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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 
 

Aкционарско друштво Ветеринарска станица Мионица, регистровано као акционарско 
друштво чији је већински власник Јован Тадић. 

Регистарски број:  27869/2008 
Mатични број: 07134665 
Порески идентификациони број (ПИБ): 101391610 
ПДВ број: 131394601 
Друштво је основано 13.12.1989.год. друштвено предузеће, које је приватизовано у 

складу са Законом о приватизацији и регистровано у Трговинском суду у Ваљеву у 
регистарском улошку 1-1941-00. Након приватизације 21.12.2007.год., регистровано као 
акционарско друштво чији је већински власник Јован Тадић. 

Претежна делатност друштва је 7500 – ветеринарске услуге.  
Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији 

(„Службени гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у мало правно лице. 
Просечан број запослених у 2014. год. је  8 (у 2013. -7). 
 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 

Финансијски извештаји привредног друштва (АД Ветеринарска станица Мионица, 
Мионица) за обрачунски период који се завршава 31.12.2014. године састављени су, по свим 
материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим 
стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), 
Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006),  другим 
подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и 
усвојеним рачуноводственим политикама друштва.. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије 
наведено. 

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову  
динарску противвредност по средњек курсу на дан биланса стања. Позитивне и негативне 
курсне разлике настале прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања 
које нису измирене до краја године. Позитивне и негативне курсне разлике настале при 
измиривању обавеза или наплати потраживања у току године по курсу важећем на дан 
пословне промене, исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно расходи.  

 
3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПРОЦЕНЕ 
Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских  

извештаја наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све 
приказане године, осим ако није другачије назначено. 

ПРИХОДИ 
Проходи друштва обухватају приходе од продаје робе и услуга, субвеницје, регреса, 

компензација. Приходи обухватају и добитке који представљају повећање економске 
користи проистекле од продаје основних средстава, наплаћених и отписаних потраживања 
вишкова и камата.  

РАСХОДИ 
Расходи обухватају трошкове директног материјала робе и друге пословне расходе 

(трошкове осталог материјала, производне услуге, амортизације, порези и диприноси, бруто 



зарада и остали лични расходи). Расходи обухватају и губитке који представљају смањење 
економске користи (расходовање и продаја основних средстава, мањкови, директан отпис 
потраживања и остали непоменути расходи). 

СТАЛНА ИМОВИНА 
Некретнине, постројења и опрема 
Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности 

или по цени коштања  . 
 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном 

методом током процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију 
некретнина, постројења и опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за 
преосталу вредност уколико постоји.  

На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема 
овезвређени у складу са МРС 36 – Обезвређење средстава.  

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су 
следеће:  

 
             _____  Назив                                                                   Стопа амортизације________ 
  Грађевински објекти                                                                  1,8 % 
  Опрема                                                                                  6,25 – 10% 
  Возила                                                                                          10 % 
  Намештај                                                                               6,25 – 9,09%  
  Остала опрема                                                                       7,14 – 20% 
 
 
 ОБРТНА ИМОВИНА 
 Залихе 
 Залихе се вреднују по набавној вредности. Цена коштања се утврђује применом 

методе “прва улазна – прва излазна” (ФИФО).  
Краткорочна потраживања и пласмани  
Краткорочна потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани признају се 

на основу рачуноводственог документа на основу кога настаје дужничко – поверилачки 
однос. Ако се вредност у документу исказује у страној валути, врши се прерачунавање у 
извештајну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса 
од датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у 
корист прихода или расхода, осносно, нереализоване курсне разлике исказују на терет/у 
корист временских разграничења.  

Отпис краткорочних потраживања и финансијских пласмана код којих постоји 
вероватноћа ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у сличајевима када 
је немогучност наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши 
директним отписивањем.  

Готовина и готовински еквиваленти 
Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу 

код банака, друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до 
три месеца или краће и прекорачења по текућем рачуну. 

Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру 
текућих обавеза, у билансу стања.  

Основни капитал 
Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво 



односно чини га уплаћени капитал. Промене на основном капиталу врше се искључиво 
према правилима прописаним Законом о привредним друштвима, а све промене на 
основном капиталу региструју се код одговарајућег Регистра.  

Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса евра, иако је у 
Регистру уписана вредност у еврима.  

Обавезе по кредитима 
Обевезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 

трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 
амортизованој вредности. Све разлике између оствареног прилива (умањеног за 
трансакционе трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду 
коришћења кредита применом методе ефективне каматне стопе.  

Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Агенција нема 
безусловно право да одложи измирење обавеза најмање 12 месеци након датума биланса 
стања.  

Обавезе према добављачима 
Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се 

одмеравају према амортизованој вредности.  
Порез на добит 
Текући порез на добит  
Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом о 

презу на добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит за 2014. годину износи 
15% и плаћа се на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица 
приказана у пореском билансу укључује добит приказану у званичном 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 плаћеног у претходним 
периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добитака из 
будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.  

Одложени порез на добит 
Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утрђивања обавеза према 

билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе 
потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности.  

Важеће пореске стопе на датум биланса стања или пореске стопе које су након тог 
датума ступиле на снагу, користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на добит.  

Одложена пореска средства су износи пореза из добити који могу да се поврате у 
наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских 
кредита који се преносе у наредни период и признатих пореских губитака.  

Одложене пореске обавезе су износи пореза из добити који се плаћају у наредним 
периодима по основу опорезивих привремених разлика. 

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена 
пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка 
и пореских кредита на порески биланс Друштва, који се могу преносити, до степена до којег 
ће вероватно постојати опорезива добит од које се одложена пореска средства могу 
искористити.  

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи 
на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала.  

Примања запослених 
Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване 

обавезе на дан 31.12.2014.год. 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да 



плаћа доприносе државним фондовима којима се обазбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодаваца у износима 
обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, 
такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име 
запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и на терет запослених 
се књиже на терет расхода периода на који се односе. Након извршених уплата доприноса 
Друштво нема даљих законских обавеза у погледу будућег плаћања доприноса уколико 
фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције запосленима који су се 
пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као средство у износу који се може 
рефундирати или у износу за који се може умањити будућа обавеза за плаћање доприноса. 

 
Признавање прихода 
Приход укључује фер вредност примљеног износа по основу продаје роба и услуга у 

току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а. Повраћаја робе, рабата 
и попуста у тренутку преласка власништва и значајних разлика везаних за дати производ са 
продавца на купца.  

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је 
вероватно да ће у будућности Друштво имати економске користи и када су испуњени 
критеријуми за сваку од активности Друштва као што је у даљем тексту описано. Износ 
прихода се не сматра поуздано мерљивим све док се не реше све потенцијалне обавезе које 
могу настати у вези са продајом. Своје процене Друштво заснива на резултатима из 
претходног пословања, узимајући у обзир тип купца, врсту трансакције и специфичности 
сваког посла. /Друштво остварује приходе по основу продаје у промету на мало лекова 
лекова и помоћних средстава везаних за лечење и вакцинисање животиња и по основу 
пружања услуга везаних за програм мера и осталих ветеринарских услуга.  

 Признавање расхода 
 Пословни расходи обухватају све трошкове у вези са оствареним пословним 

приходима и односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и 
накнада зарада, амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање 
расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали 
(принцип сучељавања прихода и расхода). 

Приходи и расходи камата 
Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у 

оквиру финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале.  
Камате по основу обавеза из пословних односа исказују се у билансу успехау оквиру 

финансијских расхода у обрачунском периоду у коме су настале.  
Фактори финансијског ризика 
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик 

(који обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности 
каматне стопе, каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена), кредитни ризик, 
ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање ризицима у Друштву је 
усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта 
потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум.  

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва у складу са политикама 
одобреним од стране Управног одбора. Финансијска служба Друштва идентификује и 
процењује финансијске ризикеи дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са 
пословним јединицама Друштва.  

Тржишни ризик 
• Ризик од промене промене цена  

Друштво је изложено ризику промена цена власничких хартија од вредности с` обзиром 



да су улагања Друштва класификована у билансу стања као расоложива за продају или као 
финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у 
билансу успеха. Друштво није изложено ризику промена цена робе.  

• Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 
Будући да Друштво нема значајну каматосну имовину, приход и новчани токови у 

великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа. 
Ризик од промена фер вредности каматне стопе проистиче из дугорочних кредита. 

Кредити дати по променњивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику 
новчаног тока. Кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику 
промене фер вредности кредитних стопа. 

Кредитни ризик 
Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика. Друштво има утврђена 

правила како би обезбедило да се продаја услуга обавља купцима који имају одговарајућу 
кредитну историју. Продаја у промету на мало обавља се готовински или путем кредитних 
картица. Учесници у трансакцији и готовинске трансакције су ограничени на финансијске 
институције високог кредитног рејтинга.  

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је на нивоу Друштва. Кредитни ризик 
настаје: код готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената 
и депозита у банкама и финансијским иснтитуцијама; из изложености ризику у трговини на 
велико и мало, укључујући ненаплаћена потраживања и преузете обавезе.  

Ризик ликвидности 
Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа 

готовине и хартија од вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора 
финансирања преко одговарајућег износа кредитних обавеза и могућност да се изравна 
позиција на тржишту. Због динамичне природе пословања Друштва, Финансијска служба 
тежи да одржи флексибилност финансирања држањем нарасполагању утврђених кредитних 
линија. 



4. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 
Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва  приказане су у 

табели у наставку. 
 

 
Земљи

ште 
 

Грађевин
ски 

објекти 
 

Построје
ња и 

опрема 
 

Остале 
некретни

не, 
построје

ња 
и опрема 

 

Некретни
не, 

построје
ња и 

опрема 
у 

припрем
и 
 

Аванси 
за 

некретни
не, 

построје
ња и 

опрему 
 

Улага
ња на 
туђим 
НПО 

 

УКУП
НО 

 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ         

Почетно 
стање - 1. 
јануар. 2014. 
год. 

 4779 4048  2665   11492 

Исправка 
грешке и 
промена 
рачуноводст
вене 
политике 

        

Нова 
улагања  2665   -2665    

Отуђења и 
расходовање   1576     1576 

Ревалоризац
ија  - 
процена по 
поштеној 
вредности  

        

Остало         

Крајње 
стање - 31. 
децембар 
2014 год. 

 7444 2472     9916 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТ
И  

        

Почетно 
стање - 
1.јануар 
2013од. 

 2298 3087     5385 
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Исправка 
грешке и 
промена 
рачуноводст
вене 
политике 

        

Амортизациј
а  86 250     336 

Губици због 
обезвређења          

Отуђења и 
расходовање   1576     1576 

Ревалоризац
ија -  
процена по 
поштеној 
вредности 

        

Остало         

Крајње 
стање - 31. 
децембар 
2014год. 

 2384 1761     4145 

НЕОТПИС
АНА 
(САДАШЊ
А) 
ВРЕДНОСТ 

        

31. децембар 
2014 
год. 

 5060 711     5771 

31. децембар 
2013 
год. 

 2481 961  2665   6107 

Амортизација за 2014 годину износи 336 хиљада динара и укључена је у трошкове 
пословања.  
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 

 2014. 
 

2013. 
 

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима   

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1466 7918 

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје робе 1466 7918 
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 
правним лицима   

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима   

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 5951 7077 

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје производа и услуга 5951 7077 
 

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 7417 14995 
 

6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 
 

 2014. 
 

2013. 
 
 Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе   

Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за 
сопствене потребе   

УКУПНО   
 

7. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 
 

 2014. 
 

2013. 
 

Почетне залихе учинака (01.01.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

Крајње залихе учинака (31.12.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА   

СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА   

 9 



 2014. 
 

2013. 
 

 
 

8. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 2014. 2013. 
 

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.   

Приходи од закупнина   

Приходи од чланарина   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада   

Остали пословни приходи   

УКУПНО   
 

9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 
 

 2014. 2013. 

Набавна вредност продате робе на велико   

Набавна вредност продате робе на мало 1346 6998 

УКУПНО 1346 6998 
 

10. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

 2014. 2013. 

