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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И
МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ
Број: 402-00-00003-2013-5-001
Датум: 25.02.2013. године
БЕОГРАД, Војводе Степе 458
На основу члана 46. став 3. Закона о јавним агенцијама (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05 и
81/05 – исправка), Управни одбор Агенције за лекове и медицинска средства Србије, на седници
одржаној дана 25. 02.2013. године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И
МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Утврђује се Финансијски извештај Агенције за лекове и медицинска средства Србије (у даљем
тексту: Агенција) за период од 01.01.2012. до 31.12.2012. године, у коме су укупни приходи исказани
по врстама, а расходи према наменама.
Приходи и расходи у 2012. години су реализовани у следећим износима:
Број
конта

Позиција

Остварење 2012

61

Приходи од продаје услуга

63

Промена вредности залиха учинака

64

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

65

Други пословни приходи

3.803.625

66

Финансијски приходи

3.929.757

67

Остали приходи

6.927.057

68

Приходи од усклађивања вредности имовине

1.340.369

69

Добитак-исправка из ранијег периода

-

ПРИХОДИ - УКУПНО

722.972.045
0
630.627

2.283.951
741.887.431

51

Трошкови материјала

54.766.897

52

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

341.219.401

53

Трошкови производних услуга

60.626.662

54

Трошкови амортизације и резервисања

70.504.652

55

Нематеријални трошкови

63.281.953

56

Финансијски расходи

10

11

57

Остали расходи

58

Расходи по основу обезвређења имовине

59

Губитак-исправка из ранијег периода

5

РАСХОДИ - УКУПНО

720

1.531.132
94.397
182.446
2.504.378
594.711.917

НЕТО ДОБИТ (пре опорезивања)

147.175.514

НЕТО ДОБИТ

133.292.769
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 2.
Структура реализованих прихода Агенције у оквиру општег дела у 2012. години, по врстама,
је следећа:
Број
конта

61
612

Позиција

Приходи од продаје услуга
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту

Остварење 2012

722.972.045
722.972.045

61201

Издавање дозвола за стављање лекова у промет *

73.712.000

61202

Измене и допуне дозвола за стављање лекова у промет *

116.424.000

61203

Издавање обнова дозвола за стављање лекова у промет *

83.772.000

61204

Контрола квалитета лекова и медицинских средстава

161.816.174

61205

Упис и обнова уписа и измене и допуне уписа у Регистар медицинских
средстава

174.082.300

61206

Клиничка испитивања

61.558.400

61207

Издавање уверења за потребе извоза лекова и медицинских средстава

4.610.000

61208

Одобрење увоза нерегистрованих лекова и медицинских средстава

22.896.000

61209

Издавање разних стручних мишљења из надлежности Агенције

22.705.000

61209

Остало

1.396.171

613

Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту

0

63

Промена вредности залиха учинака

64

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

65

Други пословни приходи

3.803.625

66

Финансијски приходи

3.929.757

67

Остали приходи

6.927.057

68

Приходи од усклађивања вредности имовине

1.340.369

69

Добитак-исправка из ранијег периода

2.283.951

-

ПРИХОДИ - УКУПНО

0
630.627

741.887.431

Напомене:
*) односе се на лекове за хуману и ветеринарску употребу
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Структура реализованих расхода Агенције у оквиру општег дела у 2012. години, према
наменама, је следећа:
Број
конта
51

Позиција
Трошкови материјала

Остварење 2012

54.766.897

511

Трошкови - утрошен основни материјал

31.047.538

512

Трошкови осталог материјала (режијског)

13.667.809

513

Трошкови горива и енергије

10.051.550

52

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

341.219.401

520

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) ¹,

247.584.502

521

Tрошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца ¹

44.162.640

522

Трошкови накнада по уговору о делу

2.013.600

523

Трошкови накнада по ауторским уговорима

21.279.579

526

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора

3.626.312

529
53
531
532

Остали лични расходи и накнаде
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Трошкови производних услуга
Трошкови транспортних услуга (Трошкови превоза узорака по систему хладног
ланца)3
Трошкови услуга одржавања 4

