
 

 
 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU 
 
 
 
 
 
 

VETERINARSKI CENTAR A.D. KRALJEVO 
 
 
 
 

Sadržaj: 
 

1. Bilans stanja 
2. Bilans uspeha 
3. Izveštaj o tokovima gotovine 
4. Izveštaj o promenama na kapitalu 
5. Godišnji izveštaj o poslovanju 
6. Izveštaj ovlašćenog revizora 
7. Izjava odgovornih lica 

 

















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 
ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР 
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 
Финансијски извeштаји 
31. децембар 2011. гoдинe и 
Извештај независног ревизора  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР  
   КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО

     
   

 
 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 Страна 
 
   
 
Извештај независног ревизора 1 - 3 
 
 
Финансијски извештаји: 
 
 

Биланс успеха 4 
 
 
Биланс стања 5 
 
 
Извештај  о променама на  капиталу 6 
 
 
Извештај о токовима готовине 7 
 
 
Напомене уз финансијске извештаје  8 - 22 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
АКЦИОНАРИМА ВЕТЕРИНАРСКОГ ЦЕНТРА КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 
 
Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја Ветеринарске 
станице ветеринарског центра Краљево а.д., Краљево (у даљем тексту „Привредно друштво“) који 
обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2011. године и одговарајући биланс успеха, извештај 
о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, 
као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство Привредног друштва је одговорно за састављање и истинито и објективно 
приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике 
Србије, као и за оне интерне контроле за које руководство одреди да су неопходне за сврхе 
састављања финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, услед 
криминалне радње или грешке.  
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 
извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије и 
Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије. Због питања изнетих у пасусима - Основа 
за уздржавајуће мишљење, нисмо били у могућности да прибавимо довољно одговарајућих 
ревизијских доказа који би нам обезбедили основу за мишљење ревизора. 
 
Основе за уздржавајуће мишљење 
 
Као што је обелодањено у напоменама 3.3. и 13. уз финансијске извештаје, садашња вредност 
некретнина, постројења и опреме у билансу стања на дан 31. децембра 2011. године у износу 
11,324 хиљаде динара, укључује садашњу вредност некретнина, постројења и опреме, која је 
приликом прве примене рачуноводствених прописа у Републици Србији била исказана по 
затеченој књиговодственој вредности на дан 31. децембра 2003. године. Ови прописи су 
подразумевали обавезну ревалоризацију набавне и исправке вредности некретнина, постројења и 
опреме применом општег индекса раста цена на мало и примену прописаних стопа амортизације. 
На основу напред изнетог, нисмо се могли уверити да наведена вредност по којој су исказане 
некретнине, постројења и опрема прибављена до 1. јануара 2004. године представљају вредност 
некретнина, постројења и опреме која би се добила да је Привредно друштво у потпуности 
примењивало МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема“, као ни да утврдимо ефекте које на 
финансијске извештаје може имати наведено одступање. Примена наведене рачуноводствене 
политике није у складу са МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” по коме се захтева да се 
набавна, односно ревалоризована (фер) вредност основних средстава амортизује у корисном 
процењеном веку употребе. На основу расположивих информација нисмо били у могућности да 
утврдимо ефекте наведених одступања од МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” на 
приложене финансијске извештаје. 
 

 
 
 

 (наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
АКЦИОНАРИМА ВЕТЕРИНАРСКОГ ЦЕНТРА КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО (наставак) 
 
Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 
 
Привредно друштво је у билансу успеха за 2011. годину, исказало материјално значајан губитак у 
износу 7,531 хиљада динара, а у билансу стања на дан 31. децембра 2011. године исказан је 
акумулирани губитак у износу 14,576 хиљада динара и губитак изнад вредности капитала у 
износу 5,801 хиљада динара. Поред тога, краткорочне обавезе Привредног друштва су веће од 
његове обртне имовине у износу од 17,187 хиљада динара. Наведене чињенице указују на 
постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову сумњу да ће Привредно 
друштво бити у стању да настави пословање по начелу сталности пословања. 
 
Као што је обелодањено у напомени 17. уз финансијске извештаје, краткорочни финансијски 
пласмани који на дан 31. децембра 2011. године износе 400 хиљада динара, у целости потичу из 
2009. године и нису затворени у периоду дужем од једне године, за које Привредно друштво није 
извшило исправку вредности на терет осталих расхода у билансу успеха за 2011. годину, а ради 
њиховог свођења на накнадиву вредност, као што се то захтева према МРС 39 „Финансијски 
инструменти: признавање и одмеравање“ у делу овог стандарда који се односи на „Умањење 
вредности и ненаплативост финансијских средстава“. 
 
Као што је обелодањено у напомени 7. уз финансијске извештаје, трошкови зарада, накнада 
зарада и остали лични расходи који у 2011. години износе 18,588 хиљада динара, обухватају износ 
од 1,750 хиљада динара који се односи на трошкове из 2010. године. Примењени рачуноводствени 
третман није у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена 
и грешке”, по коме се захтева корекција почетног стања губитка и промена упоредних података 
по основу материјално значајних грешака насталих у ранијим годинама.  
 