Трошкови материјала за израду 442 497 

Трошкови режијског материјала 249 319 

Трошкови горива и енергије 544 564 

УКУПНО 1235 1380 
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11. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 2014. 2013. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 3138 4018 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 564 694 

Трошкови накнада по уговорима о делу   

Трошкови накнада по ауторским уговорима   

Трошкови накнада по уговорима о привременим и 
повременим пословима   

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 
уговора   

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора   

Остали лични расходи и накнаде 377 212 

УКУПНО 4079 4924 
 

12. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 2014. 2013. 

Трошкови амортизације 336 364 

Трошкови резервисања за гарантни рок   

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   

Резервисања за задржане кауције и депозите   

Резервисања за трошкове ресктруктурирања   

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   

Остала дугорочна резервисања   

УКУПНО 336 364 
 

Основицу за амортизацију основних средстава чине набавна вредност некретнина, 
постројења и опреме. При обрачуну амортизације користи се метод пропорционалног 
отписивања. Стопа за обрачун амортизације утврђује се на основу процењеног века трајања. 
Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је основно 
средство стављено у употребу.  

 
РАЧУНОВОДСТВЕНА АМОРТИЗАЦИЈА 
- Грађевински објекти:    1,8% 
- Намештај у канцеларији:  7,14% 
- Контејнери:    7,69% 
- Компјутерска опрема:   20% 
- Телефони:     7,69% 
- Кварцна пећ:     8,27% 
- Аутомобили:    10% 
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- Телефонска секретарица:   9,09% 
- ТА пећ:     8% 
- Фрижидер:    10,35% 
- Веш машина:    10,30% 
- Клима бокс:     12,50% 
- Хируршки сто:    10% 
- Трихиноскоп:    9,09% 
- Ормар метални:    6,67% 
- Фероскоп:     12,5% 
 

13. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

 2014. 2013. 

Трошкови услуга на изради учинака   

Трошкови транспортних услуга 128 134 

Трошкови услуга одржавања 496 90 

Трошкови закупнина   

Трошкови сајмова 
   

Трошкови рекламе и пропаганде   

Трошкови истраживања   

Остали трошкови производних услуга 95 616 

Свега трошкови производних услуга 719 840 
Трошкови непроизводних услуга 872 490 

Трошкови репрезентације 123 33 

Трошкови премија осигурања 45 58 

Трошкови платног промета 69 84 

Трошкови чланарина   

Трошкови пореза и такси  156 

Трошкови доприноса   

Остали нематеријални трошкови 97  

Свега нематеријални трошкови 1206 821 

УКУПНО   
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14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

 2014. 2013. 

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   

Приходи од камата 71 22 

Позитивне курсне разлике   

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и 
заједничких улагања   

Остали финансијски приходи 115 109 

УКУПНО 186 131 
 

15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

 2014. 2013. 

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима   

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима   

Расходи камата 29 77 

Негативне курсне разлике  551 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и 
заједничких улагања   

Остали финансијски расходи 7  

УКУПНО 36 628 
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16. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

 2014. 2013. 

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме   

Добици од продаје биолошких средстава   

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од 
вредности  62 

Добици од продаје материјала   

Вишкови 1 6 

Наплаћена отписана потраживања   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 
осим валутне клаузуле   

Приходи од смањења обавеза   

Приходи од укидања дугорочних резервисања   

Остали непоменути приходи   

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава   

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних 
улагања   

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења 
и опреме   

Приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају 

  

Приходи од усклађивања вредности залиха   

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана   

Приходи од усклађивања вредности остале имовине   

УКУПНО 1 68 
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17. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 2014. 2013. 

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

Губици по основу  расходовања и продаје биолошких 
средстава   

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 
вредности   

Губици од продаје материјала   

Мањкови   

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 
осим валутне клаузуле који не испуњавају услове да се 
искажу у оквиру ревалоризационих резерви 

  

Расходи по основу директних отписа потраживања  350 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 236 289 

Остали непоменути расходи   

Обезвређење биолошких средстава   

Обезвређење нематеријалних улагања   

Обезвређење некретнина, постројења и опреме   

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 
хартија од вредности расположивих за продају   

Обезвређење залиха материјала и робе   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана   

Обезвређење остале имовине   

УКУПНО 236 639 
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18. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
 

 2014. 2013. 