22.552.768
60.626.662
12.802.982
22.348.166

533

Трошкови закупнина

13.592.024

535

Трошкови рекламе и пропаганде 5

3.533.731

536

Трошкови истраживања

539

Трошкови осталих услуга

0
6

8.349.760

54

Трошкови амортизације и резервисања

70.504.652

55

Нематеријални трошкови

63.281.953

550

Трошкови непроизводних услуга

7

8

48.348.019

551

Трошкови репрезентације

552

Трошкови премија осигурања

1.411.117

553

Трошкови платног промета

1.971.031

554

Трошкови чланарина

555

Трошкови пореза

559

Остали нематеријални трошкови 9

56

Финансијски расходи 10

3.862.196

248.734
452.322
6.988.534
1.531.132

11

57

Остали расходи

58

Расходи по основу обезвређења имовине

59

Губитак-исправка из ранијег периода

5

РАСХОДИ - УКУПНО

94.397
182.446
2.504.378
594.711.917

Напомене:
1) састоје се из:а) зарада које запослени остваре за обављени рад и време проведено на раду (бруто), б) увећања зарада (за
прековремени рад, годишњи одмор, боловања, минули рад и регрес)
2) састоје се из: а) осталих личних примања запослених, помоћ запосленима), б) накнаде трошкова запосленима (превоз на посао и са
посла, службени пут и остало), и в) смештај и исхрана у земљи и иностранству,дневнице и др.
3) састоје се из: а) трошкова превоза робе и материјала,(превоз узорака по систему хладног ланца) б) трошкова ПТТ услуга, в)
трошкова такси и Rent-a-car услуга, и г) трошкова осталих транспортних услуга
4) састоје се из: а) трошкова текућег одржавања зграде и б) трошкова текућег одржавања опреме
5) састоје се из: а) трошкова огласа у новинама и часописима, б) трошкова за проспекте, плакате и флајере, в) трошкова за приручнике
и друге бесплатне публикације, и г) осталих трошкова рекламе и пропаганде
6) састоје се из: а) трошкова производних услуга (дезинсекција, трошкови испитивања узорака, регистрације и технички преглед
аутомобила и остали трошкови), б) трошкова комуналних услуга, в) трошкова услуга заштите на раду, г) накнада за коришћење аутопута, д) трошкова стручних часописа, и ђ) осталих трошкова
7) састоје се из: а) трошкова ангажовања разних професионалних стручњака (ревизија, консалтинг, адвокатске услуге и здравствене
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услуге), б) трошкова стручног образовања запослених (семинари, симпозијуми и сл.), в) трошкове услуга одржавања и измена
информационог система, г) трошкови услуга чишћења просторија, и д) осталих трошкова
8) састоје се из: а) трошкова репрезентације у сопственим просторијама, б) трошкова репрезентације на сајамским и другим
манифестацијама, в) трошкове угоститељских услуга, г) трошкове за поклоне, и д) остале трошкове репрезентације
9) састоје се из: а) трошкова оглашавања осим за рекламу и пропаганду, б) разних такси (административне, судске, регистрационе и
сл.), и в) осталих нематеријалних трошкова
10)састоје се из:а) негативне курсне разлике,б)расходи камата в)расходи по основу ефеката валутне клаузуле
11) састоје се из: а) мањкова, б) расхода по основу директних отписа потраживања, в) расхода по основу кала, растура, лома и квара, и
г) осталих непоменутих расхода

Члан 3.
Остваривање прихода у оквиру финансијског пословања Агенције одређено је чланом 11.
Закона о лековима и медицинским средствима (,,Службени гласник РС”, бр. 30/10), Одлуком о висини
и начину плаћања надокнада за послове Агенције за лекове и медицинска средства Србије („Службени
гласник РС”, бр. 52/05) на који је Влада, као оснивач, дала сагласност, као и Програмом рада Агенције
за 2012. годину.
Распоред средстава у оквиру овог Финансијског извештаја је извршен у складу са
приоритетима рада и наменама трошкова неопходних за функционисање Агенције у складу са
Финансијским планом Агенције за 2012.годину и Програмом рада Агенције, које доноси Управни
одбор Агенције, а на које је Влада, као оснивач, дала сагласност.
Члан 4.
У 2012. години остварен је вишак прихода над расходима након опорезивања (нето
добит након опорезивања) у износу од 133.292.769 динара.
На основу члана 52. Закона о јавним агенцијама (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 –
исправка), остварени вишак прихода над расходима се може користити за развој Агенције,
награђивање запослених или се може пренети у буџет Републике Србије.
Руководство Агенције ће поднети Управном одбору предлог начина расподеле добити за 2012.
годину, а Управни одбор Агенције ће поднети Влади oдлуку о расподели добити Агенције за лекове и
медицинска средства Србије за 2012. годину.
Члан 5.
Овај финансијски извештај се доставља Влади, на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Мр.фарм. Љубисав Мишић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1.

ОСНОВНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

Основне рачуноводствене политике примењене приликом састављања финансијских извештаја
за 2012. годину дате су у наставку текста.
1.1.

Нематеријална улагања

(а) Истраживање и развој
Трошкови везани за истраживања признају се као трошак периода у коме су настали.
Трошкови везани за развој неког пројекта (а који се односе на пројектовање и тестирање нових или
унапређених производа) признају се као нематеријална улагања.
(б) Рачунарски софтвер
Издаци везани за развој или одржавање компјутерских софтверских програма признају се као
трошак у периоду када настану. Издаци директно повезани са идентификованим и уникатним
софтверским производима које контролише Агенција и који ће вероватно генерисати економску
корист већу од трошкова дуже од годину дана, признају се као нематеријална улагања. Директни
трошкови обухватају трошкове радне снаге тима који је развио софтвер, као и одговарајући део
припадајућих режијских трошкова.

1.2.

Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема подлежу ревалоризацији. Учесталост ревалоризације зависи
од кретања фер вредности средстава која се ревалоризују. Повећање књиговодствене вредности
некретнина, постројења и опреме по основу ревалоризације исказује се на рачуну ревалоризационих
резерви у оквиру капитала. Смањења књиговодствене вредности којима се умањују претходна
повећања вредности истих средстава терете директно ревалоризационе резерве. Сва остала смањења
терете биланс успеха.
Ревалоризационе резерве се преносе директно у нераспоређену добит, тј. воде се као
кумулирани губитак у случају губитка, када је остварен добитак по основу повлачења из употребе,
отуђења средства или током употребе средства од стране Агенције у ком случају износ оствареног
добитка чини разлика између амортизације обрачунате на ревалоризовану књиговодствену вредност и
амортизације обрачунате на иницијалну набавну вредност средства.
Накнадни трошкови се укључују у набавну вредност средства или се признају као посебно
средство само када постоји вероватноћа да ће Агенција у будућности имати економску корист од тог
средства и ако се његова вредност може поуздано измерити. Сви други трошкови текућег одржавања
терете биланс успеха периода у коме су настали.
Добици и губици по основу отуђења средства утврђују се из разлике између новчаног прилива
и књиговодствене вредности и исказују се у билансу успеха у оквиру осталих прихода/трошкова.
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1.3.