Као што је обелодањено у напомени 23. уз финансијске извештаје, обавезе из пословања на дан 
31. децембра 2011. године износе 10,600 хиљада динара и у износу од 413 хиљада динара се 
односе на обавезе према Јавном предузећу за стамбене услуге Стан Рашка по основу Уговора, 
број 15, о продаји нефинансијске имовине (стан солидарности), закљученим на дан 12. марта 
2002. године. У одговору на послату конфирмацију за потврду стања потраживања/обавеза, Јавно 
предузеће за стамбене услуге Стан Рашка је на дан 31. децембра 2011. године исказало 
потраживања од Привредног друштва у износу од 521 хиљада динара, која су на дан 31. 
децембра 2011. године већа за 108 хиљада динара од исказаних обавеза Привредног друштва. 
Ефекти који се могу јавити као резултат усаглашавања ових обавеза могу имати материјално 
значајан утицај на приложене финансијске извештаје. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
АКЦИОНАРИМА ВЕТЕРИНАРСКОГ ЦЕНТРА КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО (наставак) 
 
Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 
 
Привредно друштво је извршило погрешну класификацију и презентацију појединих категорија 
позиција биланса стања и биланса успеха за 2011. годину, по следећим основама: 

 
- Као што је обелодањено у напомени 4. уз финансијске извештаје, приходи од продаје робе 

на иностраном тржишту у 2011. години исказани су у износу од 2,543 хиљадe динара и у 
целости се односе на приходе од продаје робе на домаћем тржишту. На основу претходно 
наведеног Привредно друштво је за износ од 2,543 хиљадe динара у билансу успеха 
преценило приходе од продаје робе на иностраном тржишту, а потценило приходе од 
продаје робе на домаћем тржишту за исти износ. 

 
- Као што је обелодањено у напомени 23. уз финансијске извештаје, обавезе из пословања 

на дан 31. децембра 2011. године износе 10,600 хиљада динара и у износу од 413 хиљада 
динара се односе на обавезе према Јавном предузећу за стамбене услуге Стан Рашка по 
основу Уговора, број 15, о продаји нефинансијске имовине (стан солидарности), 
закљученим на дан 12. марта 2002. године, које су на дан 31. децембра 2011. године 
требале бити исказане на дугорочним обавезама, за недоспели део обавезе, и на текућим 
доспећима, за доспели део обавезе по наведеном основу. На основу претходно наведеног 
Привредно друштво је за износ од 413 хиљада динара у билансу стања на дан 31. 
децембра 2011. године преценило обавезе из пословања, а потценило дугорочне обавезе 
за недоспели део обавезе, и краткорочне финансијске обавезе, за доспели део обавезе по 
наведеном основу. 
 

Наведена погрешна класификација и презентација у приложеним финансијским извештајима није 
у складу са рачуноводственим прописима у Републици Србији и релевантним Међународним 
стандардима финансијског извештавања 
 

 
Уздржавајуће мишљење 
 
Због значаја питања изнетих у пасусима - Основе за уздржавајуће мишљење, нисмо били у 
могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују основу за 
мишљење ревизора. Сходно томе, не изражавамо мишљење о приложеним финансијским 
извештајима.     
  
 
 
Београд, 19. април 2012. године   
 
 
          

 
                                                                                                                                         Јован Папић 

Овлашћени ревизор 



ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР 
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 
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БИЛАНС УСПЕХА 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године 
(У хиљадама динара)                                                                                                   
 Напомене  2010.  2011. 
     
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ     
Приходи од продаје 4 25,142  23,787 
Остали пословни приходи 5 1,612  786 
  26,754  24,573 
     
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ     
Набавна вредност продате робе  (7,135)  (4,600) 
Трошкови материјала 6 (3,974)  (4,394) 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали      
    лични расходи 7 (18,588)  (15,661) 
Трошкови амортизације  13 (1,237)  (1,134) 
Остали пословни расходи 8 (4,075)  (4,113) 
  (35,009)  (29,902) 
     
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  (8,255)  (5,329) 
     
Финансијски расходи 9 (27)  (309) 
Остали приходи 10 1,612  943 
Остали расходи 11 (853)  (547) 
  732  87 
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ   
    ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (7,523)  (5,242) 
     
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК     
Одложени порески (расходи)/приходи  
    периода 12 a) (8)  13 
     
НЕТО ГУБИТАК  (7,531)  (5,229) 

 
Напoмeнe на нарeдним странама  

чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја 
 

Ови финансијски извештаји су одобрени од стране руководства Ветеринарске станице 
ветеринарског центра Краљево а.д., Краљево и предати Агенцији за привредне регистре 25. 
фебруара 2012. године. 
 
