TV1L.\A A.,D, . 

CeAll1WTe CY50TV1L.\A 

KOHCOfl~AOBAH~~3BEWTAJOTOKOB~MArOTOB~HE 
Ja nepHOA OA 01.01.2014 do 31.12.2014 roAHHe 

- y x111JbaAaMa AlllHapa -

lll3HOC 
no311411ja Aon 

TeKyfla rOAHHa npeTXOAHa rOAHHa 

1 2 3 4 
A. TOKOBlll rDTOBlllHE 1113 nocnOBHlllX AKTlllBHOCTlll 3,101,369 2,685,848 3001 
I. np111111110111 r0Toe111He 1113 noc1100H111x aKT1110HocT111 (1 AO 3) 

1. n poAaja 111 np111MJbeH111 aeaHc111 3002 
2,967,603 2,587,763 

2. nplllMJbeHe KaMaTe 1113 nOCJlOBHlllX aKTlllBHOCTlll 3003 
221 247 

3. OcTa11111 np111111110111 1113 peAOBHor nocnoealba 3004 
133,545 97,838 

II. OA111110111 roToB111He 1113 noc1100H111x aKT111BHOcT111 (1 AO 5) 3005 
3,972,348 2,534, 183 

1. ll1cnnaTe A06aelba4111Ma 111 AaT111 aeaHc111 3006 
3,378,610 2,093,257 

2. 3apaAe. HaKHaAe 3apaAa Ill OCTam1111114Hlll paCXOAlll 3007 
423,883 395,008 

3. nnaneHe KaMaTe 3008 
97, 156 23,273 

4. n ope3 Ha A06111TaK 3009 
42,079 3,565 

5. 0AlllllBlll no OCHOBY OCTa11111x jaBHlllX nplllXOAa 3010 
30,620 19,080 

Ill. HeTO np11111111e roTOBlllHe 1113 noc1100H111x aKT111BHOCT111 (1-11) 3011 
151 ,665 

IV. HeTo OAll lllB r0Toe111He 1113 noc1100H111x aKTlllBHOCTlll (11-1) 3012 
870,979 

6. TOKOBlll roTOBlllHE 1113 AKTlllBHOCrn 111HBECn1PAlbA 
3013 594,941 348,566 

I. n p111 111110111 roTOBlllHe 1113 aKTlllBHOCTlll lllHBeCT111palba (1 AO 5) 

1. n poAaja aK4111ja 111 YAena (HeTO np111111110111) 3014 

2. n poAaja HeMaTep111ja11He 111Moe111He, HeKpeTH111Ha, nocTpojelba, onpeMe 111 6111onowK111x 
3015 

1,056 552 
cpeACTaea 

3. Ocrn11111 ¢111HaHc111jcK111 n11acMaH111 (HeTO np111111110111) 3016 
593,600 348,014 

4. nplllMJbeHe KaMaTe 1113 aKTlllBHOCTlll lllHBeCT111palba 3017 
285 

5. np111MJbeHe AlllBlllAeHAe 3018 

II. 0A11111Blll roTOBlllHe 1.13 aKT111BHOCT111 111HeecT111palba (1 AO 3) 3019 
896,169 377,273 

1. Kynoe1.1Ha aK4111ja 111 YAena (HeTo OAfllllBlll) 3020 
438 

2. Kynoe1.1Ha HeMaTep1.1ja11He 1.1Moe111He, HeKpeTHl.1Ha, nocTpojelba, onpeMe 111 6111onowK1.1x 
3021 

224,664 370,744 
cpeACTaea 

3. OcTa11111 ¢1.1HaHc111jcK111 nnacMaH111 (HeTO OA1111101.1) 3022 
671,505 6,091 

Ill. HeTO np111111.1e r0Toe111He 1113 aKT111BHOCT111 1.1HeeCT111palba (1-11) 3023 



IV. Hero OAm1e roroe111He 1113 aKTlllBHocrn 111HeecT111patba (11-1) 3024 
301,228 28,707 

B. TOKOBl1 roTOBl1HE 113 AKTl1BHOCrn <I>l1HAHCl1PAfbA 

I. np111n111e111 roroe111He 1113 aKT111eHocr111 cj:>111HaHc111patba (1 AO 5) 3025 1, 159,456 

1. Yeenatbe ocHoeHor Kan111rana 3026 

2. ,Qyrop04Hlll KpeA111r111 (Hero np111n111e111) 3027 
1,159,456 

3. KparKOP04Hlll KPeAlllTlll (HeTO np111n111e111) 3028 

4. Ocrane Ayrop04He o6aee3e 3029 

5. Ocrane KparKOP04He 06aee3e 3030 

II. 0An111e111 roroe111He 1113 aKT111eHOCT111 cj:>111HaHc111patba (1 AO 6) 3031 
11,633 91 ,411 

1. OTKyn concreeH111x aK1.4111ja 111 YAena 3032 

2. ,Qyrop04Hlll KpeJ1111r111 (OAillllBlll) 3033 
11,633 91 ,411 

3. KpaTKopo4Hlll KpeA111r111 (0An111e111) 3034 

4. Ocrane 06aee3e (OAJ1111e111) 3035 

5. <l>lllH3HCllljCKlll Jllll3111Hr 3036 

6. lltcnnaf\eHe AlllBlllAeHAe 3037 

Ill. Hero np111n111e roroe111He 1113 aKT111BHocr111 cj:>111HaHc111patba (1-11) 3038 
1,147,823 

IV. Hero OAillllB roroe111He 1113 aKT111BHocr111 cj:>111HaHc111patba (11-1) 3039 
91 ,411 

r. CBErA nPl1fWIB roTOBl1HE (3001 + 3013 + 3025) 3040 
4,855,766 3,034,414 

,Q. CBErA O,Qfll1B rOTOBl1HE (3005 + 3019 + 3031) 3041 
4,880, 150 3,002,867 

D. HETO nP"1fll1B rOTOBl1HE (3040 - 3041) 3042 
31,547 

E. HETO OAJ111B rQTOBl1HE (3041 - 3040) 3043 
24,384 

>K. rOTOBl1HA HA n04ETKY 06PA4YHCKOr nEPl10,QA 3044 
67,719 36,255 
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Ветеринарски завод "Суботица" а.д., Суботица (у даљем тексту "Матично 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 Матичног
привредног друштва, завршена је код Привредног суда у Суботици решењем број ФИ
3138/98.

Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије 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.

Основну делатност Матичног 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.

Матично привредно друштво има 51% учешћа у привредном друштву Ветзавод Георги и
други Д.О.о., Скопље у Македонији. Управни одбор Матичног привредног друштва је 23.
фебруара 2007. године донео Одлуку о престанку рада привредног друштва Ветзавод
Георги и други Д.О.о.,Скопље, Македонија због непостојања економског интереса за даљим
радом. Гашење привредног друштва у Македонији је у току.

у мају 2007. године са стратешким партнером из Холандије Vobra Intemational В.У.
основано је заједничко привредно друштво Аспуех Д.О.о., Суботица. У капиталу овог
предузећа Матично привредно друштво има учешће од 77.25%. Зависно привредно
друштво је основано ради унапређења производње хране за кућне љубимце и заједничког
наступа на домаћем и иностраном тржишту. Поред тога, у септембру 2007. године је
реализована куповина 100% удела у привредном друштву Сумбиофарм Д.О.о.,Београд које
се бави производњом фармацеутских производа у ветерини и 1. јануара 2008. године
спроведена је статусна промена спајања уз припајање Сумбиофарм Д.О.о. Београд
Матичном привредном друштву што је условило повећање производње фармацеутских
препарата у ветерини као и повећање учешћа Матичног привредног друштва на тржишту
ових препарата. Наведеним припајањем проширена је постојећа палета од 42
хемофармацеутска препарата у ветерини зајош 38 препарата.

Дана 6. јуна 2012. године извршен је пренос 100 % удела привредног друштва Живинарство
промет Д.О.о.,Суботица.

Седиште Магичног привредног друштва је у Суботици, улица Београдски пут 123.

На дан 31. децембра 2014. године Матично привредно друштво је имало 329 запослених
радника (2013. године - 321 запослених).

Порески идентификациони број Матичног привредног друштва је 100845844.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД И YllОРЕДНИ
ПОДАЦИ

2.1. Основа за консолидовање

Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје Матичног привредног
друштва Ветеринарски завод "Суботица" а.Д., Суботица и његових зависних правних лица:

Матични број
привредног

друштва
% учешћа у

капиталу

1
2

Activex Д.О.о.,Суботица
Живинарство Промет Д.О.о.,Суботица

20287152
20384212

77.25%
100.00%

Дана 6. јуна 2012. године Матично привредно друштво је стекло 100% власништва
предузећа Живинарство промет Д.О.о.,Суботица за износ од 50 хиљада динара.

Сви материјално значајни износи трансакција и салда који су настали из међусобних
пословних односа између горе наведених повезаних привредних друштава елиминисани су
приликом поступка консолидације.

Финансијски извештај и Зависних привредних друштава припремљени су за исти
извештај ни период и уз примену једнообразних рачуноводствених политика, као и
финансијски извештај и Магичног привредног друштва.

2.2. Основе за састављање и презентацију консолидованих финансијских извештај а

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
Законом о рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Службени гласник РС", број
62/20lЗ). Привредно друштво, као велико правно лице, у обавези је да примењује
Међународне стандарде финансијског извештавања ("МСФИ"), који у смислу наведеног
закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештај а
("Оквир"), Међународни рачуноводствени стандарди ("МРС"), Међународни стандарди
финансијског извештавања ("МСФИ") и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за
тумачење рачуноводсгвених стандарда ("ИФРИЦ"), накнадне измене тих стандарда и са
њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде
("Одбор"), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове
финансија и који су били на снази на дан 31. децембра 2002. године.

Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора и Комитета, у
периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, званично су усвојени
Решењем Министра финансија Републике Србије ("Министарство") и објављени у
"Службеном гласнику РС" број 77 на дан 25. октобра 2010. године.

Међутим, до датума састављања приложених консолидованих финансијских извештај а,
нису биле преведене све измене МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за
годишње периоде који почињу 1. јануара 2009. године. При том, приложени консолидовани
финансијски извештај и су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и
форми образаца финансијских извештај а за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", број 114/06, 5/07 - исправка, 119/08,2/10, 101/12 и 118/12), који
преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који одступа од оног
дефинисаног у МРС 1 .Приказивање финансијских извештај а", а уз то у појединим
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деловима одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција предвиђених
наведеним стандардом.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД И УПОРЕДНИ
ПОДАЦИ (наставак)

2.2. Основе за састављање и презентацију консояидованих финансијских извештај а
(наставак)

Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично
преведени и усвојени, као и објављени стандарди и тумачења који још увек нису у
примени, обелодањени су у напоменама 2.3. и 2.4.

Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и
објективност консолидованих финансијских извештај а Привредног друштва, приложени
консолидовани финансијски извештаји се не могу сматрати консолидованим финансијским
извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.

Консолидовани финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског
трошка, осим ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у
даљем тексту.

Матично привредно друштво је у састављању ових консолидованих финансијских
извештаја примењивало рачуноводствене политике образложене у напомени 3.

Консолидовани финансијски извештаји Магичног привредног друштва су исказани у
хиљадама динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.

2.3. Упоредни подаци

Формат финансијских извештаја за 2014. годину је прописан Правилником о садржини и
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Сл. гласник РС", број 95/2014 и 144/2014).

Упоредне податке представљају консолидовани финансијски извештај и Привредног
друштва на дан и за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.

у циљу усаглашавања са презентацијом података у финансијским извештај има за текућу
годину, извршен е су одређене рекласификације података презентованих у финансијским
извештајима за претходну годину.

У складу са наведеним, с обзиром да Привредно друштво није укључило компензације у
образац Извештаја о токовима готовине за 2014. годину у износу од 1.428.400 хиљада
динара, компензације су искључене и из токова готовине за 2013. године у износу од
1.304.950 хиљада динара.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1 Начело сталности пословања

у току 2014. године Групаје остварила пословни добитак од 97.499 хиљада динара
(2013. година - пословни добитак од 331.103 хиљада динара), и нето губитак од 23.691
хиљада динара (2013. година - нето добитак од 105.559 хиљада динара).

Пословање Групе је базирано на усвојеном моделу у оквиру Вицториа Групације
("Група") који подразумева финансијску подршку Друштву од стране Матичне
компаније. С обзиром да Група у току 2013. и 2014. године није успела да оствари
планирани ниво смањења задужености, а у циљу отклањања ризика ликвидности,
усвојенаје стратегија по којој су Друштво и пет чланица Групе као носиоци највећих
кредитних задужења, приступиле преговорима о реструктурирању кредитних задужења
са банкама и потписале Уговор о мировању обавеза који важи од 7. априла 2014.
године, и продуже н је до 1.јула 2015. године. Дана 25. марта 2015. године потписан је
Уговор о дугорочним кредитима са банкама повериоцима чиме су обавезе Друштва
према банкама рефинансиране (напомена 37 - догађаји након биланса стања).

Руководство Групе је усвојило планове пословања који се заснивају на
реструктурирању финансијских обавеза и реализацији позитивних пословних разултата
на основу којих ће Група бити у могућности да из пословања генерише довољно
финансијских средстава како би измиривало обавезе о року доспећа.

у складу са наведеним активностима и плановима руководство Групе очекују да ће
наставити да послује у предвидљивој будућности. Сходно томе финансијски извештај и
за 2014. годину су састављени на основу начела сталности пословања.

3.2. Приходи и расходи

Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се
примити и представљају износе који се добијају за продату робу и извршене услуге у току
редовног пословања, умањене за дате попусте, повраћаје и порезе при продаји.

Приходи од продаје роба се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и
користи од власништва над њом пренете на купца.

Приходи од вршења услуга евидентирају се по принципу фактурисане реализације у
моменту извршења услуге.

Приходи од камата се књиже у корист консолидованог биланса успеха обрачунског периода
на који се односе.

Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти
расходи настали (принцип сучељавања прихода и расхода).

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

Пословне промене настале у страној валути 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 уговорен ом валутном
клаузулом на дан консолидованог биланса стања прерачунати су у динаре по средњем
курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан.
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Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној
валути и прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан
консолидованог биланса стања, књиже се у корист или на терет консолидованог 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 консолидованог
биланса стања, књиже се у корист или на терет консолидованог биланса успеха, као
приходи или расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика.

