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GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU

I.GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SA IZVEŠTAJEM REVIZORA
1. Finansijski izveštaj za 2012. godinu

1.1. Bilans stanja

1.2.Bilans uspeha

1.3. Izveštaj o tokovima gotovine

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
од

до
Позиција

АОП

1
2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I Приливи готовине из пословних
301
активности (1 до 3)
302
1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних
303
активности
304
3. Остали приливи из редовног пословања
II Одливи готовине из пословних
305
активности (1 до 5)
306
1. Исплате добављачима и дати аванси
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични
307
расходи
308
3. Плаћене камате
309
4. Порез на добитак
5. Плаћања по основу осталих јавних
310
прихода
III Нето прилив готовине из пословних
311
активности (I-II)
IV Нето одлив готовине из пословних
312
активности (II-I)
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I Приливи готовине из активности
313
инвестирања (1 до 5)
314
1. Продаја акција и удела (нето приливи)
2. Продаја нематеријалних улагања,
315
некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето
316
приливи)
4. Примљене камате из активности
317
инвестирања
318
5. Примљене дивиденде
II Одливи готовине из активности
319
инвестирања (1 до 3)
320
1. Куповина акција и удела (нето одливи)
2. Куповина нематеријалних улагања,
321
некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето
322
одливи)
III Нето прилив готовине из активности
323
инвестирања (I-II)
IV Нето одлив готовине из активности
324
инвестирања (II-I)
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I Приливи готовине из активности
325
финансирања (1 до 3)
326
1. Увећање основног капитала
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето
327
приливи)
328
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе
II Одливи готовине из активности
329
финансирања (1 до 4)
330
1. Откуп сопствених акција и удела
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале
331
обавезе (нето одливи)
332
3. Финансијски лизинг
333
4. Исплаћене дивиденде

у хиљадама динара
Износ
Текућа година
Претходна година
3
4
41.133

44.687

41.105

44.679

28

8

51.796

45.794

32.263

23.866

13.831

14.195

0

2

5.702

7.731

10.663

1.107

26.707

26.707
14.467
14.467

III Нето прилив готовине из активности
финансирања (I-II)
IV Нето одлив готовине из активности
финансирања (II-I)
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313
+ 325)
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 +
329)
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ
ПЕРИОДА
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ
ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)

334

12.240

335
336

67.840

44.687

337

66.263

45.794

338
339

1.577
0

0
1.107

340

5.091

6.198

6.668

5.091

341
342
343

1.4. Izveštaj o promenama na kapitalu

1.5. Statistički aneks

1.6. Napomene uz finansijske izveštaje
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE VETERINARSKA STANICA IZVEŠTAJE 31.12.2012.god.
„SREMSKA MITROVICA“AD

1

1. OSNIVANJE I DELATNOST
Veterinarska stanica „Sremska Mitrovica „AD, Sremska Mitrovica je akcionarsko društvo, (u daljem
tekstu : Društvo) za promet veterinarskih usluga i prodaja robe na veliko i malo.
Registrovano je kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj BD
145874/2008
Društvo je osnovano 27.01.1992. godine kao JVS Veterinarska stanica Sremska Mitrovica i od tada
se bez prekida bavi osnovnom delatnošću.
Ugovorom o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije od 18.07.2008. godine, Agencija za
privatizaciju je prodala 70% društvenog kapitala fizičkom licu Veri Šćepanović sa kojom je isti
raskinut dana 29.03.2010.god. Odlukom Agencije za privatizaciju o prenosu kapitala br.10-1339/105058/02 Agencijskom fondu Republike Srbije preneto je 11699 akcija nominalne vrednosti 1000.00
din. Sto predstavlja 6999521% ukupnog kapitala subjekta privatizacije.
Danom raskida ugovora o prodaji kapitala, na osnovu cl.41d Zakona o privatizaciji, imenovan je
privremeni zastupnik kapitala Zeljko Stefanovic radi upravljanja subjektom do ponovne prodaje.
Pravni sledbenik Akcijskog fonda je Agencija za privatizaciju sl.gl.RSbr.30/2010.
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u malo pravno
lice.
Sedište društva je Sremska Mitrovica, ul. Petra Preradovića 76.
Poreski identifikacioni broj Društva je SR 100795934.
Matični broj Društva je 08014027.
Prosečan broj zaposlenih u 2012 godini bio je 31 (u 2011. godini 34).
Broj zahteva: 395891
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE VETERINARSKA STANICA IZVEŠTAJE 31.12.2012.god.
„SREMSKA MITROVICA“AD