Потписано у име Ветеринарске станице ветеринарског центра Краљево а.д., Краљево: 
  
 



ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР 
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 
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БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. децембра 2011. године 
(У хиљадама динара) 

 
 

Напомене  
31. децембар 

2011.  
31. децембар 

2010. 
АКТИВА      
Стална имовина      
Некретнине, постројења и опрема 13  11,324  11,983 
Учешћа у капиталу 14  70  70 
   11,394  12,053 
Обртна имовина      
Залихе 15  3,039  3,299 
Потраживања 16  3,923  3,925 
Kраткорочни финансијски пласмани 17  400  400 
Готовински еквиваленти и готовина 18  1,527  1,025 
Порез на додату вредност и активна временска  
   разграничења 

 
19  324  184 

   9,213  8,833 
      
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА   -  13 
      
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА   5,801  644 
      
Укупна актива   26,408  21,543 
      
ПАСИВА      
Капитал      
Основни капитал  20  14,576  12,188 
Губитак   (14,576)  (12,188) 
   -  - 
Дугорочне обавезе      
Остале дугорочне обавезе 21  -  3,725 
      
Краткорочне обавезе      
Краткорочне финансијске обавезе 22  13,400  5,000 
Обавезе из пословања 23  10,600  5,812 
Остале краткорочне обавезе  24  1,440  4,821 
Обавезе по основу пореза на додату  вредност   
   и осталих јавних прихода 

 
25  960  2,185 

   26,400  17,818 
      
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 12 в)  8  - 
      
Укупна пасива   26,408  21,543 

 
Напoмeнe на нарeдним странама  

чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја



ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 
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ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ 
У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2011. гoдинe 
(У хиљадама динара) 

 
Основни 
капитал  

Нераспоре-
ђени 

добитак  

Губитак 
до висине 
капитала 

 
 

Укупно 

 Губитак 
изнад висине 

капитала 
 
Стање 1. јануара 2010. године 12,188  1,587  (8,390)  5,385 

 
- 

Исправка материјално значајних грешака    -  (735)  1,588  853  - 
Кориговано стање 1. јануара 2010. године 12,188  852  (6,802)  6,238  - 
Корикције по налогу ревизора од прошле године -    (1,653)  (1,653)  - 
Покриће губитка -  (852)  852  -  - 
Пренос на губитак изнад висине капитала -  -  644  644  (644) 
Губитак текуће године -  -  (5,229)  (5,229)  - 

Стање 31. децембра 2010. године 
 

12,188  -  (12,188)  - 
 

(644) 
          
Стање 1. јануара 2011. године 12,188  -  (12,188)  -  (644) 
Увећање основног капитала (напомена 20.) 2,388  -  -  2,388  - 
Смањење одложених пореских средстава (напомена 12.) -  -  (13)  (13)  - 
Губитак текуће године -  -  (7,531)  (7,531)  - 
Пренос на губитак изнад висине капитала -  -  5,156  5,156  (5,156) 
Корекција ради заокружења -  -  -  -  (1) 
          
Стање 31. децембра 2011. године 14,576  -  (14,576)  -  (5,801) 

 
 

Напoмeнe на нарeдним странама 
чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја



ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР 
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2011. гoдинe 
(У хиљадама динара) 
 2011.  2010. 
    
Токови готовине из пословних активности    
Продаја и примљени аванси 28,646  36,929 
Остали приливи из редовног пословања -  786 
Исплате добављачима и дати аванси (12,491)  (17,426) 
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (18,588)  (15,661) 
Плаћене камате (27)  (268) 
Плаћања по основу осталих јавних прихода (4,302)  (3,047) 

    
Нето (одлив)/прилив готовине из пословних активности (6,762)  1,313 

    
Токови готовине из активности инвестирања    
Продаја опреме 201  - 
Куповина некретнина и опреме  -  (2,348) 
    
Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања 201  (2,348) 

    
Токови готовине из активности финансирања    
Увећање основног капитала 2,388  - 
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (приливи) 8,800  3,137 
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (одливи) (4,125)  (1,225) 

    
Нето прилив готовине из активности финансирања 7,063  1,912 

    
Нето прилив готовине  502  877 
Готовина на почетку обрачунског периода 1,025  148 

    
Гoтoвина на крају обрачунског периода 1,527  1,025 

 
Напoмeнe на нарeдним странама чинe 

саставни дeo oвих финансијских извeштаjа



    ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР  
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 

НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
На дан 31. дeцeмбар 2011. гoдинe 
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1.  OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 
 

Акционарско друштво Ветеринарска станица ветеринарски центар Краљево а.д., 
Краљево („Привредно друштво“) је основана 1960. године као Радна организација 
„Ветеринарска станица“ Краљево, а од 1993. године добија статус Јавна установа 
„Ветеринарска станица“ Краљево. У складу са Законом о приватизацији („Сл. Гласник 
РС“ 38/1, 18/1) Уредбом о продаји капитала и имовине јавном аукцијом („Сл. Гласник 
РС“ 45/1, 45/02 и 19/03), Агенција за приватизацију је на аукцији која је одржана 31. јула 
2008. године продала 70% капитала Ђури Станићу из Београда. Купац (Ђура Станић из 
Београда) и Агенција за приватизацију закључили су 31. јула 2008. године Уговор о 
продаји државног капитала методом јавне аукције. Од тада Привредно друштво послује 
као Отворено акционарско друштво. Купац је поднео Агенцији за приватизацију, дана 8. 
августа 2010. године, захтев за уступање Уговора о продаји државног капитала методом 
јавне аукције Конзорцијуму два физичка лица (Ђура Станић из Београда са 25% учешћа 
у капиталу и Бојан Бранковић из Београда са 25% учешћа у капиталу) и правног лица 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица са 50% учешћа у капиталу. Агенција за 
приватизацију је 4. октобра 2010. године донела Решење број 10-4093/10-5124/02 којим 
се даје сагласност Купцу да уступи Уговор о продаји државног капитала методом јавне 
аукције. 