3.4 Goodwill и нематеријална улагања

Матично привредно друштво је у својим књигама исказало goodwil1 који је настао
приликом куповине привредног друштва SушЬiоfаnn Д.О.о.,Београд по цени којаје виша од
вредности купљене нето имовине поменутог привредног друштва. Након почетног
признавања, на дан биланса стања, Матично привредно друштво процењује и
књиговодствено евидентира обезвређење goodwil1-a.

За сврху теста обезвређења goodwil1-a, goodwill је распоређен на одговарајуће јединице које
генеришу готовину и које представљају најнижи ниво на коме руководство посматра
goodwiII за интерне потребе.
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3.4 Goodwill и нематеријална улагања (наставак)

Тест обезвређења се ради на крају сваке године или чешће само уколико дође до промене
услова које утичу на потенцијално обезвређење. Књиговодствена вредност goodwill-a се
упоређује са надокнадивом вредношћу, која представља већу вредност од вредности у
употреби и поштене вредности умањене за трошкове продаје. Идентификовано умањење
вредности се расходује на терет трошкова и накнадно се не приходује.

Руководство посматра пословање по сегментима погона фабрике сточне хране, погона
биологије, погона фармације, погон ДДД, погона за производњу хране за рибе. Goodwill се
посматра на нивоу оперативног сегмента и односи се на сегмент Фармацију.

Нематеријална улагања се приликом прибављања вреднују по набавној вредности или цени
коштања. Након почетног признавања нематеријална улагања се исказују по моделу трошка
набавке. Уколико век употребе није утврђен уговором, нематеријална улагања се отписују
по стопи која се процењује од стране руководства Матичног привредног друштва.

3.5 Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема, који испуњавају услове да буду признати као средство,
одмеравају се по својој набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност
набављених средстава увећана за све трошкове настале до њиховог стављања у употребу.
Средство изграђено у сопственој режији признаје се по цени коштања под условом да она
не прелази тржишну вредност.

Након почетног признавања некретнине, постројења и опрема се исказују по
ревалоризованом износу који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације,
умањеној за укупан износ исправке вредности по основу амортизације и укупан износ
исправке вредности по основу губитка због обезвређења.

Матично привредно друштво је извршило процену вредности некретнина постројења и
опреме са стањем на дан 31. децембра 2012. године. На основу извештај а од стране
независног овлашћеног проценитеља за грађевинске објекте је коришћена метода
тржишних цена, за опрему је коришћена метода амортизовани х трошкова замене, а за
инвестиционе некретнине метод поређења тржишних трансакција.

Повећање књиговодствене вредности средстава као резултат ревалоризације се признаје у
оквиру позиције ревалоризационе резерве. Међутим, повећање се признаје као приход у
консолидованом билансу успеха до оног износа до којег се сторнира ревалоризационо
смањење истог средства, које је претходно признато као расход у консолидованом билансу
успеха. Смањење књиговодствене вредности средства као резултат ревалоризације се
признаје као расход. Међутим, смањење се признаје на терет ревалоризационих резерви до
износа постојећих ревалоризационих резерви које се односе на то средство.
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3.6. Амортизација

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, приказан је у следећем прегледу:

Процењени век употребе

Грађевине и инфраструктура
Производна опрема
Возила
Рачунарска и остала опрема

8-40
2-16
6-8

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. Инвестиционе некретнине

Инвестиционим некретнинама сматрају се некретнине које власник држи ради остваривања
зараде од издавања у закуп или ради увећања вредности капитала или ради једног и другог.

Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове
набавке или изградње и трошкове довођења средства у стање функционалне приправности,
умањена за било које попусте и рабате. Након почетног признавања инвестиционе
некретнине се исказују по фер вредности.

Накнадни издаци за инвестиционе некретнине признају се као средство само када се тим
издацима побољшава стање средства изнад његовог првобитног стандардног учинка
(продужење корисног века трајања, повећање капацитета и др.). Трошкови сервисирања,
техничког одржавања, мање поправке, не повећавају вредност средства, већ представљају
расход периода.
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3.8. Умањење вредности

На сваки датум консолидованог биланса стања Матично привредно друштво преиспитује
књиговодствене износе своје материјалне имовине да би утврдило постоје ли назнаке да је
дошло до губитака услед умањења вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке,
процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак
настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства,
Матично привредно друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а
којој то средство припада.

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога
која је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови
дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која
одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то
средство.

Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која
генерише новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају
се одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као
инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се
губитак од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства.

Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог
износа тога средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује
књиговодствену вредност која би била утврђена да у претходним годинама није било
признатих губитака на том средству (јединици која генерише новац) услед умањења
вредности. Поништење губитка од умањења вредности одмах се признаје као приход,
осим ако се предметно средство не исказује по процењеној вредности, у којем случају се
поништење губитка од умањења вредности исказује као повећање услед ревалоризације.

Надокнадива вредност сегмента Фармација је утврђена коришћењем будућих новчаних
токова, на бази одобрених планова пословања за 5 година. Новчани токови након 5 година
су екстраполација на бази процењене стопе раста.

На дан 31. децембра 2013. године, на основу процене руководства Матичног привредног
друштва, извршено је обезвређење goodwill-a у износу од 27,924 хиљаде динара и
нематеријалних улагања у износу од 217 хиљада динара.

3.9. Залихе
Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности која је
нижа. Нето очекивана продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у
нормалним условима пословања након умањења цене за трошкове продаје.

Вредност залиха материјала и резервних делова се утврђује на основу метода просечне
набавне цене. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и
зависне трошкове. Вредност недовршене производље и готових производа укључује све
директне трошкове производње као и аликвотни део трошкова погонске режије.

Залихе робе у магацину евидентирају се по набавним ценама, а залихе робе у малопродаји
по малопродајним ценама. На крају обрачунског периода врши се свођење вредности
залиха на набавну вредност алокацијом разлике у цени, израчунате на просечној основи,
између набавне вредности продате робе и робе на стању на крају године.
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3.9. Залихе (наставак)

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се
оцени да је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност
(укључујући залихе са успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и
залихе које по квалитету не одговарају стандардима се отписују.

3.10. Финансијски инструменти

Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од
момента када је Матично привредно друштво уговорним одредбама везано за инструмент.

Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних
одредби. Финансијске обавезе се почетно признају по фер вредности, умањеној за
трансакцијске трошкове. Кредити и остале финансијске обавезе су накнадно мерене по
амортизираној вредности користећи уговорену каматну стопу која кореспондира ефективно
каматној стопи.

Финансијска средства престају да се признају када су права коришћења финансијског
инструмента реализована, истекла или уступљена. Матично привредно друштво престаје да
признаје финансијску обавезу када, и само када, су обавезе Матичног привредног друштва
плаћене, отказане или истекле.

Учешћа у капиталу

Учешћа у капиталу других правних лица која се котирају на берзи се почетно одмеравају по
набавној вредности. Накнадно одмеравање се врши, на сваки датум консолидованог
биланса стања, ради усклађивања њихове вредности са тржишном вредношћу. Добитак или
губитак од финансијског средства расположивог за продају признаје се у оквиру
нереализованих добитака/губитака по основу хартија од вредности, осим за трошкове од
умањења вредности и девизне добитке и губитке, док финансијско средство не престане да
се признаје. По престанку признавања финансијског средства акумулирани добитак или
губитак претходно признат у нереализованим добици ма/губицима по основу хартија од
вредности рекласификује се из капитала у консолидовани биланс успеха.

Дугорочни финансијски пласмани који обухватају учешћа у капиталу повезаних правних
лица и других правних лица која се не котирају на берзи исказују се по методу набавне
вредности која се умањује за обезвређења на основу процене руководства ради свођења на
ЊИХОВУ надокнадиву вредност.

Остали дугорочни финансијски пласмани

Остали дугорочни финансијски пласмани обухватају потраживања по уговорима и друга
потраживања, затим потраживања од запослених по основу одобрених бескаматних
зајмова, који су исказани у износима неотплаћених зајмова увећаним за ефекат
ревалоризације применом индекса раста цена на мало. Овако вредновање потраживања од
запослених по основу одобрених бескаматних зајмова, одступа од захтева МРС 39
Финансијски инструменти: .Приэнавање и одмеравање". Руководство Матичног
привредног друштва сматра да неусаглашеност са МРС 39 по наведеном основу нема
материјално значајног ефекта на финансијске извештаје у целини.

Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потражиеања

Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања
исказују се по номиналној вредности, умањеној за исправке вредности извршене на основу
процене њихове наплативости од стране руководства.
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3.10. Финансијски инструменти (наставак)

Готовински еквиваленти и готовипа

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 Матичног привредног друштва и који се
исказују по поштеној-фер вредности. Износи готовине на рачунима који гласе на страна
средства плаћања исказују се у динарима, према средњем курсу Народне банке Србије који
је важио на дан биланса стања.

Обавезеиз пословања

Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања се процењују по вредности
примљених средстава.

Остале финансијске обавезе

Остале финансијске обавезе, укључујући и обавезе по кредитима, се почетно признају по
фер вредности, умањеној за трансакцијске трошкове. Кредити и остале финансијске обавезе
су накнадно мерене по амортизираном трошку користећи уговорену каматну стопу која
кореспондира ефективно каматној стопи.

3.11. Бенефиције за запослене

а) Порези и доприноси фондовимаза социјалну сигурностзапослених
у складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Матично привредно
друштво је у обавези да плаћа порезе и доприносе пореским органима и државним
фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују
порезе и доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама
прописаним законским прописима. Матично привредно друштво је, такође обавезно да од
бруто плате запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати фондовима.
Порези и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се
књиже на терет расхода периода на који се односе.

б) Обавезепо основу отпремнина ијубиларних награда
Матично привредно друштво је, у складу са одредбама Закона о раду и Колективним
уговором, у обавези да запосленом приликом одласка у пензију исплати отпремнину у
висини три зараде коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу одласка у
пензију, а која не може бити нижа од три просечне зараде код послодавца или у Републици
Србији, у месецу који претходи месецу одласка у пензију.
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3.11. Бенефиције за запослене (наставак)

б) Обавезе 110 основу отпремнина и јубиларних награда (наставак)

Такође, на основу Колективног уговора, Матично привредно друштво је у обавези да
исплати и јубиларне награде запосленима за 10, 15,20,25,30, 35 и 40 година непрекидног
рада у Матичном привредном друштву. Основица за обрачун јубиларне награде је просечна
зарада по запосленом остварена у Друштву у претходна три месеца, без увећања зараде по
основу регреса за годишњи одмор и прековремени рад, и то у распону од 40% до 220%
зараде.

Матично привредно друштво је у финансијским извештај има за 2013. годину исказало
садашњу вредност обавеза по основу очекиваних накнада запосленима за пензију и
јубиларне награде на основу процене извршене од стране независног актуара. Претпоставке
које је у обрачуну користио актуар су дисконтна стопа од 5.50%, очекивани раст зарада од
3.50% и стопа флуктуације радника од 11.5% годишње

вј Накнаде за краткорочна плаћена одсуства

Плаћена одсуства (годишњи одмори) могу се преносити и користити у наредним
периодима, уколико у текућем периоду нису искоришћена у потпуности. Трошкови
плаћених одсуства се признају у износу за који се очекује да ће бити исплаћен као резултат
неискоришћених кумулираних права на дан консолидованог биланса стања. Према
мишљењу руководства Матичног привредног друштва, садашња вредност обавеза по
основу накнада за краткорочна плаћена одсуства није материјално значајна за финансијске
извештаје посматране у целини и због тога у овим финансијским извештајима нису
извршена резервисања по овом основу.

у случају некумулираних трошкова плаћених одсустава, обавеза или трошак се не признају
до времена одсуства. Матично привредно друштво обрачунава накнаде за краткорочна
плаћена одсуства запослених у складу са МРС 19 " Накнаде запосленима".

3.12. Државна давања и рачуноводство државне помоћи

Државна даваља могу бити у облику преноса немонетарних давања, као што су земљиште
или други ресурси. У тим околностима, уобичајено је да се процени фер вредност
немонетарних давања и да се давање и средства прокњиже по фер вредности.

Државна давања, укључујући немонетарна давања по фер вредности, се не признају све док
не постоји оправдана увереност да ће се ентитет придржавати услова повезаних са
давањима и да ће давање бити примљено. Сам пријем давања не пружа коначни доказ да су
услови повезани са давањем испуњени или да ће бити испуњени.

Вредност монетарних средстава добијених кроз донације се иницијално евидентира као
разграничени приход у оквиру обавеза у консолидованом билансу стања, који се умањује у
корист консолидованог биланса успеха, у периоду када се на терет биланса успеха
евидентирају трошкови везани за коришћење средстава примљених из донација.

3.13. Обелодањивање односа са повезаним правним лицима

За сврхе ових консолидованих финансијских извештај а, правна лица се третирају као
повезана уколико једно правно лице има могућност контролисања другог правног лица или
врши значајан утицај на финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама
МРС 24: "Обелодањивање односа са повезаним правним лицима".

Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Матично привредно
друштво сматра сва привредна друштва која улазе у састав Victoria Отоuр, његова повезана
правна лица као и правна лица у којима има учешће у капиталу.
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3.13. Обелодањивање односа са повезаним правним лицима

Матично привредно друштво пружа услуге повезаним лицима и истовремено је корисник
њихових услуга. Односи између Матичног привредног друштва и повезаних лица
регулисани су на уговорној основи.

Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и
трансакције са повезаним лицима могу се обављати под другачији м условима и другачијим
износима у односу на исте трансакције са неповезаним правним лицима.

Трошкови корпоративних услуга представљају извршене услуге корпоративног сервиса од
стране Магичног привредног друштва. Накнада за услуге корпоративног сервиса се
утврђује у висини пословних расхода Матичног привредног друштва, умањено за расходе
резервисања, а увећаних за 5% марже. Наведена маржа је одређена у складу са
корпоративном анализом приказаном у студији о трансферним ценама. Принцип расподела
трошкова Матичног привредног друштва се утврђује директном или индиректном
алокацијом трошкова, односно приписивањем трошкова на конкретне услуге. Индиректна
алокација трошкова се врши сходно висини учешћа прихода примаоца услуге у приходима
Групе кориговано за износ пословних прихода повезаних правних лица која нису
регистрована у Републици Србији.