2

2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji, koji propisuje Međunarodne računovodstvene
standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI) kao osnovu za
sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja.
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti
pravnog lica.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca
finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni
glasnik Republike Srbije, br. 5/07).
Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije
naznačeno. Dinar (RSD) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva.
3 PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

2. Izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu

J NEZAVISNOG REVIZORA
Skupštini Veterinarska Stanica „Sremska Mitrovica“ ad, Sremska Mitrovica
Matični broj 08014027
Izvršili smo reviziju bilansa stanja akcionarskog društva Veterinarska Stanica „Sremska
Mitrovica“, Sremska Mitrovica ( u daljem tekstu „Društvo“) na dan 31. decembra 2012.
godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o tokovima gotovine i izveštaja o
promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, i pregled značajnih
računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu
sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata:
osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer
prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze,
nastale usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih
politika; i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije.
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o
računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa
etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u
razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne
iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na
revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza
u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene
rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju
finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u
datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola
pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i
značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije
finansijskih izveštaja.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ( nastavak)
Skupštini Veterinarska Stanica „Sremska Mitrovica“ ad, Sremska Mitrovica
Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i obezbeđuju osnovu
za naše revizijsko mišljenje.
Osnov za mišljenje sa rezervom
Društvo nije usaglasilo popis blagajne sa stanjem u glavnoj knjizi. Nismo mogli da
kvantifikujemo efekat na realnost finansijskih izveštaja.
Mišljenje sa rezervom
Prema našem mišljenju, osim za efekte iznete u prethodnom pasusu, finansijski izveštaji prikazuju
istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, Veterinarska Stanica Sremska
Mitrovic ad, Sremska Mitrovica, na dan 31. decembra 2012. godine, rezultate njegovog poslovanja i
tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima
Republike Srbije,

II. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
1.Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, a naročito finansijsko stanje u
kome se Društvo nalazi i podaci važni za procenu stanja imovine Društva

2. Opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama
Društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se
izveštaj priprema
Prodat većinski paket akcija 22.03.2013
4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima

5. Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja

III. PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA
1.Razlozi sticanja sopstvenih akcija

2. Broj i nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija

3. Imena lica od kojih su akcije stečene

4. Iznos koji je Društvo isplatilo po osnovu sticanja sopstvenih akcija ili naznaka da su akcije
stečene bez naknade

5. Broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje u trenutku izrade godišnjeg izveštaja

IV. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
1.Obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvo primenjuje kao i mesto na
kojem je njegov tekst javno dostupan
Web stranica www.veterinarskastanica.co.rs
2.Sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno
one koje nisu izričito propisane zakonom

3. Odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja ako takva odstupanja postoje i
obrazloženje za ta odstupanja

V. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA
Izjavljujemo da je prema našem najboljem saznaju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz
primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i
objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i
gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova
društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.
Ime i prezime
Naziv radnog mesta i dužnosti koje lice obavlja u Društvu
Željko Štefanović_
PZK I Direktor društva
_____________________

_________________________________________________

VI. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA*
Nije doneta .
*U slučaju da nije usvojen godišnji izvešaj, obavezna je napomena da nije usvojen od strane nadležnog organa, a
Društvo je obavezno da odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja objavi u celosti naknadno.

VII. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA*
Nema
*U slučaju da odluka nadležnog organa o raspodeli dobiti/pokriću gubitka nije sastavni deo Godišnjeg izveštaja,
Društvo je obavezno da je objavi u celosti naknadno.