   
  Решењем Агенције за привредне регистре БД 5805/2009 од 23. фебруара 2009. године 

извршено је превођење у  Регистар привредних субјеката.  
 

  Пуно пословно име: Акционарско друштво Ветеринарска станица ветеринарски центар 
Краљево а.д., Краљево. Скраћено пословно име: Ветеринарски центар Краљево а.д., 
Краљево. 

 
  Oснoвну дeлатнoст Привредног друштва чини пољопривреда и сточарство – 

ветеринарска активност. Шифра делатности је 7500.  
 
Према изводу Агенције за привредне регистре Републике Србије вредност основног 
капитала Привредног друштва износи ЕУР 179,918.91 и структура истог је следећа: 
 
- ЕУР 154,278.49, новчани - уписан и уплаћен на дан 31. децембра 2006. године и  
- ЕУР 25,640.42, неновчани - уписан и унет на дан 28. јула 2009. године 

 
            Према изводу Централног регистра хартија од вредности Републике Србије основни 

капитал Привредног друштва је подељен на 14,576 обичних акција појединачне 
номиналне вредности 1,000 динара. 

 
Седиште Привредног друштва је у Краљеву, улица Жички пут број 1. Матични број 
Привредног друштва је 07344155, а порески идентификациони број је 101941285. 

  
На дан 31. децембра 2011. године Привредно друштво јe ималo 32 запoслeна радника (31. 
децембра 2010. године – 34 радника).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР  
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 

НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
На дан 31. дeцeмбар 2011. гoдинe 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВEШТАЈА И РАЧУНOВOДСТВEНИ МЕТОД 

 
 Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и 

рачуноводствени метод 
 

На основу Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр.  46 од 2. јуна 
2006. године и бр. 111 од 29.  децембра 2009. године), правна лица и предузетници у 
Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање 
имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и 
обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском  и професионалном 
регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских 
извештаја („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно 
Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су 
саставни део наведених стандарда који су били на снази на дан 31. децембра 2002. године. 

 
Измене МРС као и нови МСФИ и одговарајућа  тумачења, издати од Одбора за 
Међународне рачуноводствене стандарде („Одбор”) и Комитета за тумачења 
међународног финансијског извештавања („Комитет”), у периоду од 31. децембра 2002. 
године до 1. јануара 2009. године, званично су усвојени Решењем Министра финансија 
Републике Србије и објављени у „Службеном гласнику РС”, бр. 77 на дан 25. октобра 
2010. године. 

 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја нису биле 
преведене све измене МРС/МСФИ и тумачења Комитета која су била на снази за 
годишње периоде који почињу 1. јануара 2009. године. При том, приложени финансијски 
извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о контном оквиру и 
садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114 од 22. децембра 2006. године, бр. 119 од 
26. децембра 2008. године, бр. 9 од 6. фебруара 2009. године и бр. 4 од 29. јануара 2010. 
године), који преузима законом дефинисан потпун скуп  финансијских извештаја који 
одступа од оног дефинисног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у 
појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција 
предвиђених наведеним стандардом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР  
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 

НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВEШТАЈА, РАЧУНOВOДСТВEНИ МЕТОД И УПОРЕДНИ ПОДАЦИ (наставак) 

 
            Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и 

рачуноводствени метод (наставак) 
 
На дан објављивања ових финансијски извештаја, следеће измене и допуне  стандарда 
(МРС и МСФИ) биле су издате од стране Одбора за Међународне рачуноводствене 
стандарде и обавезне су за примену у текућем периоду, које још увек нису званично 
преведене и усвојене у Републици Србији. Наведене измене и допуне се односе  на 
следеће стандарде: 

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

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 
 МСФИ 7 „Финансијски инструменти: oбелодањивања” (на снази за годишње  

           периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године); 
 МРС 38 „Нематеријална имовина” (на снази за годишње периоде који почињу        

на дан или након 1. јула 2009. године); 
 МСФИ 2 „Плаћања акцијама” (прве измене, на снази за годишње периоде који 

почињу на дан 1. јула 2009. године и друга измена, на снази за годишње           
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  

 МРС 24 „Обелодањивање повезаних страна” (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

 МРС 32 „Финансијски инструменти; презентација” (на снази за годишње         
периоде на дан или након 1. фебруара 2010. године); и  

 Измене различитих  МСФИ и МРС (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС           
17, МРС 36 и МРС 39) које су резултат Пројекта квалитативног побољшавања  
МСФИ  и ступају на снагу за годиишње периоде који почињу на дан или  
након 1. јануара 2010. године. 
 

Сходно наведеном, имајући у виду потенцијално материјално значајне ефекте које 
одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на 
реалност и објективност финансијских извештаја Привредног друштва , приложени 
финансијски извештаји не могу се сматрати као финансијски извештаји састављени у 
складу са МСФИ и МРС. 

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

 
Привредно друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало 
рачуноводствене политике образложене у напомени 3. уз финансијске извештаје 

 
Финансијски извештаји Привредног друштва су исказани у хиљадама динара. Динар 
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.                          