3.14. Порез на добитак

а) Текући порез на добитак

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом
о порезу на добит важећим у Републици Србији.

Порез на добитак у висини од 15% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским
билансом . Пореска основица у пореском билансу укључује добитак исказан у
консолидованом билансу успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике
Србије.

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из
текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у
претходним периодима. Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун
пореских добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1.
јануара 2010. године. Порески губици настали пре 1. јануара 20]0. године могу се пренети
на рачун пореских добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.

БЈОдложени порез на добитак

Одложени порез се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према
консолидованом билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између
пореске основице имовине и обавеза у консолидованом билансу стања и њихове
књиговодствене вредности. Важећа пореска стопа која је коришћена за утврђивање
разграниченог износа пореза на добитак износи 15% .Одложене пореске обавезе се признају
за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све
одбитне привремене разлике, пореске губитке и пореске кредите, који се могу преносити на
наредне обрачунске периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак
од којег се одложена пореска средства могу искористити.

Одложени порез се књижи на терет или у корист консолидованог биланса успеха (као
одложени порески расход периода или као одложени порески приход периода), осим када
се односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том
случају одложени порез такође се распоређује у оквиру капитала.
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3.15. Порези и доприноси који не зависе од резултата

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину и друге порезе
и доприносе који се плаћају према разним републичким и општинским прописима. Остали
порези и доприноси признају се као расход периода у коме су настали.

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РА ЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Презентација консолидованих финансијских извештаја захтева од руководства Магичног
привредног друштва коришћење најбољих могућих процена и разложних претпоставки,
које имају ефекта на приказане вредности средстава и обавеза као и на обелодањивање
потенцијалних потражи ваља и обавеза на дан састављаља консолидованих финансијских
извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и
претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављаља
консолидованих финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од
процењених.

у наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори
процељиваља, неизвесности на датум консолидованог биланса стаља које представљају
значајан ризик за материјалне корекције износа позиција консолидованог биланса стаља у
следећој финансијској години.

4.1. Амортизација и стопе амортизације

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку
употребе некретнина, постројеља и опреме и нематеријалних улагаља. Једном годишље
Матично привредно друштво процељује преостали век употребе наведених средстава на
основу тренутних предвиђаља.

4.2. Исправка вредности потраживања

Матично привредно друштво врши обезвређење сумљивих потраживања од купаца и
других дужника на основу процењених губитака који настају, ако дужници нису у
могућности да изврше плаћања. у процени одговарајућег износа губитка од обезвређења за
сумљива потраживања, Матично привредно друштво се ослања на старост потраживања,
раније искуство са отписом, бонитет купаца и променама у условима плаћања. Ово захтева
процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате. Међутим,
значајан део потраживања Матичног привредног друштва се односи на потражи ваља од
зависних правних лица код којих је, на основу процена и досадашњих искустава, укупна
садашља вредност потражи ваља наплатива.

4.3. Одложена пореска средства

Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске кредите по основу
улагаља у некретнине и опрему до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих
опорезивих добитака довољан да се неискоришћени порески кредити могу искористити.
Значајна процена од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ
одложених пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине
будућих опорезивих добитака и стратегије планираља пореске политике.
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4.4. Фер вредност

Пословна политика Матичног привредног друштва је да обелодани информације о
правично] 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 Магичног
привредног друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност !ЈО

којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку
вредности. По мишљењу руководства Матичног привредног друштва, износи у овим
консолидованим финансијским извештај има одражавају вредност која је, у датим
околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

У хиљадама динара
за годину која се

завршава
31. децембра
2014. 2013.-----

Приходи од продаје робе:
- на домаћем тржишту
- на страном тржишту
- повезана правна лица (напомена 30.)

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту:
- продаја на велико
- продаја на мало
- продаја услуга
- продаја услуга повезаним правним лицима (напомена 30.)
- продаја на велико повезаним правним лицима (напомена 30.)

-----

379.779 195.597
15.131 12.294

239.571 1.042
634.481 208.933

3.019.142 3.040.840
47.746 72.788
19.282 18.456
18.732 22.013

756 5.630
3.]05.658 3.159.727

355.332 270.723
Приходи од продаје на иностраном тржишту:
- приходи од продаје производа и услуга

4.095.471 3.639.383
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ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТ АЦИЈА

Производи и услуге у оквиру пословних сегмената

За потребе руковођења, Матично привредно друштво је организовано у седам пословних
сегмената. Ови сегменти су основа на којој Матично привредно друштво извештава своје
примарне информације о сегментима. Основни производи и услуге сваког од ових
сегмената су као што следи:

Приходи од продаје по пословним сегментима
У хиљадама динара
2014. 2013.-----

· - Сточна храна
· - Храна за рибе
· - Биологија
· - Фармација
· -ддд
· - Трговачка роба

- Услуге

2.484.459
354.647
223.339
302.382
52.087

634.156
44.401

2.633.089
314.939
126.838
240.003
50.952

208.913
64.649

4.095.471 3.639.383

Резултат по пословним сегментима
у хиљадама динара

година која се завршава
31. децембра
2014. 2013.------

- Храна за животиње
- Биологија
- Фармација
-ддд и услуге
- Остало и Производња месних прерађевина

13.195 174.513
49.821 59.546
41.395 51.132
(5.607) 15.302
(1.464) 30,383

97.340 330.876
159 227

97.499 331.103

Пословни добитак по сегментима
Ванредни приходи који се не могу доделити сегменту

Пословни добитак
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (наставак)

ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА (наставак)

подручјима
Приходи од продаје производа, роба и услуга на иностраном тржишту по географским

Црна Гора
Русија
Хрватска
Босна и Херцеговина
Румунија
Македонија
Албанија
Бугарска
Остало

6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови резервних делова
Трошкови алата и инвентара

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.

28.487 26.353
19.993 28.249
32.841 136.884

226.281 49.104
17.216 14.007
23.076 14.763
4.118 4.143
6.972 5.090

11.478 4.424

370.462 283.017

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.

2.220.721
25.607

155.520
15.232
6.609

2.227.904
20.656

125.938

2.423.689 2.374.498

7. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
Трошкови накнада члановима Надзорног одбора
Остали лични расходи и накнаде

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.

305.588 287.115

54.405
16.114

50.461
14.482

47.194 32.975

423.301 385.033
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8. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације
Трошкови резервисања

9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Трошкови производних услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде
Трошкови научно техничке сарадње - услуге маркетинга
Трошкови осталих производних услуга
Трошкови премија осигурања
Трошкови индиректних пореза и доприноса
Трошкови услуга одржавања
Трошкови репрезентације
Брокерско дилерске услуге
Трошкови осталих непроизводних услуга
Трошкови корпоративних услуга
Трошкови закупнина
Трошкови чланарина
Трошкови платног промета
Трошкови спонзорства и донаторства
Трошкови услуга заштите на раду
Остали нематеријални трошкови

10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи из односа са повезаним
правним лицима (напомена 30.)

Приходи од камата
Позитивне курсне разлике

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.

138.191
1.691

103.391

139.882 103.391

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.------

4.567
80.901
14.326

24.445
7.040
7.714

18.640
20.691

1.803
13.100
81.755
6.904
2.177
1.701

16.515
18.940
16.646

58.957
8.823

15.244
5.760
5.863
7.882

12.508
18.461

804
16.985
77.330
18.401
2.175
2.672
9.134

16.028
27.286

337.865 304.313

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.

52.959
629

7.838

119.727
370

5.521
61.426 125.618
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11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.

Расходи камата
Расходи камата - повезана правна лица (напомена 30.)
Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали

финансијски расходи:
- повезана правна лица (напомена 30.)
- остала правна лица

64.498 23.214
7.964 24.985

63.709 4.220

5.411 22
4.935 350

146.518 52.791

12. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.

------
Добици од продаје нематеријалних улагања,

некретнина, постројења и опреме
Добици од продаје материјала
Вишкови
Наплаћена отписана потраживања
Приходи од укидања дугорочних резервисања

(напомена 24.)
Приходи од наплаћених штета
Приходи од усклађивања вредности имовине
Ефекат повољне куповине
Остали непоменути приходи

769
85

1.631
9.479

48
298

1.716
44.374

2.504
308

1.180
273.518

2.505

358
445

6.022

291.979 53.261

Привредно друштво је закључило са привредним друштвом Суперпротеин а.Д., Зрељанин Оквирни
уговор о куповини пословне целине. Продавац продаје имовинску целину за производљу сточне
хране у индустријској зони Зрењанин. Купопродајна цена за пренос целокупне имовине износи ЕУР
1.100.000 У динарској противвредности по средљем курсу НБС на дан уплате док је процељена
вредност стечених средстава ЕУР 3.485.491.Разлика од ЕУР 2.385.491 односно 273.518 хиљада
динара представља ефекат повољне куповине
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13. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних
улагања, некретнина, постројења и опреме

Губици од продаје материјала
Маљкови
Расходи по основу расходовања залиха
материјала и робе

Обезвређење робе у промету на велико (напомена 18.)
Обезвређење потраживања :
-повезана правна лица (напомена 30.)
-остала правна лица

Накнадно одобрени попусти купцима
Обезвређење goodwill-a (напомена 15.)
Негативни ефекти процене земљишта
Негативни ефекти процене грађевинских објеката
Обезвређење нематеријалних улагања (напомена 15.)
Обезвређење вредности залиха
Остали непоменути расходи

14. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак

Порески расход периода
Одложени порески приходи / (расходи) периода

У хиљадама динара
за годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.------

1.614 11.715
391 543

15.222 2.273

48.430 18.147
9.179 72.208

7.655
196.611 176.243
12.002 9.352
29.614 27.924

1.083 217
1.571

3.778 1.615

317.924 329.463

У хиљадама динара
2014. 2013.

6.907
1.297

25.145
(1.057)

8.204 24.088

б) Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата
пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе

Добитак пре опорезивања

Порез на добитак обрачунат по стопи од 15% (2012. - 10%)
Порески ефекти расхода који се не признају у

пореском билансу
Искоришћени порески кредити
Остало

У хиљадама динара
За годину која се завршава

31. децембра
2014. 2013.

24.498 129.647

3.675 19.447

14.196

(12.385)
3.887

6.634

(3.402)

6.907 25.145
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14. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак)

в) Кретање на одложеним пореским средствима и обавезама
У хиљадама динара

2014. 2013.
Одложена пореска средства по основу неискоришћеног

пореског кредита 12.585 12.585

Одложена пореска средства по основу резервисања
за отпремнине

- Стање на почетку године
- (Смањење)/ повећање одложених пореских средстава
- Стање на крају године

1.410
(76)

2.261
(851)

1.334 1.410

Укупно одложена пореска средства 13.919 13.995

Одложене пореске обавезе
- Стање на почетку године
- Повећање/смањење одложених пореских обавеза
- Стање на крају године

(60.108)
(811)

(62.016)
1.908

(60.108)60.919

Одложене пореске обавезе, нето (47.000) (46.113)

15. GOODWILL И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

У хиљадама динара
Нематери-

јална
улагања Укупно

215.070 353.988
5.603 5.603

532 532
(Ј.083) (30.697)

220.122 329.426

114.106 114.106
15.693 15.693

129.799 129.799

90.323 199.627
100.964 239.882

Goodwill
Набавна вредност

Стање 1. јануара 2014. године
Повећање у току године
Ефекат процене
Обезвређење
Стање 31. децембра 2014. године

Исправка вредности
Стање 1.јануара 2014. године
Амортизација
Стање 31. децембра 2014. године

Садашња вредност на дан:
- 31. децембра 2014. године
- 1. јануара 2014. године

138.918

(29.614)
109.304

109.304
138.918
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16. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ

Постројења Улагања у Средства Инвестици
Грађевинск и туђа основна у припреми оне

Земљиште и објекти оп~ема c~eДCТBa и аванси Ук~пно нек~етнине
Набавна вредност

Стање 1.јануара 2013.
године 214.558 690.291 563.179 18.435 20.614 1.507.077 14.769

Набавке у току године 2.853 394.781 397.634
Дати аванси 321.986 321.986
Преноси са средстава у

припреми 90.793 54.421 (145.214)
Обезвређење (649)
Затварање датих аванса (277.192) (277.192)
Расходовање и продаја (7.125) (12.797) (19.922)
Ефекти консолидовања 38 38
Стање 31. децембра 2013.

године 217.411 781.084 610.513 5.638 314.975 1.929.621 14.120

Стање 1јануара 2014.
године 217.411 781.084 610,513 5.638 314.975 1.929.621 14.120
Ефекат процене 4.572 216.286 52.128 272.986
Набавке у току године 177.122 177.122
Дати аванси 72.561 72.561
Преноси са средстава у
припреми 310 113.342 317.139 (430.791)
Обезвређење (767)
Затварање датих аванса (129.550) (129.550)
Расходовање и продаја (5.160) {840) (6.000)
Стање 31. децембра 2014
године 222.293 1.110.712 974.620 4.798 4.316 2.316.740 13.353

Исправка вредности
Стање 1.јануара 2013. године 7.365 7.365 2.066
Амортизација 22.402 64.307 1.729 88.438
Расходовање и продаја (638) (4.353) (4.991)
Ефекти коносолидовања 20 21
Стање 31. децембра 2013.

године 22.402 63,689 4.741 90.833 2.066

Стање 1.јануара 2014. године 22.402 63.689 4.741 90.833 2.066
Амортизација 39.650 82.566 276 122.492
Расходовање и продаја (2.467) (2]9) (2.686)
Ефекат процене (1.900)
Ефекти коносолиловања 40 40
Стање 31. децембра 2014.
године 62.052 143.828 4.798 2]0.679 166

Садашња вредност на дан:
3]. децембра 2014. године
1.јануара 2014. године

222.293 1.048.660 830.792 4.316 2.106.061
].838.788

13.187
217.4] 1 758.682 546.823 897 3 ]4.975 12.054

Матично Привредно друштво је 12. децембра 2013. године закључило са привредним
друштвом Суперпротеин а.Д., 3рењанин Оквирни уговор о куповини пословне целине.
Средства стечена пословном комбинацијом процењена су на дан 01.01.2014.године чиме је
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вредност средстава повећана за позитиван ефекат у износу од ред 273,518 хиљаде динара.

На некретнинама Матичног Привредног друштва, нето садашње вредности на дан 31.
децембра 2014. године у износу од ред 186.006 хиљада, успостављена је хипотека као
средство за обезбеђење уредне отплате кредита.