Амортизација

Амортизација средстава се обрачунава применом пропорционалне методе како би се
распоредила њихова набавна или ревалоризована вредност, умањена за њихову резидуалну вредност,
током њиховог процењеног века трајања, као што следи у табели:
Позиција
Грађевински објекти
Лабораторијска опрема
Моторна возила
Канцеларијски намештај
Клима уређаји, калкулатори, ПТТ опрема
Опрема за емитовање радио и ТВ програма
Рачунари
Нематеријална улагања

Стопа амортизације
2,5%
20%
15,5%
12,5%
16,5%
12,5%
30%
20%

Обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме почиње када се ова средства ставе у
употребу.
Резидуална вредност средства јесте процењени износ који би у садашњем тренутку Агенција
могла остварити продајом средства, умањено за процењени трошак продаје, имајући у виду старост и
стање средства на крају његовог корисног века употребе. Резидуална вредност средства је нула
уколико Агенција очекује да средство користи до краја његовог физичког века трајања. Резидуална
вредност и корисни век употребе средства се ревидирају, и по потреби коригују, на датум сваког
биланса стања.
1.4.

Залихе

Залихе материјала и робе се вреднују по трошковима набавке који обухватају фактурну
вредност и директне зависне трошкове набавке, док трговачки попусти, рабати и сл. умањују фактурну
вредност.
Вредност утрошених залиха материјала утврђује се методом просечне пондерисане цене.
Смањење вредности залиха се врши кад је нето продајна вредност нижа од набавне вредности,
као и у случајевима губитка квалитета, застарелости, оштећења и сл. а на предлог пописне комисије.
1.5.

Потраживања од купаца

Потраживања од купаца се иницијално признају по фер вредности, а накнадно се одмеравају
по амортизованој вредности, применом методе ефективне каматне стопе, умањеној за резервисања по
основу умањења вредности. Резервисање за умањење вредности потраживања се утврђује када постоји
објективан доказ да Агенција неће бити у стању да наплати све износе које потражује на основу
првобитних услова потраживања. Значајне финансијске потешкоће купца, вероватноћа да ће купац
бити у процесу ликвидације или финансијске реорганизације, пропуст или кашњење у извршењу
плаћања се сматрају индикаторима да је умањена вредности потраживања. Износ резервисања
представља разлику између књиговодствене вредности потраживања и садашње вредности очекиваних
будућих новчаних токова дисконтованих према ефективној каматној стопи. Књиговодствена вредност
потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ трошка се признаје у билансу успеха у
оквиру осталих трошкова. Директан отпис на терет расхода врши се само у случајевима када је
немогућност наплате потраживања извесна и документована. Одлуку о отпису доноси Управни одбор
Агенције.
Накнадна наплата износа који је претходно био отписан, исказује се у билансу успеха у оквиру
осталих прихода.
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1.6.

Готовина и готовински еквиваленти

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: (а) новац у благајни, (б) депозите по виђењу
код банака, (ц) друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до три
месеца или краће и (д) прекорачења по текућем рачуну. Прекорачења по текућем рачуну укључена су
у обавезе по кредитима у оквиру текућих обавеза, у билансу стања.
1.7.

Обавезе према добављачима

Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се
одмеравају према амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе.
1.8.

Примања запослених

(а) Обавезе за пензије
Агенција издваја доприносе у друштвене пензионе фондове на обавезној основи. Када су
доприноси уплаћени, Агенција нема даљу обавезу плаћања доприноса. Доприноси се признају као
трошкови примања запослених онда када доспеју за плаћање. Више плаћени доприноси се признају
као средство у износу који је могуће рефундирати или у износу за који се смањује будуће плаћање
обавеза.
(б) Отпремнине
Отпремнине се исплаћују при раскиду радног односа пре датума редовног пензионисања, или
када запослени прихвати споразумни раскид радног односа као вишак радне снаге у замену за
отпремнину.
(ц) Јубиларне награде
Агенција обезбеђује исплату јубиларне награде, у складу са Колективним уговором.
1.9.