 
 
 
 
 
 
 
 



    ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР  
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 

НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
На дан 31. дeцeмбар 2011. гoдинe 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА 
 

3.1. Прихoди и расходи 
 
Приходи се исказују по фактурној вредности, умањеној за дате попусте, повраћај 
производа и порез на додату вредност. Приходи се признају у тренутку када се роба 
испоручи односно када сви ризици по основу испоручене робе пређу на купца. Приходи 
од услуга се признају када је услуга извршена. За услуге које се врше у дужем периоду, 
приходи се признају сразмерно довршености посла. 
 
Са датумoм на кoји сe књижe прихoди такoђe сe књижe и oдгoварајући расхoди (принцип 
узрoчнoсти прихoда и расхoда). 

Приходи и расходи по основу камата се књиже у корист или на терет периода на који се 
односе. 

3.2. Прерачунавање износа исказаних у страној валути  
 

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 на дан биланса стања 
прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту 
девиза који је важио на тај дан. 
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној 
валути и прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 
биланса стања, књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по 
основу курсних разлика.  

 
3.3. Некретнине, постројења и опрема  
 

Под некретнинама, постројењима и опремом сматрају се она средства чији је очекивани 
корисни век употребе дужи од једне године и појединачна набавна вредност у време 
набавке већа од просечне бруто зараде у Републици Србији. 
 
Некретнине, постројења и опрема су на дан 1. јануара 2004. године приликом промене 
рачуноводствених прописа Републике Србије признати у износима заснованим на 
дотадашњим рачуноводственим прописима који су прописивали ревалоризацију набавне 
и исправке вредности средстава применом општег индекса цена на мало и применом 
прописаних стопа амортизације. 

   
Некретнине, постројења и опрема  након 1. јануара 2004. године исказују се по набавној 
вредности. Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, укључујући царине и 
порезе који се не могу рефундирати и све друге трошкове довођења средстава у стање 
функционалне приправности. Набавна вредност умањена је за све примљене попусте и 
рабате. 

 
Накнадна улагања која повећавају корисни век употребе и величину капацитета 
некретнина, постројења и опреме, као и ако мењају намену средстава исказују се као део 
те имовине, док одржавање и оправке који не мењају горе наведена својства некретнина, 
постројења и опреме, терете трошкове текућег периода. 

 
Добици или губици настали приликом расходовања или продаје некретнина, постројења и 
опреме, признају се на терет или у корист биланса успеха као део осталих пословних 
прихода или осталих пословних расхода. 

 
 
 
 



    ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР  
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 

НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
На дан 31. дeцeмбар 2011. гoдинe 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 
3.4. Амoртизација 

 
Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне 
методе, односно применом годишњих стопа, с циљем да се средства у потпуности отпишу 
током њиховог корисног века трајања.  
 
 
Примењене стопе амортизације за главне категорије основних средстава дате су у 
следећем прегледу: 

 Стопе 
амортизације 

  
Некретнине  2.5% 
Опрема     10%-12.5%  

 
3.5. Залихе 

 
Залихе материјала и робе које се набављају од добављача мере се по набавној вредности 
или по нето продајној вредности, ако је нижа. 
 
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане 
цене. Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после сваког новог улаза 
материјала. Ситан инвентар се након издавања у употребу отписује 100% на терет 
осталих расхода. 
 
Залихе робе мере се по набавној или или по нето продајној вредности ако је нижа. 
Обрачун излаза (продаје) залиха робе, врши се по методи пондерисане просечне цене. 
Њено утврђивање се врши након сваког улаза залиха. 

 
3.6.      Финансијски инструменти 
 

Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од 
момента када је Привредно друштво уговорним одредбама везано за финансијски 
инструмент. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Привредно друштво изгуби контролу 
над уговорним правима на финансијском инструменту, што се дешава када су права 
коришћења финансијског инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске 
обавезе престају да се признају када Привредно друштво испуни обавезу и када је 
уговором предвиђена обавеза плаћања укинута или истекла. 
 
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања 
 
Пoтраживања oд купаца и остала краткорочна потраживања исказана су пo њихoвoј 
нoминалнoј врeднoсти, умањeнoј за исправкe врeднoсти потраживања која су према 
процени руководства Привредног друштва нeнаплатива. За свако потраживање процењује 
се појединачно степен наплативости и за сва потраживања за која се оцени да су 
ненаплатива врши се индиректно отписивање, док се у случајевима када је немогућност 
наплате извесна и документована, врши директан отпис. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
 

3.6.      Финансијски инструменти (наставак) 
 
Готовински еквиваленти и готовина 

 
Под готовинским еквивалентима и готовином у извештају о токовима готовине се      
подразумевају средства на текућим рачунима код банака у земљи.  
 
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе 

  
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе се првобитно исказују у износима 
примљених средстава, односно по номиналној вредности а након тога, исказују се по 
амортизованој вредности уз примену уговорених каматних стопа. 
 
Обавезе из пословања 

 
Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања исказују се по њиховој 
номиналној вредности. 
 

3.7.       Порез на добитак 
         

Текући порез на добитак 
 

У Републици Србији порез на добитак се обрачунава по стопи од 10% на пореску 
основицу исказану у пореском билансу, по одбитку пореских кредита. Пореска основица 
укључује добитак исказан у билансу успеха, коригован за разлике које су дефинисане 
пореским прописима. 
 
Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 
Међутим, порески губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се почев 
од 1. јануара 2010. године, пренети на рачун пореских добитака из будућих обрачунских 
периода, али не дуже од пет година (до закључно са 31. децембром  2009. године, не дуже 
од десет година). 

