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Izveštaj nezavisnog revizora
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Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja
Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja društva
Galenika a.d. Beograd i njegovih zavisnih privrednih društava (u daljem tekstu:
„Grupa“), koji se sastoje od konsolidovanog bilansa stanja na dan 31. decembra
2018. godine, konsolidovanog bilansa uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu,
izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja
se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih
računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja.
Odgovornost rukovodstva za konsolidovane finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled konsolidovanih
finansijskih izveštaja u skladu sa važećim računovodstvenim propisima Republike
Srbije, kao i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje rukovodstvo smatra
da su relevantne za pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja, koji ne sadrže
materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o
priloženim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu
sa Zakonom o reviziji i standardima revizije primenjivim u Republici Srbiji. Ovi
standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i
obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uveravanja da
konsolidovani finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške.
Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o
iznosima i obelodanjivanjima u konsolidovanim finansijskim izveštajima. Izbor
procedura zavisi od naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno
značajnih grešaka u konsolidovanim finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog
pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne
kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinit i pošten pregled konsolidovanih
finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali
ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti primenjenih internih kontrola.
Revizija takođe obuhvata ocenu da li su računovodstvena načela i značajna
procenjivanja koja je primenilo rukovodstvo odgovarajuća, kao i opštu ocenu
prezentacije konsolidovanih finansijskih izveštaja.
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i
pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.
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Osnove za mišljenje sa rezervom
Kao što je obelodanjeno u napomeni 4.9 računovodstvena politika Grupe je da
odmerava nekretnine, postrojenja i opremu po revalorizacionom modelu. Na dan
31. decembar 2018. godine Grupa je identifikovala indikatore obezvređenja za
nekretnine, postrojenja i opremu i kao rezultat izvršila procenu vrednosti što je
imalo za posledicu umanjenje knjigovodstvene vrednosti nekretnina, postrojenja i
opreme za iznos od RSD 5.016.033 hiljada, revalorizacionih rezervi za iznos od
RSD 2.979.377 hiljada kao i odloženih poreskih obaveza u iznosu od RSD
143.682 hiljada, i priznavanje gubitka po osnovu obezvređenja u iznosu od RSD
1.892.974 hiljada za godinu koja se završava 31. decembra 2018. godine.
Međutim, uočili smo da su isti indikatori obezvređenja postojali i u prethodnim
periodima i stoga se efekti procene delimično ili u celosti odnose na prethodne
periode. Nije bilo praktično izvodljivo za nas da kvantifikujemo u kojoj meri su zbog
ovog pitanja finansijski izveštaji pogrešno iskazani, kao ni korekcije koje su
neophodne na pozicijama nepokretnosti, postrojenja i opreme, revalorizacionih
rezervi, odloženih poreskih obaveza i akumuliranih gubitaka na dan 31. decembar
2017. godine, kao ni na poziciji ostalih troškova za godinu koja se završava 31.
decembra 2018. godine.
Nadalje, na dan 31. decembar 2018. godine zavisno lice Grupe, Galenika Crna
Gora d.o.o., je prikazalo nekretnine, postrojenja i opremu i nematerijalna ulaganja
u iznosu od RSD 910.369 hiljada (31. decembar 2017.: RSD 936.409 hiljada). U
toku naše revizije smo utvrdili da Grupa nije izvršila revalorizaciju niti je utvrdila
nadoknadivu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja
društva Galenika Crna Gora d.o.o., na dan 31. decembar 2018. i 31. decembar
2017. godine, uprkos postojanju indikatora obezvređenja kao što su ekonomska
zastarelost i ograničenja svojstvena pojedinačnim stavkama imovine, što ukazuje
na to da fer vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i njihova nadoknadiva
vrednost mogu biti materijalno značajno niži od njihove knjigovodstvene vrednosti.
U skladu sa važećim računovodstvenim propisima Republike Srbije, revalorizacija
nekretnina, postrojenja i opreme koji se vode po revalorizovanoj vrednosti treba
da se vrši dovoljno redovno da bi se osiguralo da knjigovodstvena vrednost ne
odstupa materijalno od vrednosti koja bi bila utvrđena da se koristi model fer
vrednosti na kraju izveštajnog perioda. Nadalje, u slučaju postojanja indikatora
obezvređenja na datum izveštavanja, društvo je dužno da utvrdi nadoknadivu
vrednost i da prizna obezvređenje, ako ono postoji. Na dan 31. decembar 2018.
godine rukovodstvo nije izvršilo revalorizaciju niti je utvrdilo nadoknadivu vrednost
nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, što predstavlja
odstupanje od važećih računovodstvenih propisa Republike Srbije. Nije bilo
praktično izvodljivo utvrđivanje efekata ovog pitanja na konsolidovane finansijske
izveštaje, uključujući potrebne korekcije knjigovodstvene vrednost nekretnina,
postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja na dan 31. decembar 2017. i 31.
decembar 2018. godine i neto rezultata za godine koje se završavaju na
pomenute datume.
Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, osim za efekte koje imaju pitanja navedena u pasusu gore
Osnova za mišljenje sa rezervom, konsolidovani finansijski izveštaji pružaju istinit
i pošten pregled konsolidovanog finansijskog položaja Grupe na dan 31.
decembra 2018. godine, kao i konsolidovanih rezultata poslovanja i
konsolidovanih tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni
su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
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Ostala pitanja
Konsolidovani finansijski izveštaji Grupe na dan i za godinu završenu 31.
decembra 2017. godine su revidirani od strane drugog revizora koji je izrazio
mišljenje sa rezervom na te finansijske izveštaje 11. maja 2018. godine zbog
propusta Grupe u nesprovođenju testiranja na obezvređenje za nekretnine,
postojanja i opremu i nematerijalna ulaganja.
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima
Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe. Rukovodstvo Grupe
je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u
skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS broj 62/2013
i 30/2018). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg
izveštaja o poslovanju sa konsolidovanim finansijskim izveštajima za poslovnu
2018. godinu. U vezi sa tim naši postupci ispitivanja su ograničeni na
procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem
izveštaju o poslovanju sa godišnjim konsolidovanim finansijskim izveštajima koji
su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih
informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz
informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije.
Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem
izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa
konsolidovanim finansijskim izveštajima Grupe za godinu koja se završila na dan
31. decembra 2018. godine.