На опреми Матичног Привредног друштва, нето садашње вредности на дан 31. децембра
2014. године у износу од ред 86.084 хиљада, уписана је залога као средство за обезбеђење
уредне отплате кредита.
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17. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Учешћа у капиталу зависних
правних лица:

- Ветзавод Д.О.О.,Скопље
- Ветеринарски центар а.д.,Краљево

% учешћ.а

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2013.------

211 211
1.622 1.622
1.833 1.833

156 156
61 61

217 217

5.226 6.551

57.742 57.742

(57.742) (57.742)

7.276 8.601

51%
29.26%

Учешћа у капиталу осталих
правних лица:

- Агрозавод а.Д., Суботица
- Остала правна лица

Безначајан

Дугорочни зајмови дати запосленима
Дугорочни финансијски пласмани -

потраживања по уговорима

Минус: Исправка вредности

Дугорочни финансијски пласмани који на дан 31. децембра 2014. године износе 7.276
хиљада динара (2013. године износе - 8.601 хиљаде динара) и у целости се односе на
дугорочне финансијске пласмане исказане у пословним књигама Матичног привредног
друштва.

Матично привредно друштво има 51% учешћа у предузећу Ветзавод Георги и други Д.О.о.,
Скопље, Македонији. Управни одбор Друштва је дана 23. фебруара 2007. године донео
Одлуку о престанку рада привредног друштва Ветзавод Георги и други Д.О.о., Скопље,
Македонија због непостојања економског интереса за даљим радом.

Дугорочни зајмови запосленима који на дан 31. децембра 2014. године износе 5.226 хиљада
динара (2013. године - 6.551 хиљада динара), односе се на одобрене стамбене кредите и
кредите за адаптацију и побољшање услова становања радника Матичног привредног
друштва. Кредити су одобрени на период од 10 до 40 година и отплаћују се у месечним
ратама, које се усклађују за шестомесечне обрачунске периоде (јануар - јун, односно јул -
децембар) са кретањем цена на мало у Републици Србији, а највише до висине раста
просечне месечне нето зараде у привреди Републике Србије.

18. ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2014. 2013.------

Материјал
Резервни делови
Алат и инвентар
Недовршена призводња
Готови производи
Роба у промету на велико
Роба у промету на мало
Дати аванси

281.927 426.468
4.702 4.243

38.273 31.571
64.768 114.193
95.499 91.740

153.105 178.885
1.595 2.251

14.945 13.408
654.814 862.759

(9.179) (72.208)
Исправка вредности робе у промету на велико

(напомена 13.):
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19. ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања од купаца:
- повезана правна лица (напомена 30.)
- У земљи
- у иностранству

Потраживања за камату - повезана правна лица
(напомена 30.)

Потраживања за више плаћен порез на добит
Друга потраживања

Исправка вредности
- потраживања од купаца - повезана правна лица
(напомена 30.)

- потраживања од купаца у земљи и иностранству
- других потраживања

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Краткорочно одобрене позајмице повезаним
правним лицима (напомена 30.)

Примљене менице
Потраживања по основу уговора о приступању дугу
Потраживања од запослених

Минус:
Исправка вредности потраживања по основу уговора о

приступању дугу
Исправка вредности примљених меница

645.635 790.551

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2013.

299.613 16.925
1.271.294 1.405.570

131.508 116.908
1.702.415 1.539.403

171.446 119.727

19.399
5.854 53.211

1.899.114 1.712.341

(7.655) (7.655)
(536.738) (486.751)

(1.061) (48.364)
545.454 (542.770)

1.353.660 1.169.571

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2013.

502.600 430.850
288.159 296.617

11.788 11.788
13.580 6.071

816.127 745.326

(11.788) (11.788)
(183.400) (73.282)
(195.188) (85.070)
620.939 660.256
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21. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2014. 2013.

Хартије од вредности - готовински еквиваленти
Текући рачуни
Девизни рачун
Златници
Остала новчана средства

5 43
11.163 28.740
30.630 37.463

1.229 1.229
237 244

43.264 67.719

22. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2014. 2013.

Потраживања за више плаћени порез на
додату вредност

Унапред плаћени трошкови
Разграничени порез надодату вредност
Остало

28.783 87.395
4.258 4.643
3.463 2.605
1.212 253

37.716 94.896

23. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал који на дан 31. децембра 2014. и 2013. године износи 1.746.691 хиљада
динара, састоји се од акцијског капитала Матичног привредног друштва у износу од
1.746.681 хиљада динара и удела зависног привредног друштва Activex Д.О.о.Суботица у
износу од 1 О хиљада динара.

Акцијски капитал Матичног привредног друштва, на дан 31. децембра 2014. и 2013. године,
састоји се од 4.260.196 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 2014. и 2013. године је дата у наредном
прегледу:

31. децембаQ 2014. 31. децембаQ 2013.
Број У хиљадама Учешће у Број У хиљадама Учешће у

акција динаQа О/о акција динаQа О/о

Victoria Group а.Д.,
Београд 2.250.565 922.732 52,83 2.250.565 922.732 52,83

Сојапротеин а.Д.,Бечеј 1.337.501 548.375 31,40 1.337.501 548,375 31,40
Правно лице 296.926 121.740 6,97 304.131 124.694 7,13
Физичка лица 308.557 126.508 7,24 305.323 125.182 7,17
Збирни (кастоди) рачун 29.936 12.274 0,70 25.965 10.646 0,61
Акцијски фонд 36.711 15.052 0,86 36.711 15.052 0,86

4.260.196 1.746.681 100,00 4.260.196 1.746.681 100,00
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24. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Структура дугорочних резервисања за обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда
приказанаје у следећој табели:

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2013.------

Отпремнине
Јубиларне награде

8.889
4.080

9.400
6.860

Износ укупних резервисања 12.969 16.260

Приликом обрачуна садашње вредности бенефиција запослених, на дан 31. децембар
2014. године, коришћене су следеће претпоставке:

• очекивани раст зарада од 4%
дисконтна стопа од 12,95 % и
стопа флуктуације радника од 7%.

•
•

Промене на дугорочним резервисањима у току 2014. године са ефектима који су настали
током периода приказане су у следећој табели:

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2012.------

Почетно стање
Исплаћене отпремнине ијубиларне награде
Резервисања у току године
Укидање резервисања по обрачуну актуара

(напомена 12.)

16.260 18.205
(1.587)

1.691

(4.982) (358)----~~

Износ укупних резервисања 12.969 16.260

25. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Дугорочни кредити у земљи:
- Комерцијална банка а.Д., Београд

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2013.
-----

1.420.151 211.091

Текућа доспећа (напомена 26.): (212.709) (71.463)

1.207.442 139.628
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25. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак)

Преглед обавеза по дугорочним кредитима на дан 31. децембра 2014. године је дат у
следећој табели:

Одобрени Износ у
РОК Средства ИЗНОС у хиљадама

давалац кееднта Да:!1М доспеliа обезбеђеља ЕУР дннаеа

Комерцијапна банка а.д.,
Београд 19.02.2014 28.08.2019 10.000.000 1.209.583

Комерцијални банка ад,
Београд

29.08.2008.;
17.03.2009. 17092016.

Менице,
уговори о
јемству и
хипотека 4.000.000 210.568

Минус:
- текућа доспећа (напомена 26.) (212.709)

1.207.442

Матично друштво и пет чланица Групе су, у току 2014. године потписале Уговор о
мировању обавеза са банкама повериоцима, а 25. марта 2015. године и Уговор о
дугорочним кредитма којим су постојеће обавезе према банкама рефинансиране (Напомена
34-Догађаји након биланса стаља).

26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама дина ра

31. децембар 31. децембар
2014. 2013.------

Текућа доспећа дугорочних кредита (напомена 25.)
Остале краткорочне финансијске обавезе

212.709
2.082

71.463
2.082

214.791 73.545

27. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЉА
у хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2014. 2013.-------

Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе према добављачима:
- повезана правна лица (напомена 30.)
- у земљи
- у иностранству

727 3,372

73.077 869.896
269.161 418.018
24.831 2.498

367.069 1.290.412

74.501
855 234
855 74.735

368.651 1.368.519

Остале обавезе из пословања:
- повезана правна лица (напомена 30.)
- остале обавезе
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28. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2013.

Нето зараде и накнаде зарада
Порези и доприноси на зараде
Нето накнаде зарада које се рефундирају
Порези и доприноси на зараде које се рефундирају
Обавезе по основу камата - повезана правна лица

(напомена 30.)
Обавезе за дивиденде
Обавезе према запосленима
Остале обавезе

17.528
11.270

258
164

17.829
10.661

243
]55

1.372
97]
729

24.985
1.372
1.010

694

32.292 56.949

29. ВАНБИЛАНСНА хктивопхсивх
У хиљадама динара

31. децембар 31. децембар
2014. 2013.------

Издата јемства
Укњижене хипотеке на имовини

3.700
483.833

3.700
458.568

487.533 462.268
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30. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

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

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2013.------
Средства
Залихе набављене од повезаних правних лица

- Сојапротеин а.Д., Бечеј
- Victoriaoil а.Д., Шид
- Фертил Д.О.О.,Бачка Паланка
-Victoria Starch, d.о.о.3рењанин
- Victoria Logistic Д.О.О.,Нови Сад

20.760 83.621
7.064 6.310

870
35

13.786 15.193
42.515 105.124

436 196
13.594 13.451

99
738

284.446 1.610
207

300 1.461

299.613 16.925

(7.655) (7.655)
(7.655) (7.655)

2.002
2.191 1.469

167.253 118.258
171.446 119.727

496.400 423.000
6.200 7.850

502.600 430.850

1.008.519 664.971

потраживања од купаца (напомена 19.)
- Victoriaoil а.Д.,Шид
- Ветеринарски центар Краљево а.Д., Краљево
-Victoria Starch, d.о.о.Зрењанин

- Сојапротеин а.Д., Бечеј
- Victoria Logistic Д.О.О.,Нови Сад
- Фертил Д.О.о.,Бачка Паланка
- Риботекс Д.О.о.,Љубовија

Исправка вредности потраживања од купаца
(напомена 19.)
- Ветеринарски центар Краљево а.Д., Краљево

Потраживања за камату (напомена 19.)
- Victoriaoil а.Д., Шид
- Ветеринарски центар Краљево а.Д., Краљево
- Victoria Group а.д., Београд

Зајмови дати повезаним лицима (напомена 20.)
- Victoria Group а.Д., Београд
- Ветеринарски центар Краљево а.Д., Краљево

Укупно средства:

Обавезе

Обавезе према добављачима (напомена 27.)
- Victoria Group а.Д., Београд
- Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
- Фертил Д.О.о.,Бачка Паланка
- Сојапротеин а.Д., Бечеј
- Уююпаой а.Д., Шид
- СП лабораторија а.Д., Бечеј

45.955 41.251
13.315 2.682

678
11.316 579.350

19 320.873
1.794 241

73.077 944.397

780 24.985
Остале краткороцне обавезе (напомена 28.)

- Сојапротеин а.Д., Бечеј



Укупне обавезе:

(Обавезеј/Средства, нето
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73.857

934.662

969.382

(304.411 )
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30. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)
У хиљадама динара

2014. 2013.

(3.597)
(240.093)

(6.642)
(240.093) (10.239)

(227.214) (238.468)
(7.798)

(66.669) (86.694)
(148.652) (231.711)
(450.333) (556.873)

(832) (1.143)
(82.483) (78.554)

(1)
(85) (67)

(2.353) (827)
(85.475) (80.591)

(5.411)
(7.964) (25.007)

(13.375) (25.007)

(7.655)
(789.276) (680.365)

(477.259) (531.876)

Приходи:

Приходи од продаје (напомена 5.):
- Сојапротеин а.Д., Бечеј
- Victoriaoil а.Д., Шид а.Д., Шид
- Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
- Фертил Д.О.о.,Бачка Паланка
- Лука Бачка Паланка а.Д., Бачка Паланка
- СП лабораторија а.Д., Бечеј
- Ветеринарски центар Краљево а.д., Краљево
- Риботекс Д.О.о.,Љубовија
- Victoria Starch Д.О.о.,Зрењанин
- Мачванка, Богатић

4.864
1.502

251.490
60
20

125
202
711
84

259.058
Финансијски приходи (напомена 10.):

-Victoria Group а.Д., Београд
- Сојапротеин а.Д., Бечеј

- Victoriaoil а.Д., Шид а.Д., Шид
- Ветеринарски центар Краљево а.Д., Краљево

48.996
1.239
2.002

722
52.959

Остали приходи (напомена Ј2.):
- Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад

Укупни приходи: 312.017

Расходи
Набавна вредност продате робе:

- Сојапротеин а.Д., Бечеј
- Victoria Logistic Д.о.о., Нови Сад
- Victoriaoil а.Д., Шид

Трошкови материјала (напомена 6.):
- Сојапротеин а.Д., Бечеј
- Victoria Starch Д.о.о., Зрењанин
- Victoriaoil а.Д., Шид
- Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад

Остали пословни расходи (напомена 9.):
- Сојапротеин а.Д., Бечеј
- Victoria Group а.Д., Београд
- Victoria Starch Д.О.о.,Зрењанин
- Victoria Logistic Д.О.о.,Нови Сад
- СП лабораторија а.Д., Бечеј

Финансијски расходи (напомена 11.):
- Victoria Group а.Д., Београд
- Сојапротеин а.Д., Бечеј

Остали расходи (напомена 13.):
- Ветеринарски центар Краљево а.Д., Краљево

Укупни расходи:

Расходи, нето

6.939
971

14.699
90
49

158
3.301
2.478

28.685

118.258

1.468
119.726

78
148.489
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30. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМЛИЦИМА (наставак)

Примања Руководства

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2013.------
Руководство
Зараде
Накнаде члановима Управног одбора

25.839 20.400

25.839 20.400

31. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Управљање ризиком капитала

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Матичног привредног
друштва. Руководство Магичног привредног друштва разматра ризик капитала путем
ублажавања ризика и уверења да ће Матично 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 Магичног привредног друштва врше преглед
структуре капитала на годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководство Матичног
привредног друштва разматра цену капитала и ризике повезане са врстом капитала.

Показатељи задужености Матичног привредног друштва са стањем на крају године су
следећи:

У хиљадама динара
31.децембар 31.децембар

2014. 2013.