Признавање прихода

Приход чини фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје услуга у
току нормалног пословања Агенције.
Агенција признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је вероватно
да ће у будућности Агенција имати економске користи и када су испуњени посебни критеријуми за
сваку од активности Агенције 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 Агенција заснива на резултатима из претходног пословања, узимајући у обзир тип
купца, врсту трансакције и специфичности сваког посла.
(а) Приходи од продаје услуга
Агенција продаје услуге обезбеђивања квалитетних, ефикасних, безбедних и доступних лекова
и медицинских средстава. Ове услуге се пружају на бази утрошеног времена и материјала.
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Уколико настану околности које могу да промене почетне процене прихода, трошкова или
време потребно за комплетирање, процене се ревидирају. Ова ревидирања могу довести до повећања
или смањења процењених прихода или трошкова и одражавају се на приход у периоду када се
руководство упознало са околностима које су довеле до ревидирања.
(б) Приходи од камата
Приход од камата се признаје на временски пропорционалној основи применом методе
ефективне каматне стопе. У случају умањења вредности потраживања, Агенција умањује
књиговодствену вредност потраживања до надокнадивог износа, који представља процењени будући
новчани ток.
1.10. Порези и доприноси
Порез на добит представља износ обрачунат применом прописане пореске стопе од 10% на
износ добитка пре опорезивања, по одбитку ефеката сталних разлика које прописану пореску стопу
своде на ефективну пореску стопу. Коначни износ обавеза по основу пореза на добитак утврђује се
применом прописане пореске стопе на пореску основицу утврђену у пореском билансу.
Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег
периода могу користити као основ за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим,
губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске
основице будућих обрачунских периода али не дуже од десет година.
Порески прописи Републике Србије признају све позиције биланса стања у износима
исказаним у складу са МСФИ, осим некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања за
које се трошкови амортизације признају по посебном обрачуну и применом других амортизационих
стопа.
Одложено пореско средство се признаје за покриће пренетих пореских губитака у износу у
коме је вероватно да ће се односна пореска олакшица остварити кроз будуће опорезиве добити.
Порески прописи Републике Србије подлежу тумачењу од стране пореских органа. Пореске
пријаве и пореске билансе подносе порески обвезници сваке године у року од 10 дана од последњег
дана могуће предаје финансијских извештаја надлежним органима. Отуда, могуће је да порески органи
приликом инспекције утврде додатне пореске обавезе.
Остали порези, доприноси као и друге законске обавезе, издвајају се по прописима општине и
републике. Они укључују порез на имовину, трошкове доприноса на терет послодавца, доприносе за
коришћење комуналних добара и уређење грађевинског земљишта, порезе и доприносе за привремене
и повремене послове, ауторске хонораре и слично.
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БИЛАНС СТАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
СРБИЈЕ
ПОЗИЦИЈА
АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)
Нeуплаћени уписани капитал
Goodwill
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства (006+007+008)
Некретнине, постројења и опрема
Инвестиционе некретнине
Биолошка средства
Дугорочни финансијски пласмани
Учешћа у капиталу
Остали дугорочни финансијски пласмани
ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)
Залихе
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља
Краткорочна потраживања, пласмани и готовина (016+017+018+019+020)
Потраживања
Потраживања за више плаћени порез на добитак
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
Порез на додату вредност и активна временска разграничења
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
УКУПНА АКТИВА (022+023)
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
Основни капитал
Неуплаћен уписани капитал
Резерве
Ревалоризационе резерве
Нереализовани добици по основу хартија од вредности
Нереализовани губити по основу хартија од вредности
Нераспоређени добитак
Губитак
Откупљене сопствене акције
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе (114+115)
Дугорочни кредити
Остале дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе (117+118+119+120+121+122)
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања
које се обуставља
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и
пасивна временска разграничења
Обавезе по основу пореза на добитак
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

АОП

31.12.2012

у 000
динара
31.12.2011.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

424.433

441.067

36.523
387.910
387.910

45.374
395.693
395.693

400.657
9.456

383.294
10.540

391.201
6.664
52.129
331.942
466

372.754
8.512
7.533
52.255
304.050
404

825.090

824.361

825.090

824.361

342.110
157.788

350.834
75.337

3.217
47.812

3.217
47.812

133.293

224.468

469.512
22.161

463.736
26.425

447.351

437.311
2.398

119
120

416.522
19.776

434.913

121

10.024

122
123
124
125

1.029
13.468
825.090

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

9.791
824.361
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2012. ГОДИНИ
Финансијски план Агенције сачињен је према економској класификацији конта до нивоа
синтетичког, предвиђених Правилником о примени контног оквира и садржини рачуна у контном
оквиру за предузећа, задруге, предузетнике и друга правна лица (”Службени гласник Републике
Србије”, бр. 53/04, 11/05 и 51/05).
Табела 1: упоредни преглед планираних прихода и расхода у односу на остварене приходе и
расходе у 2012. години

Број
конта

Позиција

План 2012

Остварење
2012

План
2012/остварење
2012 (%)

687.300.000

722.972.045

5,2%

61

Приходи од продаје услуга

63

Промена вредности залиха учинака

0

0

-

64

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

0

630.627

-

65

Други пословни приходи

1.500.000

3.803.625

153,6%

66

Финансијски приходи

6.000.000

3.929.757

-34,5%

67

Остали приходи

6.000.000

6.927.057

15,5%

68

Приходи од усклађивања вредности имовине

1.000.000

1.340.369

34,0%

69

Добитак-исправка из ранијег периода

0

2.283.951

-

ПРИХОДИ - УКУПНО

701.800.000

741.887.431

5,7%

51

Трошкови материјала

80.194.327

54.766.897

-31,7%

52

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

382.609.673

341.219.401

-10,8%

53

Трошкови производних услуга

75.118.170

60.626.662

-19,3%

54

Трошкови амортизације и резервисања

75.000.000

70.504.652

-6,0%

55

Нематеријални трошкови

62.019.519

63.281.953

2,0%

56

Финансијски расходи

1.600.000

1.531.132

-4,3%

57

Остали расходи

1.000.000

94.397

-90,6%

58

Расходи по основу обезвређења имовине

1.000.000

182.446

-81,8%

59

Губитак-исправка из ранијег периода

0

2.504.378

-

5

РАСХОДИ - УКУПНО

678.541.689

594.711.917

-12,4%

НЕТО ДОБИТ (пре опорезивања)

23.258.311

147.175.514

532,8%

НЕТО ДОБИТ

22.585.794

133.292.769

490,2%

-

720

Табела 1 приказује остварење прихода и расхода у 2012. години. Из прегледа се може видети
да су приходи у 2012. години премашили планиране приходе за 5,7 %, док су остварени расходи мањи
од планираних за 12,4 % и да је Агенција остварила нето добит након опорезивања од 133.292.769
динара.
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1. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
У 2012. години остварено је укупно 741.887.431 динара прихода, што представља раст од
5,7% у односу на планирани ниво прихода у 2012. години.
У табели 2 може се видети упоредна анализа остварених прихода у 2012. години у односу на
планиране приходе у 2012. години.
Табела 2: упоредни преглед остварених прихода
аналитички на нивоу петоцифреног конта
Број
конта
61
612
61201
61202
61203
61204
61205
61206
61207
61208
61209
61209
613