Beograd, 27. maj 2019. godine

KPMG d.o.o. Beograd

(M.P.)
Goran Skrobonja
Ovlašćeni revizor
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Матично друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре као ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД.,
акционарско друштво за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина,
парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива, Београд-Батајнички друм бб, са
матичним бројем 07726325, ПИБ 100001038 и шифром делатности 2120.
Предузеће је основано 1945. године од стране владе ФНР Југославије под називом Фабрика
фармацеутских и хемијских производа Галеника.
Дана 02.11.2017.године, потписивањем Уговора о продаји капитала АД ГАЛЕНИКА између
Републике Србије, Министарства привреде и Купца: AELIUS S.A.R.L. Луксембург, поступак
приватизације је успешно окончан и тиме испуњен одложни услов за спровођење мера
растерећења обавеза Друштва и његових зависних предузећа, у складу са истим предузете су
мере да државни повериоци донесу одлуке о отпису обавеза.
Консолидовани финансијски извештаји
Ови консолидовани финансијски извештаји одобрени су од стране Генералног директора
Галенике а.д.
Матично друштво има учешће у капиталу следећих зависних правних лица:
 Галеника Црна Гора д.о.о., Подгорица, Црна Гора (75% капитала)
 Галинг д.о.о Београд-Земун, Србија (100% капитала)
 Галеника Бања Лука д.о.о., Република Српска (100% капитала).
 Галеника Клирит д.о.о. , Србија (100% капитала).
Зависно предузеће Галеника Црна Гора д.о.о., за производњу и промет фармацеутских
производа, Подгорица, основано је Уговором између «ICN Галеника» д.д. Београд-Земун и
Републике Црне Горе и уписано у судски регистар код Привредног суда у Подгорици Решењем ФИ
2791/96 од 26. децембра 1996. године. Промена оснивача је извршена 16.07.1999. године тако да
уместо «ICN Галеника» д.д. Београд-Земун нови оснивач постаје «ICN Pharmaceuticals INC“. У
складу са Законом о привредним друштвима Републике Црне Горе Друштво је регистровано
14.08.2002. године, под регистарским бројем 5-0058683/001. Седиште зависног предузећа је у
Подгорици, улица 8. марта 55 а. Друштво се бави производњом и прометом фармацеутских
препарата, а у свом саставу има два савремено опремљена производна погона сертификована
високим стандардима квалитета, што омогућава успешно пласирање производа у земљи и
иностранству.
У 2008. години на основу Решења привредног суда у Подгорици по правоснажној судској пресуди
Врховног суда Републике Црне Горе, Потврде о регистрацији од 24.04.2008. године и Решењем
300-023-02-00650/2008-12 је потврђено учешће Галенике а.д. у капиталу Галеника Црна Гора д.о.о.
у вредности од 12.750 хиљада УСД. Улог је књижен по набавној вредности, у динарској
противвредности и ревалоризован стопом раста цена на мало до 2003. године који је 01.01.2004.
био обезвређен. Галеника Црна Гора д.о.о. је током 2018. године имала просечно 64 запослених.
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На основу Одлуке о прихватању преноса основног капитала Галинга д.о.о Земун, извршено је
укњижење улога у пословне књиге у 2008. години. Галинг д.о.о је основан Решењем број ФИ 4595/91 од 23.04.1991. године основан као Деоничко друштво Стан за управљање и располагање
становима и другим објектима. Решењем број ФИ-40809/93 од 23.02.1994. године је променило
назив у Деоничко друштво за инжењеринг, производњу и трговину Галинг, које функционише у
оквиру Галеника Холдинг. Решењем број БД-124257/2006 од 19.06.2006. године, ово друштво је
регистровало промену правне форме и пуног пословног имена у Друштво за инжењеринг и услуге
Галинг д.о.о., матични број 07725949, под којим пословним именом се и тренутно налази
регистровано у Агенцији за привредне регистре. Као оснивач Галинга д.о.о. у Агенцији за
привредне регистре се води Галеника а.д. са сувласничким уделом од 100% односно уписаним
капиталом од 500 евра. Галинг д.о.о. је током 2018. године имао просечно 16 запослених лица у
радном односу..
Зависно друштво Галеника Бања Лука д.о.о. је основано на основу Одлуке Управног Одбора
Галенике а.д. Београд број У.О. 38/09 од 27.08.2009. о оснивању привредног друштва у
иностранству, Решења о регистрацији број 071-0-Рег-09-001787 од 15.10.2009. и Статута зависног
друштва ОПУ 1160/09 од 01.09.2009. На основу Решења Министарства економије и региналног
развоја Србије број 300-023-02-01533/2009-12 од 30.10.2009. године извршен је упис у регистар
привредних друштава у иностранству под бројем 2539 зависног предузећа Галеника д.о.о. са
седиштем у Видовданској бб, Бања Лука, Б и Х. Према Одлуци о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу ОПУ 1158/09 зависно друштво је регистровано за заступање и
посредовање у унутрашњем и спољнотрговинском промету. Галеника Бања Лука је током 2018.
године имала просечно 6 запослених..
Зависно предузеће за производњу и прераду пластичних маса - Галеника Клирит д.о.о., са
седиштем у Београду Земун, ул. Сењски трг бр.7 започело је 1954. године. лабораторијску
производњу клирита/полиметилметакрилита, у Институту – Галеника у Земуну. Полупогонску
производњу од 10 тона годишње отпочело је 1957. године на старој локацији Галенике на Новом
Београду, где се повећаном обиму од 60 тона годишње одвија све до 1970. године. Те године
погон се пресељава на данашњу локацију у Земун Пољу, а велика реконструкција Погона за
производњу је рађена 1973. године, када је инсталирана и нова технологија, капацитета 1000 тона
годишње производње.
Деоничарско друштво за производњу пластичних маса – Клирит – Београд – Земун, пословало је у
саставу Холдинг предузећа – Галеника – и у складу са Законом о предузећима организовало се у
друштвено предузеће за производњу и прераду пластичних маса. Зависно друштво Галеника
Клирит уписано је у судски регистар под IV – FI – 12049/97 код Привредног суда у Београду,
односно код Трговинског суда у Београду «VII FI 79901/02“. Галеника Клирит преведено је у
Регистар привредних субјеката код АПР под «BG 30503/2005» од 28.07.2005. године.
Одлуком Владе Републике Србије 05 бр. 023 – 514/2010 од 15. јула 2010. године извршена је
измена и допуна оснивачког акта Друштвеног предузећа Галеника – Клирит и оно се организује
као једноцелно друштво са ограниченом одговорношћу. Друштво послује средствима у државној
својини , а Уговором о преносу удела, капитал друштва је пренесен на Галенику а.д. , тако да је
капитал друштва структуиран у Уделе друштва са ограниченом одговорношћу. Клирит д.о.о. је
током 2018. године имао просечно 2 запослена.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Koнсолидована група води евиденцију и саставља редовне финансијске извештаје у складу са
важећим Законом о рачуноводству (Службени гласник РС 62/2013) и осталом применљивом
законском и подзаконском регулативом у Републици Србији. За признавање, вредновање,
презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима Група је у обавези да
примењује Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“) који у смислу Закона о
рачуноводству подразумевају следеће: Оквир за припремање и приказивање финансијских
извештаја, Међународни рачуноводствени стандарди („МРС“), Међународни стандарди
финансијског извештавања („МСФИ“), и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за
тумачење рачуноводствених стандарда („IFRC“), накнадне измене тих стандарда и са њима
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде („Одбор“),
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија
(„Министарство“).
Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине основни текстови МРС, односно
МСФИ, издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и тумачења издата од
Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати и који не укључују
основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења,
разрађене примере и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са
стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да јон саставни део
стандарда, односно тумачења. Превод МСФИ утврђен је Решењем Министра финансија о
утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова
Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског
извештавања број 401-00-896/2014-16 од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном
гласнику РС бр. 35 од 27. марта 2014. године. Наведени превод МСФИ примењује се од
финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измењени или
издати МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума, нису преведени и објављени, па стога
нису ни примењени приликом састављања приложених финансијских извештаја.
С обзиром на напред наведено и на то да поједина законска и подзаконска регулатива прописује
рачуноводствене поступке који у појединим случајевима одступају од захтева МСФИ као и то да је
Законом о рачуноводству динар утврђен као званична валута извештавања, рачуноводствени
прописи Републике Србије могу одступати од захтева МСФИ што може имати утицај на реалност и
објективност приложених финансијских извештаја. Сходно томе, приложени финансијски
извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у потпуној сагласности са
МСФИ на начин како је то дефинисано одредбама МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“.
Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са начелом историјског трошка, осим
ако другачије није наведено у рачуноводственим политикама које су наведене у даљем тексту.
Наставак пословања у складу са начелом сталности (Going Concern)
Приложени консолидовани извештаји састављени су у складу са начелом сталности пословања,
што подразумева да ће група наставити да послује у догледној будућности. То потврђује и
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досадашња подршка матичне компаније, „Aelius S.A.R.L“, која ће се наставити и у току 2019.
године и koja je потврђена путем писма подршке, без икаквих индикација несигурности која се
односи на обезбеђивање такве континуиране финансијске и оперативне подршке.
Главни разлог за смањење нето пословних прихода консолидоване групе је била велика количина
залиха робе код велетрговаца на крају 2017. године, која је резултирана продајом са високим
процентима попуста у претходном периоду, а све у циљу прибављања финансијских средстава
ради одржавања ликвидности. С друге стране, потражња за производима Друштва значајно се
повећала на тржишту Србије, показујући да ће се основна делатност компаније наставити
наредних година са трендом раста због маркетиншких инвестиција које се реализују и које ће се
значајно одразити на повећање продаје. Поред наведеног, ценовни ефекат није значајан, док су
попусти утицали позитивно на раст прихода у текућој години. Производња је радила у мањем
обиму, пратећи смањене захтеве продаје, а у циљу избегавање повећања залиха. У складу са
повећањем потражње, данас и у будућности, матично друштво планира да повећа своје
маркетиншке инвестиције како би повећала раст тржишног учешћа и у складу са тим раст продаје
од основне делатности. За 2019. годину планирано је значајан раст нето пословних прихода уз
ЕБИТД-у од 20%, показујући да ће компанија имати висок ниво промета који ће у будућим
периодима обезбедити стабилне и профитабилне услове пословања.
Консолидована група је пословала са нето губитком у 2017. у износу од 7,340,242 хиљада РСД а у
2018. години са нето губитком од 1,268,129 хиљада РСД, а на дан 31. децембра 2018. године
Група има негативан нето обртни капитал у износу од 1,750,534 хиљада РСД. По питању
негативног обртног капитала треба истаћи да структуру краткорочних обавеза у највећој мери
чине, обавезе према матичном друштву Аелиус у износу од 791,265 хиљада РСД, обавезе према
комерцијалним банкама које су гарантоване од стране Владе РС у износу од 472,778 хиљада РСД,
те и краткорочне обавезе према комерцијалним банкама настале након приватизације, у износу
од 441,484 хиљаде динара. У последње две године матично друштво је значајно смањило
укупно задужење код комерцијалних банака, које на дан 31.12.2018. године износи 812,031
хиљада РСД, без обавеза покривених гаранцијом Владе РС.
Планом за наредну годину је предвиђен даљи раст пословних активности уз остварење следећих
предуслова:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спровођење пројекта имплементације САП ЕРП-а;
Раст продаје;
Редукција нивоа залиха у веледрогеријама;
Повећање бруто марже кроз смањивање попуста ка веледрогеријама;
Ниже цене сировина по основу преговора са добављачима, што ће се одразити и на
доходовност асортимана;
Комплетирање производног асортимана лекова и увођење нових производа;
Јачање позиције на домаћем и инотржишту, активан рад сарадника на терену, као и
реализовање планираних маркетиншких активности;
Наставиће се са процесом јачања руководећег тима и реорганизацијом организационе
структуре и процеса рада у циљу ефикаснијег пословања Друштва;
Наставиће се са контролом материјалних и нематеријалних трошкова пословања са сталном
тендецијом њиховог смањења.
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Пословање Галенике Црна Гора д.о.о., Галеника Клирит д.о.о и Галинг д.о.о је неизвестно у
будућности јер још увек нису прецизирани развојни планови за њих.
Узимајући у обзир све горе руководство консолидоване групе сматра да постоје повољни изгледи
да се одржи пословање консолидоване групе у наредном периоду.

3. ГРЕШКЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, МАТЕРИЈАЛНОСТ ГРЕШКЕ И КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ СТАЊА
Грешке из претходног периода које нису материјално значајне
Књиговодствено обухватање исправки грешака из претходних периода је условљено
материјалношћу грешке, која се у консолидованој групи одређује сходно висини грешке у односу
на укупан приход. Материјално значајном грешком се сматра грешка која је у кумулативном
износу са осталим грешкама већа од 2 % оствареног укупног прихода, а у претходној години.
Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода,
односно у корист прихода периода у којем су грешке идентификоване преко рачуна 592 и 692.