Добитак пословања које се обуставља   

Приходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика 
и исправке грешака из  ранијих година који нису материјално 
значајни 

  

Минус: Губитак пословања које се обуставља   

Минус: Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених 
политика и исправке грешака из  ранијих година који нису 
материјално значајни 

  

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 1662 1382 

 
19. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 

 

 2014. 2013. 

Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО   
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20.  ЗАЛИХЕ 
 

 2014. 2013. 

Материјал 37 72 

Недовршена производња   

Готови производи   

Роба у промету на мало  593 969 

Минус: Обезвређење залиха   

Аванси  138 138 

УКУПНО 768 1179 
 

21. ПОТРАЖИВАЊА 
 

 2014. 2013. 

Купци – матична и зависна правна лица   

Купци – остала повезана правна лица   

Купци у земљи 1880 5032 

Купци у иностранству   

Минус: Исправка вредности потраживања од купаца   

Свега  потраживања по основу продаје 1880 5032 
Потраживања за камату и дивиденде   

Потраживања од запослених 163 164 

Потраживања од државних органа и организација 100 100 

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза 
и доприноса 32 32 

Остала потраживања  33 

Минус: Исправка вредности других потраживања 
   

Свега друга потраживања 295 329 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 2175 5361 
 
За доспела потраживања од купаца од чијег је рока за наплату протекло више од 60 дана 

није формирана исправка вредности у складу са одлуком директора јер се ради о физичким 
лицима са којима и даље сарађујемо и наплативост је извесна. 



22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 2014. 2013. 

Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна 
правна лица   

Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана 
правна лица   

Краткорочни кредити у земљи   

Краткорочни кредити у иностранству   

Део дугорочних финансијских пласмана који доспева 
до једне године   

Хартије од вредности које се држе до доспећа - део 
који доспева до једне године   

Хартије од вредности којима се тргује   

Остали краткорочни финансијски пласмани   

Минус: Обезвређење краткорочних финансијских 
пласмана   

УКУПНО   
 

23. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

 2014. 2013. 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти   

Текући (пословни) рачуни 52 111 

Издвојена новчана средства и акредитиви   

Благајна   

Девизни рачун   

Девизни акредитиви   

Девизна благајна   

Остала новчана средства   

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 
вредност умањена   

УКУПНО 52 111 
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24. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 2014. 2013. 

Порез на додату вредност – претходни порез   

Активна временска разграничења 10 12 

УКУПНО 10 12 
 

25. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

РАЧУН НАБАВНА ВРЕДНОСТ ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

НЕОПТИСАНА 
ВРЕДНОСТ 

014 - ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА 
УЛАГАЊА 62046,00 62046,00 0 

022 - ГРАЂЕВИСНКИ ОБЈЕКТИ 
4778644,03 2383708,79 2394935,24 

023 - ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
2471579,62 1760623,47 710956,15 

УКУПНО 
7312269,65 4206378,26 3105891,39 

РАЧУНОВОДСТВЕНА ОСНОВИЦА  
    3105891,39 

    
    
    

ОПИС 
ОСНОВИЦА ЗА 

ОБРАЧУН 
АМОРТИЗАЦИЈЕ 

КУМУЛИСАНА 
ПОРЕСКА 

АМОРТИЗАЦИЈЕ 

НЕОТПИСАНА 
ВРЕДНОСТ У 
ПОРЕСКОМ 
СМИСЛУ 

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 
4778644,00 2512734,40 2265909,6 

023 - ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
  0 909472,55 

УКУПНО: 
4778644,00 2512734,40 3175382,15 

ПОРЕСКА ОСНОВИЦА 
    3175382,15 

    ПОРЕСКА ОСНОВИЦА 3175382,15 
  РАЧУНОВОДСТВЕНА ОСНОВИЦА 3105891,39 
  РАЗЛИКА 69490,76 
  СТОПА ПОРЕЗА 15% 10423,61 
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Одложена 
пореска 
средства 

Одложене 
пореске 
обавезе 

Стање на почетку године 10 21 

Повећање / (смањење) у току године   

Ефекти промене пореске стопе   

Стање на крају године 10 21 
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26. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
 