Задуженост
Готовински еквиваленти и готовина

1.420.151 211.091
43.264 67.719

1.376.887 143.372

3.134.370 3.162.231
0,45 0,07

0,44 0,05

Нето задуженост

Капитал
Рацио (однос) задужености према капиталу

Рацио (однос) нето задужености према капиталу

а) Дуговања се односе на обавезе по основу кредита
б) Капитал укључује акцијски капитал, остали капитал, емисиону премију, резерве и

нераспоређени добитак.



ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД "СУБОТИЦА" А.Д., СУБОТИЦА

31. 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 31. децембар

2014. 2013_

Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Остала потражи вања
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквивалент и и готовина

7.276
1:158.022

209.698
620.939
43.264

8.601
1,044,997

214.828
660.256
67.719

2.039.199 1.996.401

Финансијске обавезе
Дугорочни кредити и остале дугорочне

обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе према добављачима
Остале обавезе из пословања

1.207.442 139,628
214.791 73,545
367.069 1.290.412
37.479 134.148

1.826.781 1.637.733

Финансијски ризици

Циљеви управљаља 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 Магичног привредног друштва овим
ризицима. Матично 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 Матично 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.

Девизни ризик

Матично привредно друштво је изложено девизном ризику преко готовинских
еквивалената и готовине, потраживања од купаца, дугорочних кредита и обавеза према
добављачима, деноминованих у страној валути. Матично 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.
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31. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
(наставак)

Тржишни ризик

(а) Ризик од промене курса страних валута
Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у

земљи и иностранству, а који проистиче из пословања са различитим валутама,
првенствено ЕУР. Девизни ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских
средстава и обавеза изражених у страној валути и/или са валутном клаузулом. У мери у
којој је то могуће, Друштво минимизира девизни ризик кроз минимизирање отворене
девизне позиције.

У наредној табели је приказана изложеност Друштва девизном ризику на дан 31.
децембар 2014. године:

у хиљадама динара USD EUR RSD Укупно

Дугорочни финансијски пласмани 7.276 7.276

Потраживања од купаца 8.295 58.175 1.091.552 1.158.022

Остала потраживања 209.698 209.698

Краткорочни финансијски пласмани 620.939 620.939

Готовински еквиваленти и готовина 30.630 12.634 43.264

Укупно 8.295 88.805 1.942.099 2.039.199

Дугорочни кредити и остале
дугорочне
обавезе 1.207.442 1.207.442

Краткорочне финансијске обавезе 212.709 2.082 214.791

Обавезе према добављачима 5.301 19.530 342.238 367.069

Остале обавезе 37.479 37.479

Укупно 5.301 1.439.681 381.799 1.826.781

Нето девизна позиција
на дан 31. децембар 2014. 2.994 (1.350.876) 1.560.300 212.418

У наредној табели је приказана изложеност Друштва девизном ризику на дан 31.
децембар 2013. године:

у хиљадама динара USD ЕИR RSD Укупно

Дугорочни финансијски пласмани 8.601 8.601
Потраживања од купаца 1.371 53.895 989.731 1.044.997
Остала потраживања 214.828 214.828
Краткорочии финансијски пласмани 660.256 660.256
Готовински еквиваленти и готовина 37.463 30.256 67.719
Укупно 1.371 91.358 1.903.672 1.996.401
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Дугорочни кредити и остале
дугорочне
обавезе

Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе према добављачима
Остале обавезе

139.628 139.628
71.463 2.082 73.545

2.498 1.287.914 1.290.412
134.148 134.148

2]3.589 1.424.144 1.637.733

1.371 (122.231) 479.528 358.668

Укупно

Нето девизна позиција
на дан 31. децембар 2013.

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 стола.

Ризик од промене каматних стопа (наставак)

Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће
и претходне године дата је у следећем прегледу:

У хиљадама динара
31.децембар 31.децембар

2014. 2013.

Фиксна каматна стопа
Финансијска средства 502.810 430.850

502.810 430.850

Фиксна каматна стопа
Финансијске обавезе 210.568 211.091

210.568 211.091
Варијабилна каматна стопа
Финансијске обавезе 1.209.583

1.209.583

с обзиром да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход Друштва и токови
готовине у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа. Ризик
Друштва од промена фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из обавеза
по основу примљених дугорочних кредита од банке. Кредити су примљени по
променљивим каматним стопама и излаже Друштво каматном ризику токова готовине.
Током 2014. године, обавеза по кредиту је била са варијабилном каматном стопом, која
је везана за Еурибор. Обавеза по кредиту са променљивим каматним стопама била је
изражена у страној валути (ЕУР).

Друштво врши анализу изложености ризику од промене каматних стопа на
динамичкој основи узимајући у обзир алтернативне изворе финансирања и
рефинансирање, пре свега за дугорочне обавезе будући да оне представљају
најзначајнију каматоносну позицију. Активности управљања ризицима имају за циљ да
оптимизирају нето расход од камата, уз услов да су тржишне каматне стопе на нивоу
коју је у складу са пословном стратегијом Друштва.
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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 1О купаца у укупном износу РСД 1.044.511 хиљада (31.
децембра 2013. године за највећих 10 купаца потраживања су износила РСД 1.083.298
хиљада).

Управљање потраживањима од купаца (наставак)

Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на
дан 31. децембра текуће и претходне године приказана је у следећој табели:

Недоспела потраживања од купаца у хиљадама динара
Бруто изложеност Исправка вредности Нето изложеност

31. децембар 31. децембар 31. децембар
2014. 2013. 2014. 2013. 2014. 2013.

Недоспела
потраживања
од купаца 390.698 335.683 390.698 335.683

Доспела
исправљена
потраживања 544.393 494.406 (544.393) (494.406)

Доспела
неисправљена
потраживања 767.324 709.314 767.324 709.314

Укупно 1.702.415 1.539.403 (544.393) (494.406) 1.158Ш2 1.044.997

Недоспела потраживања од купаца на дан 31. децембра 2014. године у износу од РСД
390.698 хиљаде (31. децембра 2013. године - РСД 335.683 хиљада) 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 2014. години износи 97 дана (у
2013. години - 120 дана).

Доспела, исправљена потраживања од купаца

Доспела исправљена потражи вања од купаца на дан 31. децембра 2014. године износе РСД
544.393 хиљада (31. децембра 2013. године - РСД 494.406 хиљада), 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.

Доспела, неисправљена потраживања од купаца

Привредно друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела
потраживања од купаца исказана на дан 31. децембра 2014. године у износу од РСД 767.324
хиљада (31. децембра 2013. године - РСД 709.314 хиљада) 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.
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембар 2014. године

31. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
(наставак)

Доспела, неисправљена потраживања од купаца (наставак)

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

Доспелост:
До 30 дана
Од 30 до 90 дана
Од 90 до 365 дана
Преко 365 дана

У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар

2014. 2013.------

289.804 169.742
133.042 298.967
325.621 92.147

18.857 148.458

767.324 709.314Укупно

Управљање обавезама према добављачима

Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2014. године износе РСД 367.069 хиљаде
(31. децембра 2013. године - ред 1.290.412 хиљаде). Највећи део ових обавеза 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 2014. години износи 74 дана (у 2013. години - 90
дана).

31. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира
средства одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик
немогућности да се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском
оквиру. Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања
буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Друштво
непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у
изворима финансирања потребним за испуњење пословних циљева Друштва, а у складу
са пословном стратегијом Друштва.

Do 3 meseca 1 do 5 Preko 5
у хиљадама динара 3 meseca do 1 godine godina godina Укупно

Дугорочни финансијски пласмани 7.276 7.276

Потраживања од купаца 1.158.022 1.158.022

Остала потраживања 209.698 209.698

Краткорочни финансијски пласмани 104.548 516.391 620.939

Готовински еквиваленти и готовина 43.264 43.264
Укупно 1.515.532 516.391 7.267 2.039.199

Дугорочни кредити и остале
дугорочне
обавезе 1.207.442 1.207.442

Краткорочне финансијске обавезе 11.882 202.909 214.791
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембар 2014. године

Обавезе према добављачима 367.069 367.069
Остале обавезе 36.107 1.372 37.479
Укупно 415.058 204.281 1.207.442 1.826.781

Рочна неусклађеност
на дан 31. децембаЕ 2014. 1.100.474 312.110 ~1.207.442~ 7.267 212.418

Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према
преосталом року доспећа, на дан 31. децембра 2014. године:

Следећа табела представља рочност доспећа средстава и обавеза, према преосталом
року доспећа, на дан 31. децембра 2013. године:

Do 3 шеsеса 1 do 5 Preko 5
у хиљадама динаЕа 3 шеsеса do 1 godine godina godina Укупно

Дугорочни финансијски пласмани 8.601 8.601
Потраживања од купаца 1.044.997 1.044.997
Остала потраживања 214.828 214.828
Краткорочни финансијски пласмани 223.335 436.921 660.256
Готови-некиеквиваленти и готовина 67.719 67.719
Ukupno 1.550.879 436.921 8.601 1.996.401

Дугорочни кредити и остале
дугорочне
обавезе 139.628 139,628

Краткорочне финансијске обавезе 19.417 54.128 73.545
Обавезе према добављачима 1.290.412 1.290.412
Остале обавезе 132.776 1.372 134.148
Ukupno 1.442.605 55.500 139.628 1.637.733

Rоспа пеusklадепоst
па dan 31. decembar 2013. 108.274 381.421 (139.628) 8.601 358.668

31. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
(наставак)

Фер вредност финансијских инструмената

Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских
обавеза и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2014. и 2013. године.

У хиљадама динара
31. децембар 2014. 31. децембар 2013.

Књиговод- Књиговод-
ствена Фер ствена Фер

B~eДHOCT B~eДHOCT B~eДHOCT B~eДHOCT
Финансијска средства
Дугорочни финансијски
пласмани 7.276 7.276 8.601 8.601

Потраживања од купаца 1.158.022 1.158.022 1.044.997 1.044.997

Остала потраживања 209.698 209.698 214.828 214.828
Краткорочни финансијски
пласмани 620.939 620.939 660.256 660.256
Готовински еквиваленти и
готовина 43.264 43.264 67.719 67.719

2.039.199 2.039.199 1.996.401 1.996.401
Финансијске обавезе
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТ А.ЈЕ
На дан 31. децембар 2014. године

Дугорочни кредити и
остале дугорочне
обавезе 1.207.442 1.207.442 139.628 139.628

Краткорочне финансијске
обавезе 214.791 214.791 73.545 73.545
Обавезе према
добављачима 367.069 367.069 1.290.412 1.290.412
Остале обавезе 37.479 37.479 134.148 134.148

1.826.781 1.826.781 1.637.733 1.637.733

Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената

Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност
у куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не
постоје доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе
обелодањивања фер вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод
дисконтовања новчаних токова за дугорочне кредите. При коришћењу ове методе
вредновања, користе се каматне стопе за финансијске инструменте са сличним
карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности
финансијских инструмената на дан биланса. Поред тога, за процену текуће фер вредности
коришћена је и претпоставка да књиговодствена вредност краткорочних потраживања од
купаца и обавеза према добављачима апроксимира њиховој фер вредности због тога што
доспевају за плаћање/наплату у релативно кратком периоду.

32. СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31. децембра 2014. године, против Привредног друштва се воде три судска спора, а
руководство Привредног друштва не очекује е потенцијалне губитке који могу настати по
овом основу и сходно томе није извршило резервисање у приложеним финансијским
извештај има.

Вредност судских спорова које Привредно друштво води против купаца, на дан 31.
децембра 2014. године износи РСД 633.548 хиљада. За наведене судске спорове Привредно
друштво је извршило исправку вредности потраживања од купаца.

33. 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:

31. децембар
2014.

У динарима
31. децембар

2013.

ЕУР
УСД

120,9583
99,4641

114,6421
83,1282
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На дан 31. децембар 2014. године

34. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА КОНСОЛИДОВАНОГ БИЛАНСА СТАЊА

Victoria Group а.д. Београд као матично друштво и пет чланца Victoria Групе (Група),
укључујући Друштво, су потписале Уговор о мировању обавеза ("Уговор") са банкама
кредиторима који је ступио на снагу 7. априла 2014. године. Уговором је утврђена укупна
изложеност Групе према банкама по основу повучених кредита и потенцијалних обавеза за
издате гаранције и акредитиве са стањем на дан 1. фебруара 2014. године, уз дефинисане
изузетке. Изложеност Друштва сагласно Уговору, са стаљем на дан 1. фебруара 2014.
године износи ЕУР 11.740.836. У складу са Уговором, банке кредитори су се сагласиле да у
периоду мировања обавеза, независно од доспећа главнице и/или наступања односно
трајања било ког догађаја који представља кршење обавеза из основног уговора о кредиту,
нико од банака кредитора неће покренути процедуру наплате или било коју другу радњу
извршења која је предвиђена основним уговором о кредиту или законом. У периоду
мировања обавеза, обавезе по основу редовних и затезних камата, као и банкарских накнада
ће се разграничавати и плаћати у складу са одредбама Уговора. Период важења Уговора
истиче 1. јула 2015. године.
У току периода мировања обавеза, дана 25. марта 2015. године, постигнут је договор и
потписан Уговор о дугорочним кредитима којим се рефинансирају билатерални кредити
чланица Групе, укључујући кредите Друштва. Даном ступања на снагу овог уговора, банке
повериоци одобравају Друштву дугорочни кредит у укупном износу од РСД 1.420.151
хиљада, прерачунато по средњем курсу НБС на 31. децембар 2014. године, за
рефинансирање задужења по иницијалним билатералним кредитима. Укупна кредитна
обавеза Друштва је подељена на два кредита, а сваки кредитор учествује у сваком од
кредита према проценту учешћа у укупној изложености према Групи. Прва рата кредита
доспева 31. јула 2015. година, а последња 30. септембра 2018. године.

Доспеће рефинансираних кредита Друштва је приказано у следећој табели:
У хиљадама динара

РСД

- до краја 2015 године
- до краја 2016. године
- до краја 2017. године
- до 30. септембра 2018. године

29.992
124.966
124.966

1.140.227
1.420.151

Кредити банака ће бити обезбеђени хипотеком над расположивим непокретностима и
залогом над постројењима, опремом, возилима и осталим основним средствима Друштва,
као и залогом над залихама и пораживањима. Свако од зајмопримаца, као и друге чланице
Групе, ће гарантовати као солидарни јемци за све обавезе Групе према банкама
повериоцима.