4.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових консолидованих
финансијских извештаја наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на
све приказане године, осим ако није другачије назначено.
Значајне рачуноводствене политике примењене на консолидоване финансијске извештаје који су
предмет ових Напомена, а које су изложене у наставку, првенствено су засноване на Правилнику о
рачуноводству и рачуноводственим политикама Матичног друштва. Ако поједини књиговодствени
аспекти нису јасно прецизирани Правилником, примењене рачуноводствене политике су
засноване на важећој законској, професионалној и интерној регулативи.
Од општих података напомињемо да је, у складу са МРС 21, функционална валута и валута за
презентацију у консолидованим финансијским извештајима динар. Позиције биланса успеха су
прерачунате у динарску противвердност применом просечног дневног средњег курса у току
обрачунског периода (календарске године). Поред података за текућу годину, у консолидованим
финансијским извештајима су као упоредни подаци исказани подаци из консолидованих
финансијских извештаја за 2017. годину.
При састављању консолидованих финансијских извештаја уважене су релевантне одредбе МРС 10,
које се односе на догађаје који настају од датума биланса стања до датума када су консолисовани
финансијски извештаји одобрени за објављивање. Прецизније, за ефекте догађаја који пружају
доказ о околностима које су постојале на датум биланса стања, кориговани су већ признати
износи у финансијским извештајима Друштва, како би се одразили корективни догађаји после
биланса стања, а за ефекте догађаја који указују на околности које су настале после датума
биланса стања, нису вршене корекције признатих износа, већ се, у случају да их је било, у овим
Напоменама врши обелодањивање природе догађаја и процена њихових финансијских ефеката.

7

ГАЛЕНИКА А.Д. БЕОГРАД
Напомене уз консолидованe финансијскe извештајe за 2018.годину
(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

Финансијски извештаји Матичног друштва и Консолидованих зависних друштава коришћени у
састављању приложених консолидованих финансијских извештаја сачињени су на исти извештајни
датум.
Сви износи идентификованих трансакција које су настале из међусобних пословних односа између
Матичног друштва и зависних друштава елиминисани су приликом консолидације.
Приликом израде консолидованог финансијског извештаја за матично друштво и зависна друштва
примењује се метод потпуног консолидовања који подразумева потпуно спајање свих истоветних
позиција по принципу ставка по ставка и искључивање свих вредности садржаних у појединачним
извештајима, а које потичу из интерних односа чланица групе. Суштина описаног метода је у
елиминисању ефеката насталих по основу односа између матичног и зависних правних лица.
Приложени консолидовани финансијски извештаји обухватају финансијске извештаје Матичног
друштва и домаћих и страних зависних правних лица.
4.1. Процењивање

Састављање и приказивање финансијских извештаја, у складу, како са захтевима професионалне
регулативе, тако и са захтевима важеће законске регулативе у Републици Србији, захтева од
руководства Матичног Друштва коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки.
Иако се, разумљиво, стварни будући резултати могу разликовати, процене и претпоставке су
засноване на информацијама расположивим на датум биланса стања.
Најзначајније процене се односе на утврђивање обезвређења финансијске и нефинансијске
имовине, признавање одложених пореских средстава и обавеза, утврђивање резервисања за
гаранције и дефинисање претпоставки неопходних за актуарски обрачун дугорочних накнада
запосленима по основу отпремнина и јубиларних награда.
У контексту процењивања, пословна политика Матичног Друштва је, ако се фер вредност значајно
разликује од књиговодствене, да обелодани информације о фер (правичној) вредности активе и
пасиве. У Републици Србији је чест проблем са поузданом проценом фер вредности активе и
пасиве услед недовољно развијеног финансијског тржишта, недостатка стабилности и
ликвидности код куповине и продаје, на пример, финансијске активе и пасиве, и због тога што
тржишне информације нису увек расположиве. И поред наведеног, ова проблематика у Матичном
Друштву није занемарена, већ руководство врши континуиране процене, уважавајући ризике, и
када се процени да је надокнадива (фер или употребна) вредност средстава у пословним књигама
Матичног Друштва прецењена, врши се исправка вредности.
4.2.

Ефекти курсева страних валута

Трансакције у страној валути, при почетном признавању, евидентирају се у динарској
противвредности, применом званичног средњег курса који важи на дан трансакције.
Сходно одредбама МРС 21 - Ефекти промене девизних курсева, на сваки датум биланса стања се
монетарне ставке у страној валути (девизна средства, потраживања и обавезе)
прерачунавају применом важећег курса, то јест званичног средњег курса на датум биланса стања.
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Курсне разлике настале по основу трансакција у страној валути (осим за курсне разлике настале на
монетарним ставкама које чине део нето инвестиција Консолидоване групе у инострано
пословање, а које се обухватају сходно захтевима из МРС 21) се признају као приход или расход у
периоду у којем су курсне разлике настале.
4.3.

Приходи

У оквиру пословних прихода најзначајнији су приходи од продаје роба, производа и услуга, а као
остали приходи могу да се јаве: приходи од активирања учинака и робе, повећање вредности
залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга (ако је током године дошло до
смањена наведених залиха, за износ смањења се умањује укупан пословни приход), приходи од
премија, субвенција, дотација и сл.; и други пословни приходи.
Приходи од продаје производа и робе се признају када су кумулативно задовољени следећи
услови: Консолидована група је на купца пренела значајне ризике и користи од власништва над
производом и робом, Консолидована група не задржава учешће у управљању продатим
производом и робом у мери која се уобичајено повезује са власништвом, нити задржава контролу
над продатим производом и робом; износ прихода се може поуздано измерити, вероватан је
прилив економске користи у Консолидовану групу повезане са том трансакцијом и трошкови који
су настали или ће настати у датој трансакцији се могу поуздано измерити.
Приходи од пружања услуга, сходно релевантним одредбама МРС 18 - Приходи, приход повезан
са одређеном трансакцијом се признаје према степену довршености те трансакције на датум
биланса. Резултат трансакције се може поуздано проценити: када се износ прихода може
поуздано одмерити, када је вероватан прилив економских користи везаних за ту трансакцију у
Кoнсолидовану групу, када се степен довршености те трансакције на датум биланса стања може
поуздано одмерити и када трошкови настали због те трансакције и трошкови завршавања
трансакције могу поуздано да се одмере.
Финансијски приходи обухватају финансијске приходе од зависних и других повезаних правних
лица, позитивне курсне разлике, приходе од камата и друге облике финансијских прихода.
У оквиру осталих прихода, поред других осталих прихода, исказују се добици који могу, али не
морају да проистекну из уобичајених активности Консолидоване групе. Добици укључују, на
пример, добитке од продаје некретнина, постројења и опреме, по већој вредности од
књиговодствене у моменту продаје.
4.4.

Расходи

Расходи представљају одливе економских користи током датог периода који резултирају
смањењем капитала друштва, осим смањења које се односи на расподелу добити власницима
или смањења које је последица повлачења из пословања дела капитала од стране власника.
Расходи се одражавају кроз одлив средстава, смањење вредности средстава или повећање
обавеза.
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Расходи обухватају пословне расходе, финансијске расходе и остале расходе (укључујући и
расходе по основу обезвређења имовине).
У оквиру пословних расхода исказује се: набавна вредност продате робе, трошкови материјала,
трошкови зарада, трошкови производних услуга, нематеријални трошкови, трошкови
амортизације и резервисања и др.
Финансијски расходи обухватају финансијске расходе од повезаних правних лица, негативне
курсне разлике, расходе камата и друге финансијске расходе.
У оквиру осталих расхода, поред других осталих расхода, исказују се и губици који могу, али не
морају, да проистекну из уобичајених активности Консолидоване групе. Губици (на пример,
мањкови или губици настали продајом средстава по нижој вредности од књиговодствене)
представљају смањење економских користи и као такви, по својој природи, нису различити од
других расхода.

4.5.

Камата и други трошкови позајмљивања

Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови које Консолидована група има у вези са
позајмљивањем средстава.
На основу релевантних одредби МРС 23 - Трошкови позајмљивања, камата и други трошкови
позајмљивања се признају као расход у периоду у којем су настали, осим у случају када су
директно приписиви стицању, изградњи или производњи одређеног средства које се квалификује
(средство којем је потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану
употребу или продају), када се камата и други трошкови позајмљивања капитализују као део
набавне вредности (цене коштања) тог средства.
4.6.

Порез на добитак

Порез на добит се рачуноводствено евидентира као збир:
•
текућег пореза и
•
одложеног пореза.
Текући порез је износ обавезе за платив (повратив) порез на добитак који се односи на опорезиви
добитак (порески губитак) за период. Другим речима, текући порез је платив порез на добитак
који је утврђен у пореској пријави за порез на добит, у складу са пореским прописима.
Одложени порез се испољава у виду:
•
одложених пореских средстава или
•
одложених пореских обавеза.
Одложени порез се књиговодствено евидентира на основу релевантних одредби МРС 12 - Порези
на добитак, којима је, између осталог, прецизирано да се одложена пореска средства и одложене
пореске обавезе не дисконтују.
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Одложена пореска средства су износи пореза на добитак надокнадиви у будућим периодима који
се односе на:
•
одбитне привремене разлике,
•
неискоришћене пореске губитке пренете на наредни период и
•
неискоришћени порески кредит пренет на наредни период.
За средства која подлежу амортизацији, одложена пореска средства признају се за све одбитне
привремене разлике између књиговодствене вредности средстава која подлежу амортизацији и
њихове пореске основице (вредности која је додељена тим средствима за пореске сврхе).
Одбитна привремена разлика постоји када је књиговодствена вредност средстава мања од
њихове пореске основице. У том случају се признају одложена пореска средства, под условом да
се процени да је вероватно да ће у будућим периодима постојати опорезива добит за чије
умањење ће Консолидована група моћи да искористи одложена пореска средства.
Одложено пореско средство по основу неискоришћених пореских губитака признаје се само
уколико руководство процени да ће у наредним периодима Консолидована група имати
опорезиву добит, која ће моћи да буде умањена по основу неискоришћених пореских губитака.
Одложено пореско средство по основу неискоришћеног пореског кредита за улагања у основна
средства се признаје само до износа за који је вероватно да ће у будућим периодима бити
остварена опорезива добит у пореском билансу, односно обрачунати порез на добит за чије
умањење ће моћи да се искористи неискоришћени порески кредит.
Одложене пореске обавезе су износи пореза на добитак плативи у будућим периодима у односу
на опорезиве привремене разлике.
По питању средстава која подлежу амортизацији, одложене пореске обавезе се признају увек
када постоји опорезива привремена разлика између књиговодствене вредности средстава која
подлежу амортизацији и њихове пореске основице. Опорезива привремена разлика настаје у
случајевима када је књиговодствена вредност средстава већа од њихове пореске основице.
Опорезива привремена разлика утврђује се на датум биланса стања и утврђује се применом
прописане (или очекиване) пореске стопе пореза на добит КОнсолидоване групе на износ
опорезиве привремене разлике.
4.7.