 2014. 2013. 
Акцијски капитал 5026 5026 

Удели ДОО   

Улози   

Државни капитал   

Друштвени капитал   

Задружни удели   

Остали основни капитал   

УКУПНО 5026 5026 
 

 
За акционарска друштва 

 
Акционари друштва су 
 

 Врста акција3  % Учешћа  2014. 2013. 
Акционар Јован Тадић Обична  69,99 2943 2943 

Акционар Мали акционари Обична  29,99 1260 1260 

Акционар Акцијски фонд Обична  0,02 823 823 

Мањински интерес     

УКУПНО   5026 5026 
 

27. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 
 
 2014. 2013. 
Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО   
 

28. РЕЗЕРВЕ 
 

 2014.  
Ревалориѕационе резерве на дан 01.01.2014. 285  

Пренос на нераспоређену добит 285  

   

УКУПНО 0  
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29. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 
 
Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 2014 

Почетно стање – 1.1.2014 2117 
Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  

Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2014. 2117 

Исплата дивиденде  

Остала повећања  

Остала смањења 1382 

Нераспоређена добит текуће године  

Стање на дан 31.12.2014. 735 
 

Расподела нерасподеђеног добитка извршена на основу Скупштине/Управног одбора 
(навести број и датум одлуке) на следећи начин: 

 

 2014 

Покриће губитка 1382 

Исплата дивиденде  

Учешће запослених у добити  

Резерве  

Основни капитал  

Остало  

Обрачунати порез  
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30. ГУБИТАК 
 
Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи начин: 
 
 2014. 2013. 
Губитак ранијих година   

Губитак текуће године 1662 1382 

УКУПНО 1662 1382 
 

31. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ (ИЛИ УДЕЛИ) 
 

 2014. 2013. 
Откупљене сопствене акције (или удели) које је које је 
друштво дужно да отуђи у периоду дужем од годину 
дана од дана стицања 

  

Откупљене сопствене акције (или удели) ради продаје 
или поништавања у року од годину дана.   

УКУПНО   
 

 
32.  ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 

 
Ознака 
валуте 

 

Каматна 
стопа 

 
2014. 2013. 

Дугорочни кредити у земљи     

Правно лице NLB leasing Београд     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Дугорочни кредити у иностранству     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

УКУПНО       
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33. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 2014. 2013. 
Обавезе које се могу конвертовати у капитал 2 2 

Обавезе према матичним и зависним правним лицима   

Обавезе према осталим повезаним правним лицима   

Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину 
дана   

Остале дугорочне обавезе   

УКУПНО 2 2 
 

34. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 Ознака 
валуте 

Каматна 
стопа 2014. 2013. 

Краткорочни кредити од матичних и зависних 
правних лица     

Правно лице      

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Краткорочни кредити од осталих повезаних 
правних лица     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Краткорочни кредити у земљи     

Правно лице INTESA Банка     

Правно лице .............дозбољен минус    221 

Остали ..........     

Свега     221 

Краткорочни кредити у иностранству     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      
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 Ознака 
валуте 

Каматна 
стопа 2014. 2013. 

Део дугорочних кредита који доспева до једне 
године     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до 
једне године     

Правно лице NLB leasing Београд     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Обавезе по краткорочним хартијама од вредности     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Остале краткорочне финансијске обавезе     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........   110  

Свега      

УКУПНО   110 221 
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35. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

 2014. 2013. 
Примљени аванси, депозити и кауције   

Добављачи - матична и зависна правна лица   

Добављачи - остала повезана правна лица   

Добављачи у земљи 3734 5999 

Добављачи у иностранству   

Остале обавезе из пословања 533 130 

Свега обавезе из пословања 4267 6129 
Обавезе према увознику   

Обавезе по основу извоза за туђ рачун   

Обавезе по основу комисионе и консигнационе 
продаје   

Остале обавезе из специфичних послова   

Свега  обавезе из специфичних послова   

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 4267 6129 
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36. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

 
 2014. 2013. 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада 
које се рефундирају 437 420 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 43 42 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог 89 89 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 83 93 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 
запосленог које се рефундирају   

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 
послодавца које се рефундирају   

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада 652 644 
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања   