 
Одложени порез на добитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице 
потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће 
пореске стопе на датум биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа 
пореза на добитак. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене 
разлике. Одложена пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике, 
пореске губитке и пореске кредите, који се могу преносити на наредне обрачунске 
периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак. 
 
Oдлoжeни пoрeз сe књижи на тeрeт или у кoрист биланса успeха, oсим када сe oднoси на 
пoзицијe кoјe сe књижe дирeктнo у кoрист или на тeрeт капитала, и у тoм случају сe 
oдлoжeни пoрeз такoђe распoрeђујe у oквиру капитала. 
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3. ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак) 
        
3.8.  Накнаде запосленима 
 

Порези и доприноси за обезбеђење социјалне сигурности запослених 
 

У складу са прописима Републике Србије, Привредно друштво је обавезно да обрачунава 
и уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту запослених. Ове 
обавезе укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који 
се обрачунавају применом стoпа прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. 
Привредно друштво има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из 
бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос, односно плаћање 
обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет 
запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у обрачунском периоду на 
који се односе. 
 
Обавезе по основу отпремнина приликом одласка у пензију 

 
У складу са појединачним уговором о раду Привредно друштво је у обавези да исплати 
запосленима отпремнине приликом одласка у пензију у висини три просечне месечне 
зараде исплаћене у Републици Србији, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике. 

 
4. ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE  

 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

     
Приходи од продаје робе:      
   - на домаћем тржишту  5,496  3,708 
   - на иностраном тржишту  2,543  1,679 
  8,039  5,387 
Приходи од продаје производа и услуга:     
   - на домаћем тржишту  7,836  9,917 
   - по основу Програма мера за  
     2010. – 2012. годину  9,267  8,483 
  17,103  18,400 

 
 
 25,142  23,787 

 
Привредно друштво је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Република Србија – Управа за ветерину („Министарство“) закључило Уговора о сарадњи 
на пословима из програма мера за 2010.-2012. годину и издавању уверења о здравственом 
стању животиња, број 401-00-1897/233/2010-05 од 18. октобра 2010. године.  
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5. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

     
Приходи од субвенција  675  766 
Приходи од донација  35  20 
Приходи од регреса  899  - 
Приходи од закупа  3  - 
     
  1,612  786 
 

Приходи од субвенција који у 2011. години износе 675 хиљада динара у целости се односе 
на приходе по основу Уговора о обављању мера за спровођење одгајивачког програма за 
2011. годину код великих преживара, племените расе говеда – сименталска раса, 
закљученог са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Република 
Србија, на дан 25. октобра 2011. године (напомена 16.) 

   
Приходи од регреса у 2011. години су исказани у износу од 899 хиљада динара и у целости 
се односе на средства рефундирана од Републичког завода за здравствено осигурање, за 
боловање преко 30 дана.  
 
 

6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

     
Трошкови материјала за израду  748  400 
Трошкови осталог материјала  864  829 
Трошкови горива и енергије  2,362  3,165 
     
  3,974  4,394 

 
 
7.        ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И OСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХOДИ 

 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

     
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  15,044  11,894 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде      
   зарада на терет послодавца  2,980  3,481 
Трошкови накнада по уговору о делу  32  - 
Остали лични расходи и накнаде  532  286 

  
 

18,588  15,661 
 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који у 2011. години износе 18,588 
хиљада динара, обухватају трошкове зарада и накнада зарада (бруто) у износу од 1,241 
хиљада динара и трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца у износу од 509 хиљада динара, за период јул – децембар 2010. године, 
обрачунате и исплаћене у 2011. години.  
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8.        ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

Трошкови производних услуга:     
   Трошкови услуга на изради учинака  109  159 
   Трошкови транспортних услуга  912  544 
   Трошкови услуга одржавања  676  260 
   Трошкови рекламе и пропаганде  166  - 
   Трошкови осталих производних услуга  15  414 
  1,878  1,377 
Нематеријални трошкови:     
   Трошкови непроизводних услуга  1,072  647 
   Трошкови репрезентације  83  131 
   Трошкови премија осигурања  165  42 
   Трошкови платног промета  132  74 
   Трошкови чланарина  -  14 
   Трошкови пореза   362  1,673 
   Остали нематеријални трошкови  383  155 
  2,197  2,736 

  
 

4,075  4,113 
 

 
9.       ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

     
Финансијски расходи из односа са осталим  
   повезаним правним лицима  -  41 
Расходи камата  27  268 

  
 

27  309 
 
10.     OСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

     
Добици од продаје опреме  201  - 
Вишкови  196  809 
Приходи од смањења обавеза  1,080  72 
Остали непоменути приходи  135  62 

  
 

1,612  943 
 

Приходи од смањења обавеза који су у 2011. години исказани у износу од 1,080 хиљада 
динара у целости се односе на укидање обавеза за допринос за градско грађевинско 
земљиште по основу усаглашавања обавеза/потраживања са Заводом за урбанизам, 
Краљево. 
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11.      ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 У хиљадама динара 
 2011.  2010. 