Прерачунавање страних валута

4.7.1. Функционална и валута извештавања

Ставке укључене у финансијске извештаје консолидоване групе се одмеравају и приказују у валути
примарног економског окружења у којем матично Друштво послује (функционална валута).
Консолидовани извештаји су приказани у динарима („РСД“) који представљају функционалну и
валуту извештавања матичног друштва. Позиције биланса успеха су прерачунате у динарску
противвердност применом просечног дневног средњег курса у току обрачунског периода
(календарске године).
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4.7.2. Трансакције и стања

Пословне промене настале у страној валути прерачунате су у динаре по средњем курсу утврђеном
на међубанкарском тржишту девиза који је важио на дан пословне промене. Средства и обавезе
исказане у страној валути прерачунате су у динаре по средњем курсу утврђеном на
међубанкарском тржишту девиза који је важио на дан састављања биланса стања.
Нето позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене су у
корист или на терет биланса успеха, као приходи и расходи по основу курсних разлика.
Признавање, одмеравање и презентација пословних догађаја који су резултат трансакција у
страној валути врши се у складу са МРС 21.

4.8.

Нематеријална улагања

У матичном предузећу нематеријална улагања се односе на улагања у жигове, софтвере, као и
чврсте и течне фармацеутске облике. У консолидованој групи у моменту набавке нематеријална
улагања се исказују по историјској набавној вредности или цени коштања.
Амортизација се обрачунава применом пропорционалне методе како би се трошкови
расподелили у току њиховог процењеног века употребе. Трошкови који се односе на одржавање
програма рачунарског софтвера признају се као расходи када настану.
У матичном предузећу, након почетног признавања вредновање нематеријалних улагања се
врши по ревалоризованом износу који представља фер (поштену) вредност утврђену на дан
процењивања, умањену за исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне
акумулиране губитке због умањења, у складу са МРС 36. Повећања књиговодствене вредности по
основу ревалоризације исказују се у ревалоризационим резервама у оквиру капитала. Смањења
којима се умањују претходна повећања вредности истих средстава терете ревалоризационе
резерве директно у капиталу, сва остала смањења терете биланс успеха.
У зависном друштву Галеника Црна Гора, д.о.о, нематеријална улагања се и након почетног
признавања вреднују по набавној вредности коригованој за исправку вредности. У зависном
друштву Галеника Клирит д.о.о. нематеријална улагања се након почетног признавања исказују
по набавној вредности или цени коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због
обезвређења.
4.9.

Некретнине , постројења и опрема

У Матичном Друштву почетно мерење некретнина, постројења и опреме врши се по набавној
вредности (цени коштања), која обухвата: набавну цену и све зависне трошкове набавке, то јест
све директно приписиве трошкове довођења средства у стање функционалне приправности.
Накнадно мерење некретнина, постројења и опреме чија се фер вредност може поуздано
одмерити, књиже се по ревалоризованом износу, који представља њихову фер вредност на датум
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ревалоризације умањену за накнадну акумулирану амортизацију и накнадне акумулиране губитке
због умањења вредности (сходно МРС 36).
Ставке из једне групе некретнина, постројења и опреме (група некретнина, постројења и опреме
сличне природе и намене у пословању матичног предузећа; на пример, земљиште, машине,
намештај, канцеларијска опрема итд.) се ревалоризују истовремено.
Увећање књиговодствене вредности некретнина, постројења и опреме, као резултат
ревалоризације, се признаје и акумулира у оквиру позиције ревалоризационих резерви матичног
друштва, осим када се повећање признаје као приход матичног друштва у износу у којем се
поништава ревалоризационо умањење исте имовине које је, као резултат ранијих процена, било
претходно признато као расход матичног друштва.
Смањење књиговодствене вредности некретнина постројења и опреме, као резултат
ревалоризације се, за износ умањења који је до износа ревалоризационих резерви тог средства,
врши умањењем потражног салда ревалоризационих резерви; док се износ умањења који је већи
од износа ревалоризационих резерви тог средства признаје као расход матичног друштва.
Ревалоризационе резерве које се односе на некретнине, постројења и опрему се директно
преносе у нераспоређену добит матичног друштва када средство престане да се користи у
матичном друштву (повуче се из употребе или се отуђи). Поред наведеног, ревалоризационе
резерве се могу пренети директно на нераспоређени добитак матичног друштва и док се
некретнине, постројења и опрема користе, и то за разлику између, с једне стране, обрачунате
амортизације на основу ревалоризоване вредности некретнина, постројења и опреме и, с друге
стране, амортизације која би била обрачуната на основу набавне вредности (цене коштања).
У Галеници Црна Гора д.о.о након почетног признавања вредновање некретнина, постројења,
опреме се врши по ревалоризованом износу који представља фер (поштену) вредност утврђену на
дан процењивања, умањену за исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне
акумулиране губитке због умањења, у складу са МРС 16.
Земљиште се не амортизује. Амортизација других средстава се обрачунава применом
пропорционалне методе како би се распоредила њихова набавна или ревалоризована вредност
до њихове резидуалне вредности током њиховог процењеног века трајања. У Матичном друштву
примењују се две групе стопа амортизације, једна за новонабављена средства у складу са
рачуноводственом политиком и друга група стопа за она средства која су процењена по фер
вредности и којима је проценом утрђен нови корисни век па самим тим и стопа амортизације.
Клирит д.о.о. не врши процену некретнина, постројења и опреме.

4.10.1.

Aмортизационе стопе у складу са рачуноводственом политиком

I ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
(2,5 -10 %)
II ОПРЕМА
 Машине, уређаји, алати
 Намештај
 Рачунарска опрема

(5 – 25 %)
(20 %)
(25 %)
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 Путничка и теретна возила
 Возила дата на коришћење
4.10.2.

Амортизационе стопе утврђене након процене по фер вредности

I ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
II ОПРЕМА
 Машине, уређаји, алати
 Намештај
 Рачунарска опрема
 Путничка и теретна возила
 Возила дата на коришћење

4.10.3.

(10 – 25 %)
(10 - 25 %)

(1,3 – 12,5 %)

(5 – 20 %)
(10 – 25 %)
(20 %)
(12,5 – 15,5 %)
(12,5 – 15,5 %)

Амортизационе стопе Клирит

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе.
У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног улагања
примењује се МРС 36 – Обезвређење средстава.
Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:
Назив
Улагања у развој технологија
Дугорочни закуп малопродајног објекта
Увођење телефонских бројева

Стопа амортизације
20.00 %
3.34 %
20.00 %

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном методом током
процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију некретнина,
постројења и опреме чини набавна вредност умањена за преосталу вредност уколико постоји.
Корисни век трајања појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се периодично.
На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема обезвређени у
складу са МРС 36 – Обезвређење средстава.
Назив
Грађевински објекти
Канцеларијски простор
Компијутерска опрема
Алат
Возила

Стопа амортизације
7.5 %
1.3 %
30 – 33 %
20.00 %
10 – 15.5 %
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4.11. Умањење вредности нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

На сваки датум биланса стања се од стране компетентних особа, из или ван Матичног Друштва,
проверава да ли постоје индиције да је књиговодствена вредност неког средства (нематеријалног
средства, некретнина, постројења и опреме) умањена, то јест да ли књиговодствена вредност
премашује надокнадиви износ тог средства.
Ако назнаке о умањењу вредности постоје, сходно релевантним одредбама МРС 36, врши се
процена надокнадивог износа тог средства.
Надокнадиви износ је виша вредност од:
•
фер вредности, умањена за трошкове продаје; и
•
употребне вредности.
Фер вредност умањена за трошкове продаје је очекивана нето продајна цена тог средства,
односно то је износ који се може добити продајом неког средства у независној трансакцији
између упознатих, вољних страна, умањена за трошкове отуђења.
Употребна вредност је садашња вредност процењених будућих новчаних токова за које се очекује
да ће настати из континуиране употребе имовине кроз њен користан век трајања, те продаје на
крају века трајања. Дисконтна стопа која се користи при утврђивању садашње вредности
одражава текуће тржишне процене временске вредности новца, као и ризике специфичне за то
средство.
Надокнадиви износ се процењује за свако засебно средство или, ако то није могуће, за јединицу
која генерише готовину којој то средство припада. Јединица која генерише готовину је најмања
препознатљива група средстава која генерише приливе готовине који су у највећој мери
независни од прилива готовине других средстава или група средстава.
Ако се утврди да је дошло до умањења вредности, књиговодствена вредност се своди на
надокнадиви износ. Губитак због умањења се књиговодствено обухвата на следећи начин:
•
у случају да је претходно за то средство формирана ревалоризациона резерва, смањивањем
ревалоризационих резерви; и
•
у случају да претходно за то средство није формирана ревалоризациона резерва, као расход
периода.
4.12. Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине се налазе у пословним књигама матичног друштва и зависног друштва
у Црној Гори. Инвестициона некретнина је некретнина која се држи ради зараде од закупнине.
Инвестициона некретнина, која углавном обухвата административне зграде које нису под
хипотеком, држи се ради дугорочних приноса од закупа и не користи се од стране консолидоване
групе.
Инвестициона некретнина се исказује по фер вредности, која представља вредност на отвореном
тржишту. Фер вредност се заснива на ценама понуде на активном тржишту коригованим, уколико
је неопходно, за било коју промену у природи, локацији или стању специфичног средства.
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Промене у фер вредностима се евидентирају у билансу успеха као део осталих прихода. Сви
трошкови текућег одржавања инвестиционих некретнина терете трошкове периода у коме настану.
4.13. Залихе