Обавезе за дивиденде 10 9 

Обавезе за учешће у добити 10 9 

Обавезе према запосленима   

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора   

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у 
току године   

Остале обавезе   

Свега друге обавезе 20 18 
Унапред обрачунати трошкови   

Обрачунати приходи будућег периода   

Разграничени зависни трошкови набавке   

Одложени приходи и примљене донације   

Разграничени приходи по основу потраживања   

Остала ПВР   

Свега ПВР   

УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР 672 662 
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37. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 2014. 2013. 
 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 282 678 
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 282 678 

 
 
 

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА МИОНИЦА АД МИОНИЦА НИЈЕ ИМАЛА 
СУДСКИХ СПОРОВА НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У МИОНИЦИ  
 
 
 

                                                           Законски заступник 
 
 

____________________ 
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VETERINARSKA STANICA MIONICA AD 
 
 
 
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 
 
 
 

1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva , a naročito 
finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podaci relevantni za procenu 
stanja imovine društva: 

 
1.1 Prikaz razvoja poslovanja drustva: 

 
Privredno drustvo je poslovalo u 2014. godini pod nazivom Veterinarska stanica ad, 
Mionica. U Registar privrednih subjekata , Agencije za privredne subjekte u Beogradu , 
privredno društvo je upisano pod br.  BD 27869/2008 od 16.04.2008. godine ,nakon 
sprovedenog postupka privatizacije , pod matičnim brojem 07134665 (u daljem tekstu 
:privredno društvo). 

 
1.2.Prikaz rezultata poslovanja društva: 

 
Privredno društvo je u 2014. godini poslovalo u skladu sa usvojenim poslovnim 
planovima. 
 

1.3.Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 
 
Privredno društvo je u 2014. godini iskazalo  neto gubitak u iznosu od 
1.661.452,47dinara. 
 

1.4.Podaci o relevantnim pokazateljima za procenu stanja imovine privrednog 
društva: 

Na dan 31.12.2014. godine kratkoročne obaveze  privrednog društva vece su od obrtne 
imovine za 2.390 hiljada dinara. 
 
 
2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim 

politikama društva , kao i glavnih rizika I pretnji kojima je poslovanje društva 
izloženo: 

 
2.1. Opis očekivanog razvoja drustva u narednom periodu: 
 

Planovi privrednog drustva u narednom periodu usmereni su na ostvarivanje pozitivnih 
poslovnih rezultata kroz povećanje korisnika usluga i povracaj  Programa obaveznih 
mera koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede. 
 

2.2. Opis promena u poslovnim politikama drustva: 
 



 
U 2014. godini nije bilo promena u poslovnim politikama privrednog društva. 
 

2.3.Opis glavnih rizika i pretnji kojima je društvo izloženo: 
 
Ne postoje materijalni rizici koji bi ugrozili poslovanje privrednog društva u narednom 
periodu. 
 
 
3. Svi vazniji poslovni dogadjaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za 

koju se izveštaj priprema: 
 

Nije bilo važnijih poslovnih događaja koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za 
koju se izveštaj priprema. 
 
 
4. Svi značajni poslovi sa povezanim licima: 
 
Privredno društvo nema povezana lica. 
 
5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoje: 
 
Nije bilo aktivnosti na polju istraživanja i razvoja. 
 
6. Sopstvene akcije drustva: 
 
Privredno društvo  u 2014. godini  nije sticalo sopstvene akcije  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lice odgovorno za sastavljanje    Zakonski zastupnik 
godišnjeg izveštaja      Direktor 
_________________________                                              _______________________  
Ana Pavlović, knjigovođa      





VETERINARSKA STANICA „MIONICA“ A.D.  

Broj 1/2015 

U Valjevu, 03.06.2015. godine 

  

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 
99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) finansijski izveštaj za 2014. god nije usvojen jer nije 
održana Skupština akcionara.  

 

 

 

 

              Potpis 

___________________ 

 

 



VETERINARSKA STANICA „MIONICA“ A.D.  

Broj 2/2015 

U Mionici, 03.06.2015. godine 

 

IZJAVA 

  

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - dr. zakon i 5/2015) nije vršeno pokriće gubitka, jer nije održana Skupština  akcionara na kojoj 
bi bio usvojen finansijski izveštaj za 2014. god.  

 

 

 

 

 

 

              Potpis 

___________________ 
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