     
Губици по основу продаје некретнина   -  208 
Мањкови  41  57 
Расходи по основу директних отписа  
   потраживања  29  186 
Расходи по основу расходовања залиха  
   материјала и робе  109  20 
Обезвређење потраживања (напомена 16.)  396  - 
Остали непоменути расходи  278  76 

  
 

853  547 
 
12. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 
  а) Компоненте пореза на добитак 

 У хиљадама динара  
 2011. 

 
2010. 

 
 

 
 

Одложени порески (расходи)/приходи периода                   (8) 
 

             13  
 

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

 У хиљадама динара  
 2011  2010 
 
(Губитак)/Добитак пословне године  (7,523) 

 
(5,242) 

Усклађивање расхода: 
    - новчане казне, уговорене казне и пенали 186 

  - износ амортизације обрачунате у финансијским  
(1,237) 

 
1,134       извештајима 

- износ амортизације обрачунате за пореске сврхе 1,022 
 

(1,081) 
- расходи по основу репрезентације - 

 
4 

- порези, доприноси, таксе и друге јавне дажбине које   

- 
 

1,640 
    не зависе од резултата пословања и нису плаћене у  
    пореском периоду 
Опорезива добит (7,552) 

 
(3,545) 

Одложени порески (расходи)/приходи периода                   (8) 
 

             13  
Укупан порез на добитак 

 
                  (8)              13  
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12. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 

в) Промене на одложеним пореским (обавезама)/средствима су следеће:   
У хиљадама динара 

 31.12.2011. 
 

31.12.2010. 

    Стање на почетку године                  13  
 

                -  
Корекција преко губитка: 

    - Смањење одложених пореских средстава                 (13) 
 

                -  
Одложени порески (расходи)/приходи периода                   (8) 

 
             13  

    Стање на крају године                   (8) 
 

             13  
 
 

13.   НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

    
   У хиљадама динара 

 

Грађевин-
ски објекти 

 

Постројења 
и опрема  

 Основна 
средства 

у 
припреми 

 
Улагања у 

туђим 
некретнинама 

 

Укупнo  
Набавна врeднoст 

 
 

 
      

Стањe 1. јануара 2011. гoдинe 27,420 
 

14,011 
 

1,029 
 

701 
 

43,161 
Набавка 519 

 
59 

 
- 

 
- 

 
578 

Продаја расходоване опреме - 
 

(2,616) 
 

- 
 

- 
 

(2,616) 
Стањe 31. дeцeмбра 2011. гoдинe 27,939 

 
11,454 

 
1,029 

 
701 

 
41,123 

Исправка врeднoсти 
         Стањe 1. јануара 2011. гoдинe 20,449 

 
10,729 

 
- 

 
- 

 
31,178 

Амoртизација тeкућe гoдинe 533 
 

704 
 

- 
 

- 
 

1,237 
Продаја расходоване опреме  - 

 
(2,616) 

 
-  

 
-  

 
(2,616) 

Стањe 31. дeцeмбра 2011. гoдинe 20,982 
 

8,817 
 

- 
 

- 
 

29,799 
Садашња врeднoст на дан: 

            - 31. дeцeмбра 2011. гoдинe   6,957 
 

2,637 
 

1,029 
 

701 
 

11,324 
    - 1. јануара 2011. гoдинe 6,971 

 
3,282 

 
1,029 

 
701 

 
11,983 

 
Повећање на грађевинским објектима у току 2011. године односи се на адаптацију 
постојећих грађевинских објеката.  

 
 

14. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 

Учешћа у капиталу на дан 31. децембра 2011. и 2010. године износе 70 хиљада динара и у 
целости се односе на учешће у капиталу Агробанке а.д., Београд.  
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15. ЗАЛИХЕ 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
    
Алат и инвентар 204  74 
    
Роба у промету на велико 1,290  184 
Роба у промету на мало 1,791  1,697 
Укалкулисан порез на додату вредност (159)  (10) 
Разлика у цени (247)  (212) 
 2,675  1,659 
    
Дати аванси  160  1,566 

 
 

3,039  3,299 
 
16.         ПОТРАЖИВАЊА 

 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
     
Потраживања од купаца у земљи  3,294  3,767 
Потраживања од запослених  141  158 
Потраживања од државних органа и организација  708  - 
Остала потраживања  176  - 
  4,319  3,925 
Исправка вредности потраживања (напомена 11.):     
 - од купаца у земљи  (296)  - 
 - остало  (100)  - 
  (396)  - 

  3,923  3,925 
 

Потраживања од државних органа и организација која на дан 31. децембра 2011. године 
износе 708 хиљада динара у износу од 675 хиљада динара се односе на потраживање од 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Република Србија, по основу 
Уговора о обављању мера за спровођење одгајивачког програма за 2011. годину код 
великих преживара, племените расе говеда – сименталска раса, закљученог 25. октобра 
2011. године (напомена 5). 

 
17.  КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ   
   

Краткорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2011. и 2010. године износе 400 
хиљада динара и у целости се односе на краткорочне бескаматне позајмице у земљи. 
 

18.  ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА   
   У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
     
Текући рачуни  1,527  977 
Благајна  -  48 
     
  1,527  1,025 



    ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР  
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 

НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
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19.  ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  
   У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
     
Разграничени порез на додату вредност  28  18 
Остала активна временска разграниченња  296  166 
     
  324  184 

 
20.        ОСНОВНИ КАПИТАЛ  

 
Основни капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2011. године износи 14,576 
хиљада динара (31. децембра 2010. године - 12,188 хиљада динара) и у целости се састоји 
из акцијског капитала.  
 