Залихе су средства: која се држе за продају у уобичајеном току пословања, која су у процесу
производње, а намењене су за продају; или у облику основног и помоћног материјала који се
троши у производном процесу или приликом пружања услуга.
Залихе обухватају: основни и помоћни материјал (укључујући и резервне делове, алат и инвентар)
који ће бити искоришћени у процесу производње, недовршене производе чија је производња у
току, готове производе и робу.
Залихе се (сходно МРС 2 - Залихе) одмеравају по нижој вредности од:
•
набавне вредности (цене коштања) и
•
нето оствариве вредности.
Набавна вредност (цена коштања) обухвата све:
•
трошкове набавке,
•
трошкове конверзије и
•
друге трошкове настале у процесу довођења залиха на садашњу локацију и стање.
Нето остварива вредност је процењена цена продаје у оквиру редовног пословања умањена за
трошкове довршења и процењене трошкове неопходне за реализацију продаје. Приликом
процене нето оствариве вредности полази се од најпоузданијих доказа раположивих у време
процене о износима по којима се залихе могу реализовати.
Износ било ког отписа залиха на нето оствариву вредност и сви губици залиха се признају као
расход у периоду у ком је настао отпис или губитак.
4.14. Финансијски инструменти

Финансијски инструменти укључују финансијска средства и обавезе које се евидентирају у билансу
стања, почевши од момента када Консолидована групауговорним обавезама постане везано за
финансијски инструмент, а закључно са губитком контроле над правима која произилазе из
финансијског средства (реализацијом, истицањем, уступањем итд.), то јест са измирењем,
укидањем или истицањем финансијске обавезе.
Финансијска средства и финансијске обавезе, сходно одредбама МРС 32, могу имати велики број
појавних облика, као што су: готовина, инструмент капитала другог ентитета, уговорно право
примања готовине, другог финансијског средства или размене финансијских средстава и обавеза
са другим ентитетом који су за Консолидовану групу потенцијално повољни; уговорна обавеза
давања готовине или другог финансијског средства другом ентитету, или право размењивања
финансијских средстава или финансијских обавеза са другим ентитетом према потенцијално
неповољним условима за Консолидовану групу итд.
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При класификацији сваког појединачног финансијског инструмента, руководство Консолидоване
групе може да га класификује у једну од четири могуће врсте финансијских инструмената које су
прецизиране одредбама МРС 39, и то:
•
•
•
•

финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха,
инвестиције које се држе до доспећа,
кредити (зајмови) и потраживања и
финансијска средства расположива за продају.

4.15. Готовина и готовински еквиваленти

Најликвиднији облици финансијских средстава у Консолидованој групи представљају готовина и
готовински еквиваленти, који се процењују по номиналној, то јест по фер вредности. У оквиру
готовине и готовинских еквивалената Друштва исказују се: средства на рачунима код банака,
готовина у благајни и др., и високо ликвидна средства са врло кратким роком доспећа, а која се
могу брзо конвертовати у готовину, уз безначајан ризик од промене вредности.
4.16. Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од повезаних правних лица (зависних и
придружених), као и потраживања од осталих правних и физичких лица у земљи и иностранству,
по основу продаје производа, робе и услуга, за које се очекује да ће бити реализована у року од
12 месеци од датума билансирања. Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из
оригиналне фактуре. Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање
у функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса
од датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист
прихода или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути се на дан биланса стања
прерачунавају према важећем средњем курсу, а курсне разлике се признају као приход или
расход периода.У Консолидованој групи се на дан биланса стања за свако појединачно
потраживање врши процена реалности потраживања, као и вероватноће његове наплате, односно
за свако појединачно потраживање се врши процена да ли је дошло до умањења вредности.
Приликом процене умањења вредности потраживања, сматра се да је Консолидована група
претрпела губитке због умањења вредности ако постоји објективан доказ (на пример, велике
финансијске тешкоће дужника, неуобичајено кршење уговора од стране дужника, потенцијално
банкротство дужника и сл.) умањења вредности као резултат догађаја који се одиграо после
првобитног признавања средстава и тај настанак губитка има утицај на процењене будуће токове
готовине од финансијског средства или групе финансијских средстава који се могу поуздано
проценити. Ако нема објективних доказа, особе које врше процену користе своје искуство и
расуђивање за процену наплативости потраживања. Ако се процени да је дошло до умањења
вредности краткорочних потраживања врши се њихов:
•
индиректан отпис или
•
директан отпис.
Индиректан отпис потраживања од купаца, на терет расхода матичног Друштва, се врши преко
рачуна исправке вредности. Одлуку о индиректном отпису (исправци вредности) потраживања од
купаца преко рачуна исправке вредности, на предлог Комисије за процену наплативости
потраживања, доноси генерални директор матичног Друштва.
Директан отпис потраживања од купаца се врши ако је ненаплативост извесна и документована
(на пример, Друштво није успело судским путем да изврши наплату потраживања). Одлуку о
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директном отпису потраживања од купаца, на основу предлога Комисије за процену наплативости
потраживања, доноси генерални директор матичног Друштва.Индиректан и директан отпис
потраживања се врши само на основу релевантних околности и стања која су постојала на датум
биланса стања. Губици очекивани као резултат будућих догађаја, то јест догађаја након датума
биланса стања, без обзира колико вероватни, се не признају, већ се обелодањују у Напоменама уз
финансијске извештаје.
4.17. Финансијски пласмани

Краткорочни финансијски пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале
краткорочне финансијске пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од датума
биланса стања.
У оквиру краткорочних финансијских пласмана исказује се и део датих дугорочних кредита
Друштва чија се наплата очекује у року од годину дана од датума биланса стања.
У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се улагања у дугорочна финансијска
средства, као што су дугорочни кредити (као што су стамбени кредити запослених),
репрограмирана дугорочна потраживања на основу договора постигнутих са купцима, хартије од
вредности и остали дугорочни финансијски пласмани; са роком доспећа дужим од годину дана од
дана биланса.
По питању накнадног одмеравања дугорочних финансијских пласмана, релевантна је
класификација које руководство Консолидоване групе врши сходно карактеру финансијског
инструмента (финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс
успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и финансијска
средства расположива за продају).
4.18. Обавезе

Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева
одрицање од економских користи (ресурса) Консолидоване групе да би се задовољио захтев
друге стране.
Приликом вредновања обавеза, а сходно релевантним одредбама Оквира за припрему и
презентацију финансијских извештаја, обавеза се признаје у билансу стања: када је вероватно да
ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за резултат измирење садашње обавезе и
када износ за измирење може поуздано да се одмери. Поред наведеног, при вредновању се
уважава начело опрезности, под којим се подразумева укључивање опреза при процењивању,
тако да имовина и приходи нису прецењени, а обавезе или трошкови потцењени. Међутим,
начело опрезности не треба да резултира стварањем скривених резерви (на пример, као
последица намерно прецењених обавеза или трошкова), обзиром да у том случају финансијски
извештаји не би били неутрални и, стога, не би били поуздани.
Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према зависним и другим повезаним
правним лицима; дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе); краткорочне финансијске
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обавезе (обавезе према зависним и другим повезаним правним лицима, краткорочни кредити,
део дугорочних кредита и обавеза које доспевају до једне године и остале краткорочне
финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из
пословања) и остале краткорочне обавезе.
Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у року до
годину дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које испуњавају
наведени услов, док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се измирење очекује у
дужем року.
Смањење обавеза по основу судских одлука, ванпарничног поравнања и сл. врши се директним
отписивањем.
4.19.

Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

Резервисање, сходно МРС 37 - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина,
представља ту обавезу неизвесног времена доспећа или износа. Консолидована група признаје
резервисање само ако су испуњена следећа три услова:
•
када Консолидована група има садашњу обавезу (законску или изведену) као последицу
прошлог догађаја,
•
када је вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи бити захтеван
да се измири обавеза и
•
када може да се направи поуздана процена износа обавезе.
Суштина резервисања је да се формира само за обавезе настале из прошлих догађаја, које постоје
независно од будућих радњи Консолидоване групе. Отуда, резервисања се не признају за будуће
пословне губитке.
За сврху признавања резервисања, сматра се да је вероватно да ће захтевано измиривање
обавеза Консолидоване групе проузроковати одлив ресурса који представљају економске
користи, када је вероватније него да није, да ће одлив ресурса настати, то јест да је вероватноћа
да ће измирење тих обавеза Друштва проузроковати одлив ресурса већа од вероватноће да неће.
Резервисања могу да се формирају по различитим основама, и то: за трошкове у гарантном року,
за трошкове обнављања природних богатстава, за задржане кауције и депозите, за трошкове
реструктурирања, за накнаде и друге бенефиције запослених и по другим основама (на пример, за
очекиване губитке који ће настати по започетим судским споровима).
Резервисања за трошкове и ризике се прате по врстама, испитују се на дан сваког биланса стања и
коригују тако да одражавају најбољу садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив
ресурса бити потребан за измирење обавезе, укида се резервисање. Укидање, као и смањење
резервисања, се врши у корист прихода.
Када је учинак временске вредности новца значајан, износ резервисања представља садашњу
вредност издатака за које се очекује да ће бити потребни за измирење обавезе. При
израчунавању садашње вредности се користе дисконтне стопе, то јест стопе пре опорезивања,
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које одражавају текуће тржишне процене временске вредности новца и ризике специфичне за
обавезу.
Потенцијална имовина је могућа имовина која настаје по основу прошлих догађаја и чије
постојање ће бити потврђено једино настанком или ненастанком једног или више неизвесних
будућих догађаја који нису у потпуности под контролом Консолидоване групе.
Потенцијална имовина се не признаје у финансијским извештајима Консолидоване групе, већ се, у
случају да је прилив економских користи вероватан, врши њено обелодањивање.
Потенцијална обавеза је: могућа обавеза која настаје по основу прошлих догађаја и чије постојање
ће бити потврђено само настанком или ненастанком једног или више неизвесних будућих
догађаја који нису у потпуности под контролом Консолидоване групе, и садашња обавеза која
настаје по основу прошлих догађаја, али није призната јер није вероватно да ће одлив ресурса
који представљају економске користи Консолидоване групе бити захтеван за измирење обавезе
или износ обавезе не може да буде довољно поуздано процењен.
Потенцијална обавеза се не признаје у финансијским извештајима Консолидоване групе, већ се, у
случају да је одлив економских користи могућ, а могућност одлива ресурса није мала, врши њено
обелодањивање.
4.20. Накнаде запосленима