На основу Одлуке о располагању имовином велике вредности усвојеној на ванредној
Скупштини Друштва од 22.јануара 2015. године и на основу прихваћених захтева
несагласних акционара за откуп њихових акција, ВЕТЗАВОД АД «СУБОТИЦА», Суботица,
спроводи поступак стицања сопствених акција од несагласних акционара, у укупном броју
од 200.633 акција.
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Дана 30.04.2015. године

Генерални директор
Љубомир Милановић



VETERINARSKI 
ZAV OD SUBOT ICA 

Konsolidovani GodiSnji izvestaj o poslovanju za 2014. godinu 

1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja drustva, a narocito finansijsko stanje u 
kome se drustvo nalazi, kao i podaci vezani za procenu stanja imovine drustva: 

Zavisno drustvo subjekt konsolidacije je Activex d.o.o., Subotica, u kapitalu ovog 
preduzeca maticno preduzece ima 77.25% ucesca. SediSte preduzeca je u Subotici, ulica 
Beogradski put 123. Maticni broj preduzeca je 20287152, a poreski identifikacioni broj 
(PIB) je 104995738. 
Dana 06.06.2012. godine izvrsen je prenos 100% udela privrednog drustva ZIVINARSTVO 
PROMET D.0.0. Subotica, sediSte preduzeca je Subotica, ulica Beogradski put 123, matieni 
broj je 20384212, a poreski identifikacioni broj (PIB) je 105639777. 

U 2014. godini (2013.godini) ostvareni su sleded rezultati poslovanja u hilj.din.: 

31 . 12.2014 31.12.2013 
Poslovni prihodi 4.095.630 3.639.610 
Poslovni rashodi 3.998.131 3.308.507 
Poslovni dobitak 97.499 331.103 
Ostali prihodi 291.979 53.261 
Ostali rashodi 317.924 329.463 
Finansijski prihodi 61.426 125.618 
Finansijski rashodi 146.518 52.791 

Odlozeni poreski rashod I 
prihod perioda (1.297) 1.057 

Poreski rashod perioda 6.907 25.145 
Neto dobitak (23.691) 105.559 

Mozemo da konstatujemo da se poslovanje Veterinarski zavod ,,Subotica" a.d. u 
2014. godini odvijalo u nestabilnim trziSnim uslovima, koji se ogledaju kroz 
nedovoljnu sigurnost u naplati potrazivanja, i povecanju rizika plasmana robe, 
nametnutim izuzetno dugim valutnim rokovima naplate, rastuca nelikvidnost kod 
partnera, povecanje konkurencije na tr:ZiStu farmaceutskih proizvoda (povecan broj 
registrovanih uvoznih farmaceutskih preparata), povecanje broja proizvodaea hrane 
za ribe. Poslednjih pet godina je okarakterisan izuzetan brojcani pad stocnog 
fonda u Republici koji je uticao na pad prometa proizvoda. 
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I pored navedenog Veterinarski zavod ,,Subotica" AD je ostvario dobre proizvodne I 
finansijske rezultate u 2014. godini . 

Veterinarski zavod ,,Subotica" a.d . je u 2014. godini u odnosu na prethodnu 
godinu ostvario vece poslovne prihode za 12, 72 % i manji poslovni dobitak za 67, 75 
%. 

Analizom Bilansa stanja se vidi da su u odnosu na prethodnu godinu osnovna 
sredstva povecana za 14,51 %. 
Privredno drustvo je 12. decembra 2013. godine zakljucilo sa privrednim drustvom 
Superprotein a.d., Zrenjanin Okvirni ugovor o kupovini poslovne celine. Sredstva 
stecena poslovnom kombinacijom procenjena SU na dan 01 .01.2014.godine cime je 
vrednost sredstava povecana za pozitivan efekat u iznosu od RSD 273,518 hiljade 
dinara. 
Zavrsena je izgradnja fabrike za proizvodnju bakterijskih vakcina u ukupnoj 
vrednosti od RSD 363 .895 hiljade dinara. 

2. Opis ocekivanog razvoja drustva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama 
drustva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje drustva izlozeno: 

Veterinarski zavod SUBOTICA a.d. je zapoceo usaglafavanje procesa bioloske 
proizvodnje sa GMP standardom, sto predstavlja osnov za zadr:Zavanje dosadasnjeg 
proizvodnog procesa bioloske proizvodnje, ali sto je jos znacajnije osnov za razvoj 
izvoza ovih proizvoda na inostrano tr:ZiSte. 

Uskladivanje proizvodnje se mora izvrsiti u delu uskladivanja bakterijskih i virusnih 
vakcina kao i uskladivanje i rekonstrukcija proizvodnje seruma. 

Razvojni projekat podrazumeva izgradnju fabrike za proizvodnju bakterijskih vakcina i 
implementaciju GMP, kao i osnivanje posebnog razvojnog centra R&D sa zadatkom da 
se izvrsi analiza Evropskog trziSta i formira proizvodni program bakterijskih vakcina 
prema potrebama epizotioloskih podrucja van Srbije. 

Cilj ovog projekta je povecanje izvoza u Veterinarskom zavodu SUBOTICA a.d. kao i 
povecanje ukupne profitne stope. 
U toku je uvodenje IMS- integrisanog menadzment sistema u cilju povezivanja 
postojeCih standarda (GMP, ISO 9001, ISO 22000). 

Sertifikovali smo DDD usluge po standardu ISO 14001 i OHSAS sa planom uvodjenja 
istih i u druge pogone. 

Osnovni rizici poslovanja se ogledaju kroz nedovoljnu sigurnost u naplati potrazivanja, 
i povecanju rizika plasmana robe. 

3. Va:Zniji poslovni dogadaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se 
izvestaj priprema: 

Victoria Group a.d. Beograd kao matieno drustvo i pet Clanca Victoria Grupe (Grupa), 
ukljueujuci Drustvo, su potpisale Ugovor o mirovanju obaveza (,,Ugovor") sa bankama 
kreditorima koji je stupio na snagu 7. aprila 2014. Godine. 
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U toku perioda mirovanja obaveza, dana 25. marta 2015. godine, postignut je dogovor 
i potpisan Ugovor o dugorocnim kreditima kojim se refinansiraju bilateralni krediti 
clanica Grupe, ukljucujuci kredite Drustva. Danom stupanja na snagu ovog ugovora, 
banke poverioci odobravaju Drustvu dugoroeni kredit u ukupnom iznosu od RSD 
1.420.151 hiljada, preracunato po srednjem kursu NBS na 31. decembar 2014. godine, 
za refinansiranje zaduzenja po inicijalnim bilateralnim kreditima Prva rata kredita 
dospeva 31. jula 2015. godina, a poslednja 30. septembra 2018. godine. 

Na osnovu Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti usvojenoj na vanrednoj 
Skupstini Drustva od 22.januara 2015. godine i na osnovu prihvacenih zahteva 
nesaglasnih akcionara za otkup njihovih akcija, VETZAVOD AD «SUBOTICA», Subotica, 
sprovodi postupak sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara, u ukupnom 
broju od 200.633 akcija. 

4. Svi znacajniji poslovi sa povezanim licima: 
Sve transakcije sa povezanim licima za 2014. godinu su prikazane i u napomenama uz 
finansijske izvestaje, dajemo pregled prihoda i rashoda: 

Prihodi: 

Prihodi od prodaje 

Sojaprotein a.d., Becej 

Victoriaoil a. d . , Sid 

Victoria Logistic d.o.o., Novi Sad 

Fertil d.o.o., Backa Palanka 

Luka-Backa Palanka d.o.o. , Backa Palanka 

SP laboratorija a.d., Becej 

Veterinarski centar Kraljevo a.d., Kraljevo 

Riboteks d.o.o., Ljubovija 

Victoria Starch d.o.o., Zrenjanin 

Macvanka d.o.o., BogatiC 

Finansijski prihodi 

Victoria Group a.d., Beograd 

Sojaprotein a.d., Becej 

Victoriaoil a.d., Sid 

Veterinarski centar Kraljevo a.d., Kraljevo 

Ukupni prihodi: 

Rashodi 

Nabavna vrednost prodate robe 

Victoria Logistic d.o.o., Novi Sad 
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Troskovi materijala za izradu 

Sojaprotein a.d., Becej 227 .214 

Victoriaoil a.d., Sid 66.669 

Victoria starch 7.798 

Victoria Logistic d.o.o., Novi Sad 148.652 

450.333 

Ostali poslovni rashodi 

Sojaprotein a.d., Becej 832 

Victoria Group a.d., Beograd 82.483 

Victoria Logistic d.o.o., Novi Sad 85 

SP laboratorija a.d., Becej 2.353 
Victoria starch 1 

85. 754 

Finansijski rashodi 

Sojaprotein a.d., Becej 7.964 

Victoria Group a.d., Beograd 5.411 

13.375 

Ukupni rashodi : 789.555 

Rashodi, neto 477. 538 

5. Aktivnosti na polju istrazivanja i razvoja: 

Aktivnosti vezane za istrazivanje i razvoj baziraju se na istrazivanju i analizi trziSta, 
uvodenju novih i poboljfanju tehnologije i kvaliteta postojeceg proizvodnog programa, 
pracenju novih medicinskih, tehnoloskih i regulatornih aktivnosti, kao i na inicijaciji i 
razvoju saradnje sa kontrolno-istrazivackim laboratorijama I institutima. 

Razvojne aktivnosti treba da obezbede tehnologiju i proizvode virusnih vakcina kao i da 
ih uskladi sa novim trendovima i epizotioloskom situracijom na inostranom triiStu. U 
okviru ovog sektora ce se zaposljavati visoko strucni kadar specijalizovan za izucavanje 
virusa i izolaciju istih sto predstavlja osnov savremene bioloske proizvodnje. 

6 . <t>lt1HAHCV1JCKV1 V1HCTPYMEHTlt1 V1 L_\lt1/bEBlt1 YnPAB/bAl-bA PV13V1L_\V1MA 

Upravljanje rizikom kapitala 
Ne postoji formalni okvir za upravljanje rizikom kapitala Maticnog privrednog drustva . 
Rukovodstvo Matienog privrednog drustva razmatra rizik kapitala putem ubla:Zavanja rizika 
i uverenja da ce Matieno privredno drustvo biti u moguenosti da odrzi princip stalnosti 
poslovanja, uz istovremeno povecanje dobiti vlasnika, putem optimizacije duga , odnosno 
obaveza i kapitala. 

Lica koja kontroliSu finansije na nivou Matienog privrednog drustva vrse pregled strukture 
kapitala na godiSnjem nivou. U sklopu tog pregleda rukovodstvo Maticnog privrednog 
drustva razmatra cenu kapitala i rizike povezane sa vrstom kapitala . 
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Pokazatelji zaduzenosti Matienog privrednog drustva sa stanjem na kraju godine su sledeci: 

Zaduzenost 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 

Neto zaduzenost 

Kapital 
Racio (odnos) zaduzenosti prema kapitalu 

Racio (odnos) neto zaduzenosti prema 
kapitalu 

U hiljadama dinara 
31 . decembar 31. 

2014. decembar 
2013. 

1.420.151 211.091 
43.264 67.719 

1.376.887 143.372 

3.134.370 3.162.231 
0,45 0,07 

0,44 0,05 

a) Dugovanja se odnose na obaveze po osnovu kredita 
b) Kapital ukljucuje akcijski kapital, ostali kapital, emisionu premiju, rezerve i nerasporedeni 

dobitak. 

VETERINARSKI ZAVOD 
SUBOTICA A.O. 

V VICTORIAGROUP 

Beogradski put 123 

24106 Subot1ca, Srbija 

Tel: 381 (24) 624 100 

Fax:381 (24) 567 736 

vetzavod@vetzavod.com 

www. vetzavodsubot1ca. rs 

Mat. Br. 08048908 

PIB 100845844 

Unicredit Bank Srbija A. D: 

170-30007673000· 31 



Znacajne raeunovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima 

Znacajne racunovodstvene politike, kao i kriterijumi za priznavanje prihoda i rashoda za 
sve vrste finansijskih sredstava i obaveza obelodanjene su u napomeni broj 3. uz 
finansijske izvestaje. 

Finansijska sredstva 
Dugoroeni finansijski plasmani 
Potrazivanja od kupaca 
Ostala potrazivanja 
Kratkorocni finansijski plasmani 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 

Finansijske obaveze 
Dugoroeni krediti i ostale dugorocne 

obaveze 
Kratkorocne finansijske obaveze 
Obaveze prema dobavljacima 
Ostale obaveze iz poslovanja 

Finansijski rizici 

Ciljevi upravljanja finansjjskim rizicima 

U hiljadama dinara 
31. 31. 

decembar 
2014. 

7.276 
1.158.022 

209.698 
620.939 
43.264 

2.039.199 

1.207.442 
214.791 
367.069 
37.479 

1.826.781 

decembar 
2013 .. 

8.601 
1,044,997 

214.828 
660.256 

67.719 
1.996.401 

139,628 
73,545 

1.290.412 
134.148 

1.637.733 

Finansijski rizici ukljucuju trziSni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti . 
Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju 
umanjenjem izlofonosti Maticnog privrednog drustva ovim rizicima. Maticno privredno 
drustvo ne koristi posebne finansijske instrumente da bi izbeglo uticaj finansijskih rizika na 
poslovanje zbog toga sto takvi finansijski instrumenti nisu u sirokoj upotrebi, niti postoji 
organizovano tr:ZiSte tih instrumenata u Republici Srbiji. 

Trii5ni rizik 

U svom poslovanju Maticno privredno drustvo je izlofono finansijskim nzK1ma i u tom 
sklopu izlozeno je tr:ZiSnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promene 
kamatnih stopa. 

Devizni rizik 

Maticno privredno drustvo j e izlozeno deviznom riziku preko gotovinskih ekvivalenata i 
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gotovine, potrazivanja od kupaca, dugorocnih kredita i obaveza prema dobavljacima, 
denominovanih u stranoj valuti. Maticno privredno drustvo ne koristi posebne finansijske 
instrumente za zastitu od deviznog rizika, odnosno rizika promene kurseva stranih valuta 
obzirom da ti instrumenti nisu u siroj upotrebi u Republici Srbiji. 