у односу на планиране приходе у 2012. години

Позиција

Приходи од продаје услуга
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту
Издавање дозвола за стављање лекова у промет *
Измене и допуне дозвола за стављање лекова у
промет
Издавање обнова дозвола за стављање лекова у
промет *
Контрола квалитета лекова и медицинских
средстава
Упис и обнова уписа и измене и допуне уписа у
Регистар медицинских средстава
Клиничка испитивања
Издавање уверења за потребе извоза лекова и
медицинских средстава
Одобрење увоза нерегистрованих лекова и
медицинских средстава
Издавање разних стручних мишљења из
надлежности Агенције
Остало
Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту

План 2012

Остварење
2012

План
2012/остварење
2012 (%)

687.300.000

722.972.045

5,2%

687.300.000

722.972.045

5,2%

99.000.000

73.712.000

-25,5%

95.000.000

116.424.000

22,6%

91.000.000

83.772.000

-7,9%

146.500.000

161.816.174

10,5%

167.000.000

174.082.300

4,2%

46.200.000

61.558.400

33,2%

4.500.000

4.610.000

2,4%

17.500.000

22.896.000

30,8%

20.600.000

22.705.000

10,2%

0

1.396.171

-

0

0

-

63

Промена вредности залиха учинака

0

0

-

64

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

0

630.627

-

65

Други пословни приходи

1.500.000

3.803.625

153,6%

66

Финансијски приходи

6.000.000

3.929.757

-34,5%

67

Остали приходи

6.000.000

6.927.057

15,5%

68

Приходи од усклађивања вредности имовине

1.000.000

1.340.369

34,0%

69

Добитак-исправка из ранијег периода

0

2.283.951

-

701.800.000

741.887.431

5,7%

-

ПРИХОДИ - УКУПНО

Захваљујући добро развијеним интерним капацитетима, документованости свих пословних
процеса, изузетној едукованости и ангажованости запослених и модерној унутрашњој организацији
рада одржан је висок ниво реализације завршених предмета у законским роковима. Планирани
приходи су премашени за 5,7% и остварен је позитиван финансијски резултат у пословању Агенције
за 2012.годину.
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Структура остварених прихода у 2012. години је следећа:


722.972.045 динарa се односи на пословне приходе, који обухватају приходе од продаје
услуга на домаћем тржишту (конто 612),



630.627 динара се односи на приходе од дотација за породиљска боловања (конто 64),



3.803.625 динара се односи на друге пословне приходе (конто 65), на рефундацију путних
трошкова и трошкова за мобилне телефоне и рефундацију за плаћене школарине.



3.929.757 динара се односи на финансијске приходе (конто 66), приходи од камата,
позитивних курсних разлика, валутних клаузула и осталих финансијских прихода.



6.927.057 динара се односи на остале приходе (конто 67), чине их приходи од укидања
дугорочних резервисања,



1.340.369 динара односи се на усклађивање вредности имовине, т.ј. наплате потраживања
за које је извршена исправка вредности потраживања (конто 68)



2.283.951 динара односи се на исправке из ранијег периода. (конто 69)

Табела 3: Преглед остварених прихода од услуга у 2012. години по месецима
Редни
Месец
Приходи
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

I

48.179.930,0
55.894.744,0
78.936.958,0
57.771.519,0
60.978.336,0
52.241.610,0
53.781.702,0
61.139.492,0
64.023.746,0
71.623.222,0
57.668.652,0
60.732.134,0
722.972.045,0

Остварени приходи - УКУПНО

На илустрацији 1 приказана је динамика кретања прихода по месецима у 2012. години.
Илустрација 1: динамика остварених прихода у 2012. години
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2. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА
У посматраном периоду, остварено је укупно 594.711.917 динара расхода, што
представља смањење расхода у односу на планиране расходе за 2012. годину за 12,4%.
Финансијски план Агенције за 2012.годину је направљен веома рационално и тако планирани расходи
нису остварени, односно није утрошено средстава у износу од 83.829.772 динара.
Табела 2: упоредни преглед остварених расхода
аналитички на нивоу троцифреног конта
Број
конта
51

у односу на планиране расходе у 2012. години

Позиција

Остварење
2012

План
2012/остваре
ње 2012 (%)

80.194.327

54.766.897

-31,7%

511

Трошкови - утрошен основни материјал

51.169.400

31.047.538

-39,3%

512

Трошкови осталог материјала (режијског)

17.536.927

13.667.809

-22,1%

513
52
520
521
522
523
526
529
53
531
532

Трошкови материјала

План 2012

Трошкови горива и енергије

11.488.000

10.051.550

-12,5%

382.609.673

341.219.401

-10,8%

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 1,
Tрошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на
терет послодавца 1
Трошкови накнада по уговору о делу

282.417.811

247.584.502

-12,3%

50.552.788

44.162.640

-12,6%

3.600.000

2.013.600

-44,1%

Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих
уговора
Остали лични расходи и накнаде 2

21.500.000

21.279.579

-1,0%

3.355.392

3.626.312

8,1%

21.183.682

22.552.768

6,5%

Трошкови производних услуга
Трошкови транспортних услуга (Трошкови превоза узорака
по систему хладног ланца)3
Трошкови услуга одржавања 4