За процену резервисања по основну накнада и других бенефиниција запослених у матичном
друштву, примењују се релевантне одредбе МРС 19 - Примања запослених. Резервисања за
Накнаде и друге бенефиције запослених укључују, на пример: резервисања за неискоришћене
дане годишњег одмора, резервисања за недоспеле јубиларне награде, резервисања за недоспеле
отпремнине приликом редовног одласка у пензију и резервисања за отпремнине које се исплаћују
као резултат одлуке матичног друштва да прекине рад неког запосленог пре уобичајеног датума
пензионисања или одлуке запосленог да добровољно прихвати да је вишак, у замену за та
примања.
Како се ради о дугорочним обавезама, обрачун резервисања дугорочних обавеза за отпремнине и
за јубиларне награде врши се проценом садашње вредности будућих очекиваних исплата по
наведеним основама. Израчунавање садашње вредности врши се применом актуарских техника
уважавањем различитих претпоставки захтеваних МРС 19 (очекивана флуктуација запослених
радника, дугорочни раст зарада у матичном друштву, константност стопе инфлације итд.).
Резервисања за неискоришћене дане годишњег одмора се одмеравају у висини накнаде утврђене
на основу података о бруто просечној заради из претходна три месеца за коришћење годишњег
одмора.

5.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Матично Друштва да врши процене и
доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и
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обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских
извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су
засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања и осталим
расположивим информацијама на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати
могу да се разликују од процењених износа. Најзначајнија подручја која од руководства захтевају
вршење процене и доношење претпоставки представљена су у даљем тексту:
Корисни век некретнина, постројења и опреме
Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је заснована на историјском искуству са
сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама економских и
индустријских фактора.
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним књигама
Матичног Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене
рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан ефекат на
књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на износ амортизације текућег
обрачунског периода.
Исправка вредности потраживања
Исправка вредности сумњивих и спорних потраживања је извршена на основу процењених
губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена руководства је заснована
на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној способности
купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке о будућем
понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене у условима пословања, делатности или
околностима везаним за одређене купце могу да имају за последицу корекцију исправке
вредности сумњивих и спорних потраживања обелодањене у приложеним финансијским
извештајима.
Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом
Матично Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом.
Поред тога, одређенe залихе Матичног Друштва вредноване су по њиховој нето продајној
вредности. Процена нето продајне вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих
расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано кретање
цене и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена реалност зависи од будућих
догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан биланса стања.
Судски спорови
Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености
потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство Матичног
Друштва доноси одређене процене. Ове процене су неопходне за утврђивање вероватноће
настанка негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање.
Услед инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од
губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Матично Друштво
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дође до нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних
саветника. Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате.

6. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ
Неизвесност по питању будућих догађаја је једна од основних специфичности пословања у
условима тржишног привредног амбијента, која се огледа у више могућих, односно потенцијалних
исхода. Услед неизвесности, то јест услед непознавања и несигурности који ће се од
потенцијалних догађаја стварно десити, правни субјекти су у пословању изложени разноврсним
ризицима, а који могу имати утицај на њихову будућу тржишну позицију.
Са аспекта Консолидоване групе која су предмет консолидовања, постоји велики број
потенцијалних ризика који у различитом интензитету могу да имају негативан утицај на стање и
пословање Консолидоване групе. Поједини (специфични) ризици су условљени интерним
факторима, као што су, на пример: ризик концентрације, који се у случају консолидоване групе
може манифестовати изложености ка једној или мањој групи купаца или добављача; оперативни
ризик, који се манифестује у могућности настанка негативних ефеката услед ненамерних и
намерних пропуста у раду запослених, неодговарајућих унутрашњих процедура и процеса,
неадекватног управљања информационим системима и сл.; репутациони ризик, под којим се
подразумева могућност погоршања тржишне позиције Консолидоване групе због губитка
поверења, то јест стварања негативне слике јавности (државне институције, добављачи, купци
итд.) о пословању консолидоване групе; правни ризик, који се испољава у могућности настанка
негативних ефеката услед казни и санкција проистеклих из судских спорова због неиспуњавања
уговорних или законских обавеза; итд.
Како је већина ових, као и појединих осталих непоменутих ризика, предмет других делова
Напомена или других интерних аката консолидоване групе (на пример, минимизирање
оперативног ризика, путем усвојених процедура и радних инструкција, између осталог, предмет је
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва), у наставку ће се фокус
ставити на разматрање финансијских ризика, под којима се, пре свега, мисли на:
•
•
•

кредитни ризик,
тржишни ризик и
ризик ликвидности.

Финансијски ризици су значајно условљени (екстерним) факторима који нису непосредно под
контролом консолидоване групе. У том смислу, на висину финансијског ризика значајно утиче
стање окружења консолидоване групе, које није опредељено само развијеношћу привредног
окружења, већ и правним, финансијским и другим релевантним аспектима који опредељују
висину системских ризика.
Генерално, компаративно посматрано са тржиштима развијених привреда, друштва која послују
на тржиштима, како недовољне привредне развијености и макроекономске стабилности, тако и
високе неликвидности, као што је Република Србија, Црна Гора и Република Српска значајно су
изложена финансијским ризицима. Поред наведеног, недовољна развијеност финансијског
тржишта онемогућава коришћење широке лепезе инструмената „хеџинга“ која су карактеристична
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за развијена тржишта. Тако, на пример, друштва која послују у Републици Србији немају
могућност коришћења већег броја дериватних финансијских инструмената у управљању
финансијским ризицима, из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји
организовано континуирано тржиште финансијских инструмената.
Управљање финансијским ризицима је свеобухватан и поуздан систем управљања, усмерен ка
минимизирању потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање
консолидоване групе, у условима непредвидивости финансијског тржишта.
Уважавајући ограничења у управљању финансијским ризицима карактеристична за пословање на
тржишту Србије, Црне Горе и Републике Српске, јасна је неопходност да се овој проблематици
адекватно приступи, што је препознато и од стране руководства консолидоване групе. Суштински,
управљање финансијским ризицима треба да обезбеди да ризични профил консолидоване групе
увек буде у складу ка склоношћу консолидоване групе ка ризицима, односно у складу са
прихватљивом структуром и нивоом ризика које консолидована група намерава да преузима за
потребе остваривања своје пословне стратегије и циљева.
Анализом пословања консолидоване групе у претходном периоду, као и структуром позиција из
биланса стања и биланса успеха, може се закључити да је консолидована група изложена
различитим врстама ризика. Додатно, а на основу компаративне анализе података из 2017. и
2016. године, може се уочити тенденција смањења ризика, због значајног смањења позајмљеног
капитала услед отписа обавеза.
Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и
капитал Друштва услед неизвршавања, у прецизираним роковима, обавеза дужника према
Друштву. Под кредитним ризиком се не подразумевају само дужничко-поверилачки односи који
произилазе из продаје производа Друштва, већ и они кредитни ризици који произилазе из других
финансијских инструмената, као што су, на пример, потраживања Друштва по основу дугорочних и
краткорочних финансијских пласмана.
Структура потраживања матичног друштва-исправка вредности (индиректан отпис):
1. Потраживања за која није извршено умањење вредности:
• купци у земљи: 219.993 хиљаде РСД у 2018.години, односно 794.345 хиљаде РСД у
2017.години;
• купци у иностранству: 30.086 хиљаде РСД у 2018.години, односно 75.763 хиљаде
РСД у 2017.години;
•
2. Потраживања за која је извршено умањење вредности:
• купци у земљи: 11.649.936 хиљаде РСД у 2018.години, односно 11.754.868 хиљаде
РСД у 2017.години;
• купци у иностранству: 761.166 хиљаде РСД у 2018.години, односно 738.254 хиљаде
РСД у 2017.години;
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Старосна структура потраживања од купаца, матично друштво (редовни и спорни):
У хиљадама РСД
2018
Старосна структура
потраживања oд купаца у
земљи
Текућа
0-30 дана од доспећа
30-60 дана од доспећа
преко 60 дана од доспећа
УКУПНО

бруто
117,816
75,319
26,857
11,649,936
11,869,929

2017

исправка

нето

11,649,936
11,649,936

117,816
75,319
26,857
219,993

бруто
702,371
7,428
86,212
11,754,868
12,550,879

2018

Старосна структура
потраживања oд купаца у
иностранству
Текућа
0-30 дана од доспећа
30-60 дана од доспећа
преко 60 дана од доспећа
преко 90 дана од доспећа
УКУПНО

бруто
0
26,469
5
3,613
761,166
791,252

исправка

761,166
761,166

исправка

нето

11,754,868
11,754,868

702,371
7,428
86,212
796,011

2017

нето

бруто

0
26,469
5
3,613
0
30,086

31,224
33,866
2,553
8,120
738,254
814,017

исправка

738,254
738,254

нето
31,224
33,866
2,553
8,120
0
75,763

Тржишни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и
капитал консолидоване групе због губитака у оквиру билансних позиција, насталих као последица
негативних тржишних кретања цена и других релевантних финансијских параметара. Тржишни
ризик се састоји од три врсте ризика:
•
•
•

валутног ризика,
каматног ризика и
ризика од промене цена.