Rizik od promene kursa stranih valuta 
Drustvo je izlozeno riziku od promene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u 

zemlji i inostranstvu, a koji proistice iz poslovanja sa razlicitim valutama, prvenstveno 
EUR. Devizni rizik nastaje u slucajevima neuskladenosti finansijskih sredstava i obaveza 
izrazenih u stranoj valuti i/ili sa valutnom klauzulom. U meri u kojoj je to moguce, Drustvo 
minimizira devizni rizik kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije. 

U narednoj tabeli je prikazana izlozenost Drustva deviznom riziku na dan 31. 
decembar 2014. godine: 

U hiljadama dinara 

Dugorocni finansijski plasmani 

Potrazivanja od kupaca 

Ostala potrazivanja 

Kratkorocni finansijski plasmani 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 

Ukupno 

Dugorocni krediti i ostale dugoroene 
obaveze 

Kratkorocne finansijske obaveze 

Obaveze prema dobavljacima 

Ostale obaveze 

Ukupno 

Neto devizna pozicija 
na dan 31. decembar 2014. 
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USD 

8.295 

8.295 

5.301 

5.301 

EUR 

58. 175 

30.630 

88.805 

1.207.442 

212.709 

19.530 

1.439.681 

RSD 

7.276 

1.091.552 

209.698 

620.939 

12.634 

1.942.099 

2.082 

342.238 

37.479 

381.799 

2.994 (1.350.876) 1.560.300 
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Ukupno 

7.276 

1.158.022 

209.698 

620. 939 

43.264 

2.039.199 

1.207.442 

214.791 

367.069 

37.479 

1.826. 781 

212.418 
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U narednoj tabeli je prikazana izlozenost Drustva deviznom riziku na dan 31. 
decembar 2013. godine: 

U hiljadama dinara 

Dugoroeni finansijski plasmani 
Potrazivanja od kupaca 
Ostala potra:Zivanja 
Kratkoroeni finansijski plasmani 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 
Ukupno 

Dugorocni krediti i ostale dugorocne 
obaveze 

Kratkorocne finansijske obaveze 
Obaveze prema dobavljacima 
Ostale obaveze 
Ukupno 

Neto devizna pozicija 
na dan 31. decernbar 2013 . 

Rizik od promene kamatnih stopa 

USD EUR 

1.371 53.895 

37.463 
1.371 91.358 

139.628 
71.463 

2.498 

213.589 

1.371 (122.231) 

RSD Ukupno 

8.601 8.601 
989. 731 1.044. 997 
214.828 214.828 
660.256 660.256 
30.256 67.719 

1. 903.672 1.996.401 

139.628 
2.082 73 .545 

1.287.914 1.290.412 
134. 148 134.148 

1.424. 144 1.637.733 

479.528 358.668 

Privredno drustvo je izlozeno riziku od promene kamatnih stopa na sredstva i obaveze kod 
kojih je varijabilna kamatna stopa. Ovaj rizik zavisi od finansijskog trziSta, a Privredno 
drustvo nema na raspolaganju instrumente sa kojima bi ublazilo uticaj rizika od promene 
kamatnih stopa. 

Knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza na kraju tekuce i 
prethodne godine data je u sledecem pregledu: 

Fiksna kamatna stopa 
Finansijska sredstva 

Fiksna kamatna stopa 
Finansijske obaveze 

Varijabilna kamatna stopa 
Finansijske obaveze 

U hiljadama dinara 
31. 31 . 

decembar 
2014. 

502.810 
502.810 

210.568 
210.568 

1.209.583 
1.209.583 

decembar 
2013. 

430.850 
430.850 

211.091 
211.091 

S obzirom da Drustvo nema znaca1nu kamatonosnu imovinu, prihod Drustva i tokovi 
gotovine u velikoj meri su nezavisni od promena triiSnih kamatnih stopa. Rizik Drustva od 
promena fer vrednosti kamatnih stopa proistice prvenstveno iz obaveza po osnovu 
primljenih dugorocnih kredita od banke. Krediti su primljeni po promenljivim kamatnim 
stopama i izlaze Drustvo kamatnom riziku tokova gotovine. Tokom 2014. godine, obaveza 
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po kreditu je bila sa varijabilnom kamatnom stopom, koja je vezana za Euribor. Obaveza 
po kreditu sa promenljivim kamatnim stopama bila je izrafona u stranoj valuti (EUR). 

Drustvo vrsi analizu izlozenosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamickoj osnovi 
uzimajuCi u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranje, pre svega za dugorocne 
obaveze buduci da one predstavljaju najznacajniju kamatonosnu poziciju. Aktivnosti 
upravljanja rizicima imaju za cilj da optimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su 
trziSne kamatne stope na nivou koju je u skladu sa poslovnom strategijom Drustva. 

Kreditni rizik 

Upravljanje potraiivanjima od kupaca 

Privredno drustvo je izlozeno kreditnom riziku, koji predstavlja rizik da dufoici nece biti u 
mogucnosti da svoja dugovanja prema Privrednom drustvu izmire u celosti i na vreme, pa 
bi po ovom osnovu nastao gubitak za Privredno drustvo. lzlozenost Privrednog drustva 
kreditnom riziku ogranicena je na potrazivanja od kupaca na dan bilansa stanja. 
Potrazivanja od kupaca sastoje se od velikog broja potrazivanja, od kojih se najveca 
potrazivanja odnose na 10 kupaca u ukupnom iznosu RSD 1.044.511 hiljada (31. decembra 
2013. godine za najveCih 10 kupaca potrazivanja su iznosila RSD 1.083.298 hiljada). 

Struktura izlozenosti kreditnom riziku ukupnih potrazivanja od kupaca sa stanjem na dan 
31. decembra tekuce i prethodne godine prikazana je u sledeeoj tabeli : 

Nedospela potrazivanja od kupaca U hiljadama dinara 
Bruto izlozenost lspravka vrednosti Neto izlo:Zenost 

31. decembar 31. decembar 31. decembar 
2014. 2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 

Nedospela 
potrazivanja 
od kupaca 390.698 335.683 390.698 335.683 

Dospela 
ispravljena 
potrazivanja 544.393 494.406 (544.393) (494.406) 

Dospela 
neispravljena 
potrazivanja 767.324 709.314 767.324 709.314 

Ukupno 1.702.415 1.539.403 (544.393) (494.406) 1.158.022 1.044 .997 

Nedospela potrazivanja od kupaca na dan 31 . decembra 2014. godine u iznosu od RSD 
390.698 hiljade (31. decembra 2013. godine - RSD 335.683 hiljada) najvecim delom se 
odnose na potrazivanja od kupaca po osnovu prodaje. Ova potrazivanja dospevaju za 
naplatu uglavnom u roku od 120 dana nakon datuma fakture, u zavisnosti od ugovorenih 
rokova za placanje. Prosecno vreme naplate potrazivanja u 2014. godini iznosi 97 dana (u 
2013. godini - 120 dana). 

Dospela, ispravljena potrazivanja od kupaca 

Dospela ispravljena potrazivanja od kupaca na dan 31. decembra 2014. godine iznose RSD 
544.393 hiljada (31. decembra 2013. godine - RSD 494.406 hiljada), za koja je Privredno 
drustvo utvrdilo da je doslo do pogor5anja njihove kreditne sposobnosti i da potrazivanja u 
navedenim iznosima nece biti naplacena, odnosno da ce biti delimieno naplacena, izvrsena 
je ispravka vrednosti potrazivanja da bi se ova potrazivanja svela na njihovu naknadivu 
vrednost. 
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Dospela, neispravljena potrazivanja od kupaca 

Privredno drustvo nije izvrSilo ispravku vrednosti, odnosno nije obezvredilo dospela 
potrazivanja od kupaca iskazana na dan 31 . decembra 2014. godine u iznosu od RSD 
767.324 hiljada (31. decembra 2013 . godine - RSD 709.314 hiljada) obzirom da rukovodstvo 
Privrednog drustva smatra da nije utvrclena promena u kreditnoj sposobnosti kupaca, kao i 
da se deo ovih potrazivanja odnosi na potrazivanja cija je naplata pokrivena sa 
odgovarajucim instrumentima obezbeclenja placanja. Shodno tome, rukovodstvo 
Privrednog drustva smatra da ce sadasnja vrednost ovih potrazivanja biti naplacena. 

Dospela, neispravljena potrazivanja od kupaca (nastavak) 

Starosna struktura dospelih, neispravljenih potrazivanja od kupaca prikazana je u 
sledeeoj tabeli: 

Dospelost: 
Do 30 dana 
Od 30 do 90 dana 
Od 90 do 365 dana 
Preko 365 dana 

Ukupno 

Upravljanje obavezama prema dobavljacima 

U hiljadama dinara 
31. 31 . 

decembar 
2014. 

289.804 
133.042 
325.621 
18.857 

767.324 

decembar 
2013. 

169.742 
298.967 

92.147 
148.458 

709.314 

Obaveze prema dobavljacima na dan 31. decembra 2014. godine iznose RSD 367.069 
hiljade (31 . decembra 2013. godine - RSD 1.290.412 hiljade). Najveci deo ovih 
obaveza odnosi se na nabavke sirovine i materijala. Saglasno politici upravljanja 
finansijskim rmc1ma, Privredno drustvo izmiruje dospele obaveze prema 
dobavljacima u ugovorenim rokovima i shodno tome, dobavljaci ne zaracunavaju 
kamatu na dospele obaveze. Prosecno vreme izmirenja obaveza prema 
dobavljacima u 2014. godini iznosi 74 dana (u 2013. godini - 90 dana). 

Rizik likvidnosti 

Rizik likvidnosti je rizik da Drustvo nece biti u mogucnosti da finansira 
sredstva odgovarajuCim izvorima finansiranja sa stanoviSta rokova i stopa i rizik 
nemogucnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj ceni u odgovarajucem 
vremenskom okviru. Drustvo upravlja likvidnoscu sa ciljem da osigura da izvori 
finansiranja budu raspolozivi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeca. 
Drustvo neprekidno procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i pracenjem 
promena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Drustva, 
a u skladu sa poslovnom strategijom Drustva. 
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Sledeca tabela predstavlja rocnost dospeca sredstava i obaveza, prema 
preostalom roku dospeca, na dan 31. decembra 2014. godine: 

3 meseca 
Do do 1 1 do 5 Preko 5 

U hiljadama dinara 3 meseca godine godina godina Ukupno 

Dugorocni finansijski plasmani 7.276 7.276 

Potrazivanja od kupaca 1.158.022 1.158.022 

Ostala potrazivanja 209.698 209.698 

Kratkorocni finansijski plasmani 104.548 516.391 620. 939 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 43.264 43.264 
Ukupno 1.515.532 516.391 7.267 2.039.199 

Dugorocni krediti i ostale dugorocne 
obaveze 1.207.442 1.207.442 

Kratkoroene finansijske obaveze 11.882 202. 909 214. 791 
Obaveze prema dobavljacima 367.069 367.069 
Ostale obaveze 36.107 1.372 37.479 
Ukupno 415.058 204.281 1.207.442 1.826.781 

Rocna neuskladenost 
na dan 31. decembar 2014. 1.100.474 312.110 (1.207.442) 7.267 212.418 

Sledeca tabela predstavlja rocnost dospeca sredstava i obaveza, prema preostalom 
roku dospeca, na dan 31. decembra 2013 . godine: 

Do 
U hiljadama dinara 3 meseca 

Dugorocni finansijski plasmani 
Potrazivanja od kupaca 1.044. 997 
Ostala potrazivanja 214.828 
Kratkoroeni finansijski plasmani 223.335 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 67.719 
Ukupno 1.550.879 

Dugorocni krediti i ostale dugorocne 
obaveze 

Kratkorocne finansijske obaveze 19.417 
Obaveze prema dobavljacima 1.290.412 
Ostale obaveze 132. 776 
Ukupno 1.442.605 

Rocna neuskladenost 
na dan 31. decembar 201 3. 108.274 
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3 meseca 
do 1 1 do 5 

godine godina 

436.921 

436.921 

139.628 
54.128 

1.372 
55.500 139.628 

381.421 (139.628 
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Preko 5 
godina Ukupno 

8.601 8.601 
1.044.997 

214.828 
660.256 
67.719 

8.601 1.996.401 

139,628 
73.545 

1.290.412 
134.148 

1.637. 733 

8.601 358.668 
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Fer vrednost finansijskih instrumenata 

Sledeca tabela predstavlja sada5nju vrednost finansijskih sredstava i finansijskih 
obaveza i njihovu fer vrednost na dan 31. decembra 2014. i 2013 . godine. 

U hiljadama dinara 
31. decembar 2014. 31. decembar 2013. 

Knjigovod- Knjigovod-
stvena Fer stvena Fer 

vrednost vrednost vrednost Vrednost 
Finansijska sredstva 
Dugoroeni finansijski 
plasmani 7.276 7.276 8.601 8.601 

Potrazivanja od kupaca 1.158.022 1.158.022 1.044. 997 1.044. 997 

Ostala potrazivanja 209.698 209.698 214.828 214.828 
Kratkorocni finansijski 
plasmani 620. 939 620. 939 660.256 660.256 
Gotovinski ekvivalenti i 
gotovina 43.264 43.264 67.719 67.719 

2.039.199 2.039.199 1. 996.401 1. 996.401 

Finansijske obaveze 
Dugorocni krediti i 
ostale dugorocne 

obaveze 1.207.442 1.207.442 139.628 139.628 
Kratkoroene finansijske 
obaveze 214.791 214.791 73.545 73.545 
Obaveze prema 
dobavljacima 367.069 367.069 1.290.412 1.290.412 
Ostale obaveze 37.479 37.479 134.148 134.148 

1.826.781 1.826. 781 1.637.733 1.637.733 

Pretpostavke za procenu trenutne fer vrednosti finansijskih instrumenata 

Obzirom na cinjenicu da ne postoji dovoljno tr:ZiSno iskustvo, stabilnost i likvidnost u 
kupovini i prodaji finansijskih sredstava i obaveza, kao i obzirom na cinjenicu da ne 
postoje dostupne trziSne informacije koje bi se mogle koristiti za potrebe obelodanjivanja 
fer vrednosti finansijskih sredstava i obaveza, koriScen je metod diskontovanja novcanih 
tokova za dugorocne kredi te. Pri koriScenju ove metode vrednovanja, koriste se kamatne 
stope za finansijske instrumente sa slienim karakteristikama, sa ciljem da se dobije 
relevantna procena tr:ZiSne vrednosti finansijskih instrumenata na dan bilansa. Pored toga, 
za procenu tekuce fer vrednosti koriScena je i pretpostavka da knjigovodstvena vrednost 
kratkorocnih potrazivanja od kupaca i obaveza prema dobavljaCima aproksimira njihovoj 
fer vrednosti zbog toga sto dospevaju za placanje/naplatu u relativno kratkom periodu. 
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6. Usvajanje godiSnjeg izvestaja: 
Konsolidovani finansijski izvestaj za obracunski period od 01.01.2014. do 31.12.2014. 
godine nije usvojen do 30.04.2015.godine. 