Према изводу Агенције за привредне регистре Републике Србије вредност основног 
капитала Привредног друштва износи ЕУР 179,918.91 и структура истог је следећа: 
 
- ЕУР 154,278.49, новчани - уписан и уплаћен на дан 31. децембра 2006. године и  
- ЕУР 25,640.42, неновчани - уписан и унет на дан 28. јула 2009. године 

 
            Према изводу Централног регистра хартија од вредности Републике Србије основни 

капитал Привредног друштва је подељен на 14,576 обичних акција појединачне 
номиналне вредности 1,000 динара. 
 
Власничка структура акцијског капитала Привредног друштва на дан 31. децембра 2011. 
и 2010. године је као што следи:  
 

         У хиљадама динара 
 31. децембар 2011. године  31. децембар 2010. године 

Акционари Износ   
Број 

акција  

%  
основног 
капитала 

 

Износ  
Број 

акција  

%  
основног 
капитала 

            
Конзорцијум, 
    Постоји уписана залога I реда 8,531  8.531  58.53  -  -  - 
Ветеринарски центар Краљево,  
   Акције стечене на основу чл.4  
   Закона о приватизацији  2,388  2.388  16.38  -  -  - 
Акционарски фонд а. д.,  
     Београд 1,837  1.837  12.60  1,837  1.837  15.07 
 
 Станић Ђура из Београда -  -  -  8,531  8.531  69.96 
  
Мали акционари 1,820  1.820  12.49  1,820  1.820  14.97 

 14,576  14.576  100.00  
 

12,188  
 

12.188  100.00 
 

Промене на капиталу су приказане у Извештају о променама на капиталу који је саставни 
део ових финансијских извештаја. 



    ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР  
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 
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21. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  
   У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
     
Обавезе које се могу конвертовати у капитал     
 - Ђура Станић, из Београда  -  3,725 
     
  -  3,725 

 
22. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  
 

Краткорочне финансијске обавезе на дан 31. децембра 2011. године износе 13,400 хиљада 
динара (31. децембра 2010. године – 5,000 хиљада динара) и у целости се односе на 
бескаматне краткорочне позајмице. 
 
Преглед обавеза по основу краткорочних позајмица, дат је у наредној табели: 

  У хиљадама динара 
 
Зајмодавац 

31. дeцeмбар 
2011. 

 31. дeцeмбар 
2010. 

 
Ветеринарски завод Суботица а.д., Суботица 

 
10,100  1,300 

Ветеринарска станица Лозница д.о.о., Лозница 2,600  2,600 
Ветеринарска станица Жабаљ д.о.о., Ђурђево 700  700 
Ветеринарска станица Пећинци д.о.о., Пећинци -  400 
 

13,400  5,000 
 
 

23.  ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

Обавезе из пословања на дан 31. децембра 2011. године износе 10,600 хиљада динара (31. 
децембра 2010. године – 5,812 хиљада динара) и у целости се односе на обавезе према 
добављачима у земљи. 

 
 
24.  ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

   У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
     
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим зарада  
   које се рефундирају  890  4,209 
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет  
   запосленог   120  404 
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на  
   терет запосленог  215  104 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде  
   зарада на терет послодавца  215  104 
     
  1,440  4,821 

 
 
 
 



    ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕНТАР  
КРАЉЕВО А.Д., КРАЉЕВО 

НАПOМEНE УЗ ФИНАНСИЈСКE ИЗВEШТАЈE 
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25.        ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ                                        
ПРИХОДА   

   У хиљадама динара 
 31. децембар 

2011. 
 31. децембар 

2010. 
     
Обавезе за порез на додату вредност по основу  
   разлике обрачунатог пореза на додату вредност и  
   претходног пореза  194  531 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 
набавке или на терет трошкова  745  1,641 
Разграничени приходи по основу потраживања  21  13 
     
  960  2,185 

 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова које на дан 
31. децембра 2011. године износе 745 хиљада динара (31. децембра 2010. године – 1,641 
хиљада динара) највећим делом, у износу од 458 хиљада динара (31. децембра 2010. 
године – 1,486 хиљада динара), се односе на обавезу према Дирекцији за планирање и 
изградњу „Краљево“ по основу накнаде за градско грађевинско земљиште. 

 
26. СУДСКИ СПОРОВИ 
 

На дан 31. децембра 2011. године против Привредног друштва се воде 2 судска спора, 
покренута од стране физичких лица. Одговорнима у Привредном друштву није позната 
вредност наведених спорова. 
 
Привредно друштво на дан 31. децембра 2010. године није покренуло ни један судски спор 
у којима се јавља као тужилац. 

 
27.  ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 

 
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих 
измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и 
активности Привредног друштва могу се разликовати од тумачења руководства 
Привредног друштва. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране 
пореских власти и Привредном друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни 
и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да 
пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година 
од када је обавеза настала. 

 
28.        ДEВИЗНИ КУРСEВИ 
 

Званични дeвизни курс за еуро кoји сe кoристио за прeрачун дeвизних пoзиција биланса 
стања у динарe био је 104.6904 РСД за ЕУР. 
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