Валутни ризик, који се још назива девизни ризик или ризик од промене курсева, је ризик од
флуктуирања фер вредности или будућих токова готовине финансијског инструмента услед
промене девизних курсева. Валутни ризик се испољава код финансијских инструмената који су
означени у страној валути, то јест у валути која је различита од валуте (функционалне) у којој су
финансијски инструменти у финансијским извештајима одмерени.
Консолидована група послује у међународним оквирима и изложена је ризику промена курсева
страних валута који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено евром. Наиме,
већина Друштава је изложена ризику од промене страних релевантних валута, пре свега, преко
насталих обавеза по основу увезених сировина, док је највећи део пласмана на домаћем тржишту
у потраживањима која нису индексирана у ино-валути. Сходно наведеном, консолидована група
својом пословном политиком настоји да продају извозно оријентише како би преко освајања
нових тржишта свело ризик од промена курсева страних валута у односу на динар на најмању
могућу меру.
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Преглед изложености консолидоване групе девизном ризику

Преглед изложености консолидоване групе девизном ризику на дан 31.12.2018.
У хиљадама РСД

BAM

MKD

RUB

USD

EUR

RSD

Укупно

Готовина и готовински еквив.
Потраживања
Кратк.финанс. пласмани
Учешћа у капиталу
Остала потраживања

3,526
3,972
647
1,156

180
-

148
-

-

50,632
119,156
8
34,907

100,373
248,423
210,034
31,064
209,812

154,859
371,550
210,689
31,064
245,875

Укупно

9,300

180

Кратк. финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Дугорочне обавезе
Остале обавезе

2,986
3,537

4,922
-

148

-

99
119

204,703

799,706

50,533
-

1,722,876
330,269
(0)
436,693

229,261
639,159
148,905
1,510,387

1,014,037
1,952,137
1,027,968
148,905
1,950,736

Укупно

6,523

4,922

218

50,533

2,489,838

2,527,712

5,079,746

Нето девизна позиција
на дан 31. децембар 2018.

2,777

(4,742)

(70)

(50,533)

(2,285,135)

(1,728,006)

(4,065,709)

Преглед изложености консолидоване групе девизном ризику на дан 31.12.2017.
У хиљадама РСД

BAM

MKD

RUB

USD

EUR

RSD

Укупно

Готовина и готовински еквив.
Потраживања
Кратк.финанс. пласмани
Учешћа у капиталу
Остала потраживања

278
440
741

194
-

55
-

46
1,177
-

119,645
164,407
1,090
1,023

20,457
812,080
187,163
39,775
110,420

140,675
978,103
188,253
39,775
112,184

Укупно
Кратк. финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Дугорочне обавезе
Остале обавезе

1,459

194

3,102
6,408

55

-

-

1,223

286,164

85,762
-

1,229,984
557,210
973,135
422,535

1,169,895
24,087
986,712
1,781,711

1,458,990
1,254,071
1,632,786
973,135
2,210,654

Укупно

9,510

-

-

85,762

3,182,864

2,792,510

6,070,646

Нето девизна позиција
на дан 31. децембар 2017.

(8,051)

194

55

(84,539)

(2,896,700)

(1,622,615)

(4,611,657)

Каматни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на резултат и капитал
Консолидоване групе због неповољних промена каматних стопа. Консолидована група је овој
врсти ризика изложена преко позиција финансијских обавеза за кредите узете са потенцијално

25

ГАЛЕНИКА А.Д. БЕОГРАД
Напомене уз консолидованe финансијскe извештајe за 2018.годину
(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

променљивим каматним стопама (Белибор, Еурибор), као и услед одмеравања затезне камате
због неблаговременог измирења обавеза .
У следећим табелама је приказана каматоносна структура финансијских средстава и обавеза
Консолидоване групе са променљивом каматном стопом на датум биланса стања.
Каматоносна структура
Каматоносна структура
финансијских средстава и обавеза са
променљивом каматном стопом
Дугорочни стамбени кредити
Свега
Каматоносне финансијске обавезе са променљивом каматном стопом
Дугор.кред. и кред.који доспевају до год. дана
Краткорочни кредити
Свега

2018

2017

30,901
30,901

39,612
39,612

1,618,044
458,832

1,480,909
222,966

2,076,876

1,703,875

Обзиром на исказане разлике у финансијским средствима и обавезама са променљивим
каматним стопама Консолидоване групе, у наредној табели је урађена анализа осетљивости групе
на раст каматне стопе од 1%. Стопа осетљивости од 1% представља процену потенцијално
разумно очекиваних промена у каматним стопама. Анализа осетљивости је урађена у варијанти
сценарио анализе, која подразумева истовремено и истосмерно померање каматне стопе на сва
финансијска средства и финансијске обавезе са променљивим каматним стопама. Поред
наведеног, примењена анализа осетљивости подразумева да је преостали износ средстава и
обавеза на датум биланса стања био непромењен у току целе године.
Уз непромењене остале варијабле, ако су финансијска средства са променљивом каматном
стопом већа од финансијских обавеза са променљивом каматном стопом, раст каматне стопе
би проузроковао позитиван утицај на резултат текућег периода, услед позитивних ефеката нето
прихода од камата.
Анализа осетљивости резултата у случају
раста каматне стопе за 1 %
НЕТО УТИЦАЈ НА РЕЗУЛТАТ
ТЕКУЋЕГ ПЕРИОДА

2018
(20,460)
(20,460)

2017
(16,643)
(16,643)

Ризик од промене цена је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског
инструмента флуктуирати због промена тржишних цена (које нису оне које настају услед каматног
или валутног ризика.. Већина продајних цена је контролисана од стране државе. Промет и цена
лекова је један од највише регулисаних аспеката свуда у свету, па и у Србији, Црној Гори и
Републици Српској.
Ризик ликвидности
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Ризик ликвидности је ризик да ће Консолидована група имати потешкоћа да измирује доспеле
обавезе, уз одржавање потребног обима и структуре обртних средстава и очување доброг
кредитног бонитета.
Табела доспећа средстава и обавеза консолидоване групе према преосталом року доспећа
на дан 31.12.2018.
До
3 месеца
3 месеца
да 1 године 1 до 5 година Преко 5 година
У хиљадама РСД

Укупно

Готовина и готовински екв.
Потраживања
Краткор. финанс. пласмани
Учешћа у капиталу
Остала потраживања

154,859
324,004
-

47,546
210,689
245,874

-

31,064
-

154,859
371,550
210,689
31,064
245,874

Укупно

478,863

504,108

-

31,064

1,014,035

Краткор. финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Дугорочне обавезе
Остале обавезе

24,166
1,027,968
1,054,898

1,927,971
708,452

148,905
41,215

146,171

1,952,137
1,027,968
148,905
1,950,737

Укупно

2,107,032

2,636,423

190,120

146,171

5,079,746

(1,628,168)

(2,132,315)

(190,120)

(115,107)

(4,065,711)

Табела доспећа средстава и обавеза консолидоване групе према преосталом року доспећа
на дан 31.12.2017.
До
3 месеца
3 месеца
да 1 године 1 до 5 година Преко 5 година
У хиљадама РСД

Укупно

Готовина и готовински екв.
Потраживања
Краткор. финанс. пласмани
Учешћа у капиталу
Остала потраживања

Рочна неусклађеност
на дан 31. децембар 2018.

140,675
927,433
-

50,670
188,253
112,184

-

39,775
-

140,675
978,103
188,253
39,775
112,184

Укупно

1,068,108

351,106

-

39,775

1,458,989

Краткор. финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Дугорочне обавезе
Остале обавезе

24,087
1,632,786
1,344,189

1,229,984
610,962

973,135
58,208

197,295

1,254,071
1,632,786
973,135
2,210,654

Укупно

3,001,062

1,840,947

1,031,342

197,295

6,070,646

(1,932,955)

(1,489,840)

(1,031,342)

(157,520)

(4,611,657)

Рочна неусклађеност
на дан 31. децембар 2017.

Управљање ризиком капитала
Циљ управљања ризиком капитала је да Консолидована група задржи способност да настави да
послује у неограничено дугом року, како би се власницима Консолидоване групе обезбедио
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задовољавајући принос (профит), уз очување адекватне структуре извора средстава, односно
доброг кредитног бонитета.
Најбољи репрезент рентабилности је стопа приноса на просечан сопствени капитал, која
показује колико Друштво остварује приноса на један динар просечно ангажованих сопствених
средстава, како је просечан сопствени капитал негативан, израчунавање овог показатеља не би
имало смисла. На основу наведеног, са аспекта одрживости капитала, не могу оценити као
задовољавајући, тако да је ризик капитала изражен, али да ће се у наредном периоду превазићи
повећањем гарантне супстанце Друштва, односно сопстевеног капитала.
Рацио нето задужености показује колико је сваки динар нето задужености Друштва покривен
капиталом Друштва
Параметри за израчунавање рација нето
задужености према укупном капиталу
Нето задуженост
Финансијске обавезе
Готовина и готовински еквиваленти
Свега
Капитал на крају године
РАЦИО НЕТО ЗАДУЖЕНОСТ
ПРЕМА УКУПНОМ КАПИТАЛУ

2018
5,141,980
154,859
4,987,121
6,634,448
1 : 0.75

2017
5,876,795
140,676
5,736,120
10,775,892
1 : 0.53

Показатељи рентабилности
Најбољи репрезент рентабилности је стопа приноса на просечан сопствени капитал, која показује
колико Друштво остварује приноса на један динар просечно ангажованих сопствених средстава,
како је просечан сопствени капитал негативан, израчунавање овог показатеља не би имало
смисла. На основу наведеног, са аспекта одрживости капитала, не могу оценити као
задовољавајући, тако да је ризик капитала за сада веома изражен.
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7. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

7.1. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ

Приход од продаје на домаћем тржишту
Готови производи и роба
Услуге - ресторан
Одобрени рабат
Приход од продаје на ино тржишту
Производи и услуге
Одобрени рабат
Укупно

2018
3,042,747
4,155,204
3,185
(1,115,642)
787,702
1,016,976
(229,274)
3,830,450

2017
4,018,854
7,190,592
13,331
(3,185,069)
841,885
1,136,113
(294,228)
4,860,739

У оквиру исказаног рабата укључена су и умањења прихода по основу рекламација и сторно
реализације.

7.2. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приход од активирања робе за сопстевне потребе
Приход од активирања производа за сопстевне потребе
Укупно

7.3.