75.118.170

60.626.662

-19,3%

16.138.800

12.802.982

-20,7%

24.929.011

22.348.166

-10,4%

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

533

Трошкови закупнина

17.987.544

13.592.024

-24,4%

535

Трошкови рекламе и пропаганде 5

4.177.438

3.533.731

-15,4%

536

Трошкови истраживања

0

0

-

11.885.377

8.349.760

-29,7%

539

Трошкови осталих услуга

6

54

Трошкови амортизације и резервисања

75.000.000

70.504.652

-6,0%

55

Нематеријални трошкови

62.019.519

63.281.953

2,0%

45.503.502

48.348.019

6,3%

550

Трошкови непроизводних услуга

7

8

551

Трошкови репрезентације

6.342.743

3.862.196

-39,1%

552

Трошкови премија осигурања

1.330.000

1.411.117

6,1%

553

Трошкови платног промета

1.748.411

1.971.031

12,7%

554

Трошкови чланарина

254.321

248.734

-2,2%

555

Трошкови пореза

535.778

452.322

-15,6%

559

Остали нематеријални трошкови 9

6.304.764

6.988.534

10,8%

1.600.000

1.531.132

-4,3%

1.000.000

94.397

-90,6%

1.000.000

182.446

-81,8%

0

2.504.378

-

678.541.689

594.711.917

-12,4%

56

Финансијски расходи

10

11

57

Остали расходи

58

Расходи по основу обезвређења имовине

59

Губитак-исправка из ранијег периода

5

РАСХОДИ - УКУПНО
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Структура остварених расхода у 2012. години је следећа:


54.766.897 динара односи се на, трошкове материјала (конто 51)



341.219.401 динара односи се на, трошкове зарада, накнада и остали лични расходи (конто
52)



60.626.662 динара односи се на, трошкове производних услуга (конто 53)



70.504.652 динара односи се на, трошкове амортизације и резервисања (конто 54)



63.281.953 динара односи се на, нематеријалне трошкове (конто 55)



1.531.132 динара односи се на, финансијске расходе (конто 56)



94.397 динара односи се на, остале расходе (конто 57)



182.446 динара односи се на, расходе по основу обезвређења имовине(конто 58)



2.504.378 динара односи се на исправке из ранијег периода (конто 59)

Илустрација 2: структура остварених расхода у 2012. години

Трошкови зарада,
накнада и остали
лични расходи
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12%
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10%

15

2.1.

Трошкови материјала (конто 51)

У 2012. години је остварено укупно 54.766.897 динара у оквиру трошкова материјала
(конто 51) у односу на планирани ниво мањи су за 31,7% .
Структура трошкова материјала је следећа:


Трошкови основног материјала (конто 511) износе 31.047.537 динара. Трошкови основног
материјала чине: трошкови материјала за хемикалије класичне 2.292.053 динара, подлоге
за микробиологију у износу од 6.033.593 динара, китови и реагенси за микробиолошку
контролу у износу од 588.827 динара, материјал за тест стерилности 3.011.122 динара,
материјал за ЛАЛ тест 3.216.660 динара, реагенси за ћелијске културе 413.184 динара,
трошкови за гасове 70.762 динара, остале хемикалије 203.042 динара, трошкови
материјала-референтни стандарди у износу од 1.136.835 динар, потрошни лабораторијски
материјал опште намене 1.689.217 динара, потрошни материјал за ХПЛЦ и ГЦ у износу од
201.133 динара, лабораторијско стакло 363.352 динара, лабораторијска пластика 340.948
динара, индикатори 266.829 динара, остали потрошни материјал у износу од 61.798
динара, трошкови за животиње 9.947.577 динара, храна и простирка за животиње износе
1.210.598 динара.



Трошкови осталог (режијског) материјала (конто 512) износе 13.667.809 динар. Трошкови
осталог (режијског) материјала чине: утрошени материјал за текуће и инвестиционо
одржавање основних средстава у износу од 1.853.678 динара, технички материјал и
резервни делови за одржавање зграде и опреме у износу од 2.983.520 динара, утрошени
канцеларијски материјал 3.376.861 динара, трошкови отписа ситног инвентара 337.926
динара,утрошени резервни делови за одржавање рачунара у износу од 2.283.557 динара,
утрошен материјал за одржавање чистоће у износу од 970.636 динара, утрошена ХТЗ
опрема у износу од 603.106 динара, утрошени тонери у износу од 657.384 динара, утршене
аутогуме и амбалажа у износу од 373.221 динар и други утрошени остали материјал у
износу од 227.915 динара.



Трошкови горива и енергије (конто 513) износе 10.051.549 динара, што чине: утрошени
нафтни деривати 1.016.883 динара, утрошена електрична енергија 5.771.369 динара и
трошкови гаса за грејање 3.263.296 динара.

2.2.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (конто 52)

У 2012. години је остварено укупно 341.219.401 динара на име трошкова зарада, накнада
зарада и осталих личних расхода (конто 52) у односу на планирани ниво мањи су за 10,8% .
Структура трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода је следећа:


Трошкови зарадa и накнада зарадa - бруто ( конто 520), износе 247.584.502 динара и мањи
су за 12,3 % од планираних трошкова за 2012. годину.



Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца (конто 521)износе 44.162.640 динара и
већи су за 12,6% у односу на планиране.



Трошкови накнада по уговору о делу (конто 522) износе 2.013.600 динара и мањи су за
44,1% од планираних.



Трошкови накнада по ауторским уговорима (конто 523) износе 21.279.579 динара и мањи
су за 1,0% од планираних за 2012. годину.



Трошкови накнада физичким лицима ( трошкови накнада члановима Управног Одбора)
(конто 525) износе 3.626.312 динара и већи су за 8,1%



Остали лични расходи и накнаде (конто 529) износе 22.552.768 динара и већи су за 6,5 %
од планираних. У оквиру конта 529 чине трошкови накнаде трошкова запосленима за
превоз на посао и са посла у износу од 6.071.200 динара, трошкови за јубиларне награде
16

316.202 динара, помоћ запосленма и породици 1.121.352 динара, остала давања
запосленима која се не сматрају зарадом 650.496 динара, накнаде трошкова превоза
запосленима на службеном путу 3.975.711 динара, смештај и исхрана на службеном путу
6.072.511 динар, дневнице за службена путовања 4.213.730 динара и остали трошкови
запослених на службеном путу 131.563 динара.