Dana, 30.04.2015. 
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VETERINARSKI
ZAVOD SUBOTICA

IZJAVA
KONSOLIDOVANI соовнл FINANSIJSКlIZVESTAJ NIJE USVOJEN

Konsolidovani Finansijski izvestaji privrednog drustva VETERINAR5КI ZAVOD
,,5UBOTICA" А.О., Beogradski put 123, 5ubotica za оогаёџпвк! period od
01.01.2014. do 31.12.2014. godine nisu usvojeni do 30.04.2015.g0dine od
strane skupstine akcionara.

Odgovorno Нсе:

Generatni direktor

V VICTORIAGROUP

Beogradski put 123
24106 Subotica, Srblja
Tel: 381 (24) 624 100
Fax:381 (24) 567 736
vetzavod@vetzavod.com
www.vetzavodsubotica.rs

Mat. Вг. 08048908
PIВ 100845844
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VETERINARSKI
ZAVOD SUBOTICA

IZJAVA
LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANOG GODISNJEG

IZVESTAJA

Lica odgovorna za sastavljanje konsolidovanoggodisnjeg finansijskog izvestaja su:

-Маја TatiC - Finansijski direktor - ucestvuje u izradi godisnjeg finansijskog izvestaja,
kontrolise ih, ucestvuje u izradi izvestaja о poslovanju, i vodi гасџпа о primeni
medunarodnih racunovodstvenih standarda- MRSi MSFI.

-Zlatko Јџпс - Sef racunovodstva- ucestvuje u izradi godisnjeg finansijskog izvestaja.

Ргета пазегп najboljem saznanju,konsolidovani godisnji finansijski izvestaj је sastavljen
uz primenu odgovarajucih medunarodnih standarda finansijskog izvestavanja i daje istinite
i objektivne podatke о [гпомп], obavezama, finansijskom ројойајџ i poslovanju, doblcima ,
tokovima gotovine i рготепата па kapitalu javnog drustva.

OdgovornoИсе:

Generalni direktor
Ljubomir МН

" VICTORIAGROUP

Beogradski put 123
24106 Subotica, Srblja
Tel: 381 (24) 624 100
Fax:381 (24) 567 736
vetzavod@vetzavod.com
www.vetzavodsubotica.rs

Mat. Вг. 08048908
PIВ 100845844
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Попуњава правно лице - предузетник

Матични број: 1о 181 о 1418191 о 181 Шифра делатности: 11 1О 1911 1ПИБ: 11 1О 0181415181414
Назив ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА А.Д.

Седиште СУБОТИЦА

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
~ за 2014 годину

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

опис АО.П Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) 9001 12 1;;

2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5) 9002 2 ;;

3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу 9003 54 5Е

4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или 9004више од 10%

5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број) 9005 336 32,

11. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА,
ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-
Група

Неторачуна, опис АОП Бруто Исправка вредности (кол. 4 - 5)рачун
1 2 3 4 5 6

01 1. Нематеријална имовина
1.1. Стање на почетку године 9006 353,953 114,071 239,88,

1.2. Повећања (набавке) у току године 9007 21,830 15,694 6,13Е

1.3. Смањења у току године 9008 46,391 46,391

1.4. Ревалоризација 9009

1.5. Стање на крају године (9006 + 9007 - 9008 + 9009) 9010 329,392 129,765 199,627
02 2. Некретнине, постројења и опрема

2.1. Стање на почетку године 9011 1,943,677 92,835 1,850,84;;

2.2. Повећања (набавке) у току године 9012 522,669 122,532 400,137

2.3. Смањења у току године 9013 136,317 4,586 131,731

2.4. Ревалоризационе резерве 9014

2.5. Стање на крају године
9015 2,330,029 210,781 2,119,24Е(9011 + 9012 - 9013 + 9014)

03 3. Биолоwка средства
3.1. Стање на почетку године 9016

3.2. Повећања (набавке) у току године 9017

3.3. Смањења у току године 9018

3.4. Ревалоризација 9019

3.5. Стање на крају године
9020(9016 + 9017 - 9018 + 9019)



111.СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Група I

рачуна, ОПИС АОП Текућа година Претходна година
рачун

1 2 3 4 5
300 1. Акцијски капитал 9021 1.746.681 1.746.681

У томе: страни капитал 9022 11.743 12.254

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 9023

у томе: страни капитал 9024

-3О2 -3.Улези -- -90:25-

У томе: страни капитал 9026

303 4. Државни капитал 9027

304 5. Друштвени капитал 9028

305 6. 3адружни удели 9029

306 7. Емисиона премија 9030 532.926 532.92Е

309 8. Остали основни капитал 9031 19.796 19.79Е

30 9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031
9032 2.299.403 2.299АОЗ= 0402)

-износи у хиљадама динара-

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

Група
рачуна, ОПИС АОП Текућа година Претходна година
рачун -

1 2 3 4 5
1. Обичне акције
1.1. Број обичних акција 9033 4.260.196 4.260.19Е

део 300 1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно 9034 1.746.681 1.746.681
2. Приоритетне акције

2.1. Број приоритетних акција 9035

део 300 2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно 9036

300 З. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 = 9021) 9037 1.746.681 1.746.681

-број акција као цео број-
-износи у хиљадама динара-

V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА
-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

2 4 5
1. Привредна друштва (домаћа правна лица) 9038
2. Физичка лица 9039

3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета 9040

4. Финансијске институције 9041

5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера 9042

6. Страна физичка лица 9043

7. Страна правна лица 9044

8. Европске финансијске и развојне институције 9045

9. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045 = 3037) 9046



VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

Група
рачуна, ОПИС ДОП Текућа година Претходна година
рачун

1 2 3 4 5
226 1. Потраживањау току године од друштава за осигурање за

9047 2.836накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)
2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада

450 зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног 9048 230.364 206.38Е
стања)

451 3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет
9049 27.184 26.35Sзапосленог (потражни промет без почетног стања)

452 4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет
9050 58.321 54.46Sзапосленог (потражни промет без почетног стања)

-- -
461,462 и 5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања

9051723 послодавца (потражни промет без почетног стања)

465 6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима
9052 19.067 12.007(потражни промет без почетног стања)

7. Контролни збир (од 9047 до 9052) 9053 337.772 299.22

-износи у хиљадама динара-

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Група
рачуна. ОПИС ДОП Текућа година Претходна година
рачун

1 2 3 4 5
520 1. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 9054 292.542 287.11Е

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на
9055 52.070 50.461терет послодавца

522,523,
3. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора 9056 31.495 17.52S524 и 525

526 4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа
9057управљања и надзора

529 5. Остали лични расходи и накнаде 9058 47.194 29.92С
део 525,

533, и део 6. Трошкови закупнина 9059 7.719 18.40С
54

део 525, део
533, и део 7. Трошкови закупнина земљишта 9060

54
536 и 537 8. Трошкови истраживања и развоја 9061

552 9. Трошкови премија осигурања 9062 7.040 5.862

553 10. Трошкови платног промета 9063 1.699 2.672

554 11. Трошкови чланарина 9064 2.176 2.17Е

555 12. Трошкови пореза 9065 8.577 7.882

556 13. Трошкови доприноса 9066
део 560, део 14. Расходи камата и део финансијских расхода 9067 72.447 48.19С561 и 562
део 560, део 15. Расходи камата по кредитима од банака и других561 и део финансијских институција (укупно): Э068 62.610 19.92С

562

15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи 9069

15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству 9070

15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи 9071 62.610 19.92С

15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству 9072

16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне,
део 579 здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту 9073

човекове средине

579 17. Остали непоменути расходи 9074 15.734 10.31Е

18. Контролни збир (од 9054 до 9074) 9075 663,913 520,381

-износи у хиљадама динара-



VIII. ДРУГИ ПРИХОДИ
-износи у хиљадама динара-

Група
рачуна, ОПИС ДОП Текућа година Претходна годинарачун

1 2 3 4 5
640 1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса,

9076компензација и повраћаја пореских дажбина

део 641 2. Приходи по основу условљених донација 9077

део 650 З. Приходи од закупнина за земљиште 9078

651 4. Приходи од чланарина 9079
део 660, део 5. Приходи од камата -- 4080- 5З,587 -120.б97661 и-662-
део 660, део

6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и661 и део 9081 485 З7С662 осталим финансијским институцијама

део 660, део
661 и део 7. Приходи ПО основу дивиденди и учешћа у добитку 9082

669

8. Контролни збир (од 9076 до 9082) 9083 54.072 120.467

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
-износи у хиљадама динара-

ОПИС ДОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза) 9084
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према

9085 1З.11З ЗЗ.62Собрачуну)

З. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку
9086основних средстава и нематеријалне имовине

4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова
.9087пословања

5. Остала државна додељивања 9088

6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу
9089или натури од иностраних правних и физичких лица

7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само
9090предузетници)

8. Контролни збир (од 9084 до 9090) 9091 1З.11З ЗЗ.62С

х. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи v хиљадама динара-
ОПИС ДОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9092

12. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 909З

З. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне
9094клаузуле

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле
9095(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. З.)

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9096

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9097

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика 9098
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика

9099(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)



XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-
ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9100

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 9101
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне

9102клаузуле
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

9103(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9104

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9105---
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта

9106курсних разлика
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика

9107(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

(11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ
И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊД

Група рачуна,
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто Исправка Нето

рачун вредности (кол.4-5)
1 2 3 4 5 6

23, осим 236 и 237 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 911О +
9108 816.128 195.189 620.93S9111 +9112)

~eo 232, део 234,
1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9109 13.581 13.581lЦeo238 и део 239

Џ\ео 230, део 231,
1.2. Пласмани домаћим правним лицима и~eo 232, део 234, предузетницима (кредити и зајмови) 9110 502.600 502.60С

lL\eo238 и део 239

lЦeo230 и део 239 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у 9111иностранству (кредити и зајмови)
il\eo 230, део 231,
lЦeo232, 233, део

1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани 9112 299.947 195.189 104.75Е234, 235, део 238 и
део 239

део 04 и део 05 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна 9113 62.968 57.742 5.22€потраживања (9114 + 9115 + 9116)

~eo 048 и део 049 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114 5.226 5.22€
Џ\ео 043, део 045, 2.2. Пласмани домаћим правним лицима идео 048, део 049,

предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних 9115 57.742 57.742део 050, део 051 и
потраживања од домаћих правних лица и предузетникаlЦeo059

lЦeo043, 044, део
045, 048, део 049, 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део

9116lЦeo050, део 051 и дугорочних потраживања
lЦeo059
016, део 019, 028
.део 029, 038 део
039, 052,053, 055, 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 9117 1.600.670 489.694 1.110.97€I!\eo 059, 15, 159 (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)200,202,204,206
и део 209
део 016, део 019,
део 028, део 029,
део 038, део 039

3.1. Продати производи, роба иуслуге и дати авансидео 052, део 053, 9118 9.849 6.021 3.82Е
део 055, део 059, физичким лицима
~eo 202, део 204,
lЦeo206 и део 209
~eo 15, део 159
lЦeo016, део 019
~eo 028део 029,
lЦeo038, део 039, 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати авансиlL\eo052, део 053 ~авним предузећима 9119 8.259 8.25S
lL\eo055, део 059
lЦeo200, део 202,
!цео204, ,део 206 и
:цео209



Група рачуна,
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто Исправка Нето

рачун вредности (кол.4-5)
1 2 3 4 5 6

lцeo 15, део 159
щео 016, део 019 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати авансищео 028, део 029
lцeo 038, део 039 домаћим правним лицима и предузетницима
lцeo 052, део 053, 9120 1.431.757 458.292 973.46Е
lцeo 055, део 059
део 200, део 202,
lцeo 204, део 206 и
lцeo 209
Ll\eo15, део 159
!цео 016, део 019,
Ll\eo028, део 029
lЦeo038, део 039, 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 9121 91.307 28 91.27~!цео 052, део 053,
Ll\eo055,-деО-О59 републичким органима и организацијама -- -
!цео 204, део 206 и
lЦeo209
lцeo 15, део 159,
lцeo 016, део 019,
lцeo 028 део 029,
tD,eo 038, део 039 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 9122ЏЈ,ео052, део 053,
lцeo 055, део 059 единицама локалне самоуправе
ЏЈ,ео204,
lцeo 206 и део 209
део 15, део 159,
део 016, део 019,
део 028, део 029,
део 038 део 039, 3.6. Остала потраживања по основу продаје и осталиlцeo 052, део 053, 9123 59.498 25.353 34.14Е
!цео 055 део 059 аванси

lцeo 200, део 202,
ЏЈ,ео204, део 206 и
lцeo 209
054, 056, део 059, 4. Друга потраживања

9124 196.879 1.062 195.817121,22 (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)
lцeo 054, део 056,
део 059део 220, 4.1. Потраживања од физичких лица 9125 1.530 427 1.10~221, део 228 и део
229
lцeo 054, део 056,
lЦeo059,део 21 4.2. Потраживања од јавних предузећа 9126!цео 220, део 228 и
lцeo 229
lцeo 054, део 056,
lцeo 059, део 21, 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и 9127 172.694 172.69~lцeo 220, део 228 и
щео229 предузетника

ЏЈ,ео056, део 059,
lцeo 220, 222, део
1223,део 224, део 4.4. Потраживања од републичких органа и организација 9128 22.219 635 21.58~
1225,, део 228 и
део 229
lцeo056 део 059,
део 220, део 222,
lЦeo223, део 224, 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе 9129
tD,eo 225, део 228 и
lЦeo229
lцeo 054, део 056,
lЦeo059, део 21
lцeo 220, део 224, 4.6. Остала потраживања 9130 436 43Е
lцeo 225, део 226,

.е==lцeo 228 и део 229 ... '''~::..:~~>
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Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 127/2014)