2.3.

Трошкови производних услуга (конто 53)

У 2012. години је остварено укупно 60.626.662 динара на име трошкова производних
услуга (конто 53) и мањи су у односу на планиране за 19,3 %.
Структура трошкова производих услуга је следећа:


Трошкови транспортних услуга (конто 531) износе 12.802.982 динара, чине их трошкови
превоза материјала-узорака по систему хладног ланца у износу од 3.337.600 динара,
трошкови ПТТ услуга и трошкови мобилне и фиксне телефоније у износу од 6.862.733
динара, трошкови одвоза опасног отпада у износу од 1.304.837 динара трошкови интернет
конекције у износу од 1.184.707 динара и остали трошкови превоза у износу од 113.103
динара.



Трошкови услуга одржавања (конто 532) износе 22.348.165 динара, чине их трошкови
текућег државања зграде у износу од 2.137.881 динара и трошкова текућег одржавања
опреме у износу од 5.741.561 динар, услуге оверавања и еталонирања лабораторијске
опреме у износу од 6.839.300 динара, трошкови одржавања рачунарске мреже у износу
6.762.996 динара, трошкови одржавања клима уређаја у износу од 275.677 динара и
трошкови одржавања возила у износу од 590.748 динара



Трошкови закупнина (конто 533) износе 13.592.023 динара. Трошкови се односе на закуп
простора за складиштење пословне документације и узорака у износу од 13.592.023
динара и остало се односи на закуп простора на сајамским и другим манифестацијама.(
семинари и симпозијуми) у износу од 72.802 динара.



Трошкови рекламе и пропаганде (конто 535) износе 3.533.731 динар, чине их трошкови за
проспекте, плакате и афише у износу од 1.143.679 динара и остали трошкови рекламе и
пропаганде у износу од 2.390.051 динар.



Трошкови осталих производних услуга (конто 539) износе 8.349.760 динара. Чине их
трошкови
испитивања лабораторијских узорака у износу од 4.757.912 динара,
регистрација аутомобила, технички преглед у износу од 393.339 динара, трошкови
стручних часописа у износу од 1.243.691 динар, трошкови комуналних услуга у износу од
854.735 динара, и осталих производних услуга рециклажа тонера, накнада за аутопут,
дезинсекција и дератизација у износу од 1.100.082 динара.

2.4.

Трошкови амортизације и резервисања (конто 54)
У 2012. години је остварено укупно 70.504.652 динара на име трошкова
амортизације и резервисања (конто 54), што представља 6,0% мање од планираних
средстава, а чине их трошкови амортизације основних средстава (конто 540) у износу од
59.068.481 динар, (конто 545) трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених у износу од 11.436.171 динара.

2.5.

Нематеријални трошкови (конто 55)

У 2012. години је остварено укупно 63.281.954 динара на име нематеријалних трошкова
(конто 55), што је више за 2,0 % у односу на планирана средства за 2012. годину
Структура нематеријалних трошкова је следећа:
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Трошкови непроизводних услуга (конто 550) износе 48.348.019 динара. Ове трошкове
чине: трошкови ревизије финансијских извештаја у износу 362.424 динара, трошкови
адвокатских услуга 282.625 динара, трошкови здравствених услуга 1.554.750 динара,
услуге информатичке подршке у износу од 17.386.985 динара, трошкови стручног
образовања запослених у износу од 2.443.492 динара, трошкови стручног усавршавања у
земљи и иностранству у износу од 7.695.373 динара, услуге обезбеђења зграде 3.144.287
динара, услуге чишћења просторија 12.405.592 динара, трошкови консалтинг услугапројекат изведеног стања у износу од 400.000. динара, трошкови консалтинг услугасистем квалитета (ISO 9001) у озносу од 451.385 динар, услуге фотокопирања 50.953
динара, услуге превођења 547.394 динара и остале непроизводне услуге у износу од
1.622.754 динара.



Трошкови репрезентације (конто 551) износе 3.862.196 динара. Трошкови репрезентације
чине: трошкови угоститељских услуга и трошкови репрезентације на сајамским и другим
манифестацијама у износу од динара2.446.980 динара, трошкови репрезентације у
сопственим пословним просторијама у износу од 1.415.216 динара



Трошкови премија осигурања (конто 552) износе 1.411.117 динара, а односе се на
осигурање имовине и запослених



Трошкови платног промета (конто 553) износе 1.971.031 динар,



Трошкови чланарина (конто 554) износе 248.734 динара, и односе се на чланарине
привредним коморама на зараде у износу од 188.573 динара и на чланарине пословним
удружењима и међународним организацијама у износу од 60.161 динар.



Трошкови пореза (конто 555) износе 452.322 динар, које чине 422.416 динара накнада за
коришћење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење вода у износу од 29.904
динара.



Остали нематеријални трошкови (конто 559) износе 6.988.534 динара, а односе се на
огласе у штампи (објава у Службеном гласнику ) у износу од 629.808 динара, судске и
друге административне таксе у износу од 1.306.491 динар, трошкови учешћа у
финансирању особа са инвалидитетом у износу од 1.385.606 динара, разлика средстава
према закону о максималној заради у износу од 778.696 динара и на остале нематеријалне
трошкове у износу од 2.887.932 динара.

2.6. Финансијски расходи (конто 56)
Финансијски расходи (конто 56) износи 1.531.132 динара, а чине их расходи камата у
износу од 158.227 динара, негативне курсне разлике у износу од 494.069 динар и расходи
по основу ефеката валутне клаузуле у износу од 878.835 динара.
2.7. Остали расходи (конто57)
Остали расходи (конто 57) износе 94.396 динара, чине их расходовање опреме.
2.8. Расходи по основу обезвређења имовине (конто 58)
Расходи по основу обезвређења имовине (конто 58) износе 182.446 динара и састоје се из
обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана (исправка вредности
потраживања).
2.9. Исправка из ранијег периода и ефекти промена рачуноводствених политика (конто 59)
Исправка из ранијег периода и ефекти промена рачуноводствених политика (конто 59)
износе 2.504.378 динара и односе се на исправке из ранијег периода.
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3. АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
Током 2012 године Агенција за лекове и медицинска средства је реализовала инвестициона
улагања у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 116/2011, ) и Планом
јавних набавки за 2012. годину.
Структура инвестиционих улагања у 2012. години је следећа:
УЛАГАЊЕ У ОСНОВНА СРЕДСТВА У 2012. ГОДИНИ
Р. бр.

Конто

НАЗИВ

Вредност динара

1.
1.1.
1.2.

01401

Програми за рачунаре
Синтегра
Програм за кадровску евиденцију

2.764.982
2.381.022
383.960

2.
2.1.
2.2.

01100

Лиценце
Лиценца OLP Winpro 7 Upgrd OLP NL Gov
Лиценце Adlib Express DTF

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

02301-2

Лабораторијска опрема
Рефрактометар
Aпарат за одређивање тачке топљења
Вискозиметар
Осмометар
Aпарат C - Multi Stage Liquid Impinger
Софтвер за апарат за исп. Aеросола
Air IDEAL sampler, for 90 mm plate
Вакуум пумпа N026.1.2 AN.18 KNF
Вертикални Freezer, -86C, 120лит.
pH metar Inolab
Eppendorf pipeta Research
Ласерски бројач честица
Платински лончић
Манифолди
Апарат – омекшивач воде SIMPLЕX ВAS-45
CO2 инкубатор
Систем за електрофорезу ЕASY 42
Магнетна мешалица са грејањем
Lot 25-систем за пирогени тест

22.965.708
797.550
1.285.676
1.002.174
648.524
2.760.530
505.168
972.832
324.310
706.218
177.137
387.868
2.992.043
192.555
378.309
94.824
948.543
2.302.958
117.450
6.371.040

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

02303

Канцеларијска опрема (рач. и принтери)
Skener HP G 2710
Notebook
Server HP БL460C Г7 X5650 6Г
Рачунари Intel Pentium
Monitor Philips, LED, 236В3LSБ, 23"
Опрема за увођење VPN приступа
Машина за TT штампу Е-4304Б
Диктафон конференцијски Olympus DM-5
Бaр код читач POS Data terminali
Мултифункцијски уређај
Kamеra CCD
Принтер за обележавање криотуба
Оптика

8.467.395
221.283
1.320.423
1.968.551
1.439.408
639.630
480.307
75.609
33.999
69.000
116.400
759.920
183.201
1.159.663

5.

02304

Канцеларијски намештај

1.354.881

6.

2305

Ормари за запаљиве хем. са вентилацијом

1.946.181

7.
7.1

2306

Канцеларијска опрема и лаб. намештај
USB

5.195.459
827.003

758.001
538.888
219.113
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7.2
7.3
7.4
7.5
8

UPS за напајање
Фотокопир апарат Canon IR2535i
Фрижидер
Остало

1.160.209
1.159.602
1.261.974
786.671

Остала улагања

1.496.050

У К У П Н О динара од 1 до 8

44.948.657

III. НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОДИНУ
Током 2012. године дошло је до укупног благог увећања активности која се огледала у
повећаном броју решених захтева издавање обнова дозвола за стављање лекова у промет, уписа и
обнову уписа у Регистар медицинских средстава и одобрења увоза нерегистрованих лекова. У том
смислу, повећани обим активности је резултирао у расту прихода и то за 5,7 % изнад планираних
прихода. У номиналном износу приходи су већи од планираних за 40.087.431 динара.
Расходи у 2012. години крећу се у оквиру планираних расхода за 2012. годину, односно
мерама штедње укупни расходи су испод планираних за 12,4%. У номиналном износу расходи су
мањи од планираних за 83.829.772 динара.
У 2012. години остварен је вишак прихода над расходима након опорезивања (нето
добит након опорезивања) у износу од 133.292.769 динара.
Актива биланса стања Агенције је увећана у односу на дан 31.12.2011. године од 824.361.000
динара на 825.090.000 динара на дан 31.12.2012.године. Главни чинилац увећања активе је обртна
имовина која је увећана са 383.294.000 динара на 400.657.000 динара. Стална имовина је умањена са
441.067.000 на 424.433.000 динара (амортизација основних средстава).
У ставкама пасиве биланса стања Агенције, можемо уочити да је капитал износио на дан
31.12.2011. године 350.834.000 динара, а 31.12.2012. године износи 342.110.000 динара. Основни
капитал (оснивачки капитал) повећан је са 75.337.000 динара на 157.788.000 динара, док
нераспоређени добитак износи 133.293.000 динара.
На основу члана 52. Закона о јавним агенцијама (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 –
исправка), остварени вишак прихода над расходима се може користити за развој Агенције,
награђивање запослених или се може пренети у буџет Републике Србије.
Руководство Агенције ће поднети Управном одбору предлог начина расподеле добити за 2012.
годину, а Управни одбор Агенције ће поднети Влади oдлуку о расподели добити Агенције за лекове и
медицинска средства Србије за 2012. годину.
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