2018
479
2,548
3,028

2017
2,616
6,466
9,083

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приход од субвенција
Приход од закупнина
Остали пословни приходи
Укупно

2018
12,384
239,484
251,868

2017
14,834
9,765
204,014
228,612

У оквиру осталих пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје топлотне паре и
воде.
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7.4.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Утрошене сировине
Утрошен паковни материјал
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и енергије
Укупно

2018
1,137,520
260,878
68,424
489,672
1,956,494

2017
1,590,829
381,362
112,412
476,884
2,561,488

7.5 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Структура трошкова зарада, накнада
зарада и осталих личних расхода
Трошкови зарада
Нето зараде у земљи
Нето зараде ино представништва
Укупне нето зараде
Порези и доприноси на зараде
Свега
Трошкови уговора о делу, ауторских уговора,
уговора о привременим и повременим
пословима и сл.
Накнада члановима управног и
надзорног одбора
Остали лични расходи
Укупно

2018

2017

811,979
9,129
821,108
503,910
1,325,017

1,056,682
7,787
1,064,469
674,596
1,739,065

26,225

13,030

8,591
365,149
1,724,983

8,539
443,120
2,203,753

У оквиру осталих личних расхода, најзначајнији су трошкови матичног друштва по следећим
основама:
•

трошкови за неискоришћене дане годишњег одмора за 2018. годину, према обрачуну
овлашћеног актуара износе 41.953 хиљада РСД;
• трошкови коришћења сопственог возила у службене сврхе у 2018. години су 29.115 хиљада
РСД, а у 2017. години су износили 17.167 хиљада РСД;
• превоз радника у 2018. години су 17.745 хиљада РСД, а у 2017. години су износили 40.784
хиљада РСД;
• превоз радника у јавном саобраћају у 2018. години је 23.405 хиљада РСД, а у 2017. години
21.243 хиљада РСД;
• у оквиру осталих личних расхода током 2018. године највеће учешће си имали трошкови
исплаћених отпремнина од стране послодавца, за добровољни одлазак из фирме у износу
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од 217.157 хиљада РСД. Поред наведеног у оквиру осталих личних расхода исказане су
солидарне помоћи, трошкови службених путовања у земљи и иностранству и слични
трошкови

7.6. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови амортизације
Остала дуг. резервисања по основу суд.спорова
Трошкови резервисања за отпремнине
Трошкови резервисања за јубиларне награде
Укупно

2018
444,229
7,003
451,232

2017
464,764
9,613
56,185
21,348
551,910

2018

2017

268,690
36,133
65,345
4,099
2,588
156,251
50,245
17,139
600,489

374,476
39,443
79,587
3,941
2,926
200,406
36,033
17,589
36,857
791,258

7.7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

I
Трошкови производних услуга
Трошкови услуга на изради учинка
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови регистрације и обнове регистрација
Комуналне услуге
Остало

Трошкови услуга на изради учинака се односе на услужну производњу (Биргим у Турској,
Хемофарм-Вршац).
У оквиру трошкова транспортних услуга, поред трошкова транспортних услуга у земљи и
иностранству, исказани су и трошкови фиксних телефона, трошкови мобилних телефона и др.
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања се првенствено односе на текуће одржавање
опреме у производњи и одржавање ИКТ опреме.
Трошкови закупнина се, пре свега, односе на закуп пословног простора у иностранству за потребе
представништва.
Трошкови рекламе и пропаганде се односе на трошкове рекламе, укључујући и трошкове
испитивања тржишта, као и трошкове израде проспеката те и трошкове спонзорства.
У оквиру трошкова осталих услуга најзначајнији део се односи на трошкове регистрације и обнове
регистрације производа у земљи и комуналне услуге у које спадају трошкови воде, чишћења и др.
Трошкови осталих услуга се односе на заштиту на раду, регистрацију возила, трошкове
фотокопирања и др.
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II
Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови

Остали пословни расходи (I + II)

2018

2017

140,404
28,154
40,272
8,226
2,818
48,663
26,067
294,605

82,456
34,320
45,423
7,917
2,488
59,868
131,761
364,234

895,094

1,155,491

У оквиру трошкова непроизводних услуга исказани су трошкови: стручног усавршавања
запослених, здравствених услуга, адвокатских услуга, консалтинг услуга, ревизије годишњих
рачуна и др.
Трошкови репрезентације се односе на угоститељске услуге, поклоне пословним партнерима,
трошкове рекламних узорака и др.
Остали нематеријални трошкови се односе на таксе (административне, судске и др.), трошкове
стручне литературе, трошкове огласа и тендера и сл.
7.8. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Приход од камата
Курсне разлике-обавезе, потраживања
Курсне разлике-кредити
Курсне разлике-девизни рачуни -ино
Курсне разлике-девизни рачуни -у земљи
Остали финансијски приходи
Укупно

2018
16,482
245,424
21,270
27,716
890,308
12
1,201,212

2017
1,710
276,784
1,457,061
72
56,484
129
1,792,240

7.9. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Расходи камата
Курсне разлике-обавезе, потраживања
Курсне разлике-девизни рачуни -ино
Курсне разлике-девизни рачуни -у земљи
Курсне разлике-кредити
Остали финансијски расходи
Укупно

2018
76,518
240,051
26,432
9,839
19,578
10,063
382,481

2017
644,853
140,908
19,898
32,021
250,924
7,895
1,096,499
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7.10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

Добици од продаје НПО, залиха
Вишак сировина и осталих залиха
Приходи од смањења обавеза и резервисања
Остали непоменути приходи
Приходи од усклађивања -домаћи купци
Приходи од усклађивања -ино купци
Приходи од усклађивања -аванси
Приходи од усклађивања
Укупно

2018
755
26
1,435,267
33,783
10,013
31,895
40,344
26,533
1,578,616

2017
34
9
8,559,763
98,485
16,337
1,769
7
9,995
8,686,398

Приходи од смањења обавеза су настали као последица отписа обавеза. У складу са Уговорoм о
купопродаји Друштва, Република Србија је преузела обавезу да предузме све разумне напоре да
се измире преостале обавезе према комерцијалним банкама (које су и до приватизације биле
гарантоване), те да се накандо и одрекне регресног права. Одложни услов свим државним
повериоцима након успешене приватизације, а у складу са одредбама Закона о приватизацији је
отпис обавеза. Рачуноводствена политика Друштва по питању отписа обавеза је да се чека
верификација ових процеса у смислу добијања одговарајућих одлука и потврда о отпису, како од
комерцијалних државних поверилаца, тако и од Управе за јавни дуг.
Најзначајнији приходи од смањења обавеза у 2018. години, у матичном друштву су настали као
последица отписа и то од стране:
• Управe за јавни дуг, према члану 19. Уговора о продаји капитала Галенике ад, на име
обавеза насталих по отплати кредита по гаранцији, са стањем на дан 31.12.2018. године, a
на основу донете одлуке о отпису, у износу од 1.008.096 хиљада РСД ;
• Пореске управе (ЦВПО) И Локалних пореских администрација (ЛПА), према Закључку
Владе Републике Србије 05 Број 023-7344/2017-1 од 04. августа 2017.године, a на основу
добијених одлука о отпису, у износу од 359.510 хиљада РСД. Поред наведеног приходи од
смањења обавеза су настали и по основу отписа по основу института застрелости према
добављачима у земљи и иностранству.
Приходи од смањења обавеза у 2017.години су настали као последица отписа и то:
• Зависно Друштво Галинг доо, по преузетим обавезама,а на основу отписа обавеза од стране
комерцијалних банака у износу од 5.092.200 хиљада РСД;
• Државне организације и државна предузећа (Фонд за развој, ЕПС, Градска чистоћа,
Водовод и канализација, Градски завод за јавно здравље, Фармацеутски факултет), према
Закључку Владе Републике Србије 05 Број 023-7344/2017-1 од 04. августа 2017.године, у
износу од 1.065.629 хиљада РСД;
• Управа за јавни дуг, према члану 19. Уговора о продаји капитала Галенике ад, на име
обавеза насталих по отплати кредита по гаранцији, са стањем на дан 31.12.2017. године, у
износу од 1.061.662 хиљада РСД ;
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• Пореска управа (ЦВПО) И Локална пореска администрација (ЛПА) према Закључку Владе
Републике Србије 05 Број 023-7344/2017-1 од 04. августа 2017.године, у износу од 765.109
хиљада РСД;
• Добављачи у иностранству, по основу института застрелости, у износу од 464.970 хиљада
РСД ;
7.11. ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

Губици по основу расхода и продаје НПО
Губици од продаје материјала
Мањак материјала и основних средстава
Расход по основу отписа потраживања
Расходи по основу расх. залиха мат.и робе
Остали непоменути расходи
Обезвређење залиха
Обезвређење потраживања
Обезвређење НПО и нематеријалних улагања
Укупно

7.12.

2018
40,307
762
1,108
18
86,526
31,977
56,098
97,610
1,915,703
2,230,109

2017
3,171
418
174
9,611
76,364
51,040
56,888
62,262
314
260,241

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК И НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК
Усаглашавање износа пореског расхода и производа добитка пре опорезивања и
прописане пореске стопе

Добитак/(губитак) пре опорезивања
Обрачунати порез по законској стопи од 15%

2018
(625,009)
(93,751)

Порески ефекти расхода који се не признају у пореске сврхе:
Ефекти сталних и привремених разлика
(32,922)
Ефекти привремених разлика
126,673
Искоришћени порески губици/кредити
Одложени порески (приход)/расход
238,253
Укупан порез
Ефективна пореска стопа

238,253
0%

2017
7,331,792
1,099,769

(61,135)
(1,038,633)
8,450
8,450
0%

Унутар консолидоване групе са нето добитком je пословала Галеника Бања Лука доо док су са
нето губитком пословала три зависна друштва и то Галеника Клирит доо, Галинг доо и Галеника
Црна Гора доо, као и матично друштво.
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8. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
8.1.

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

2018 година
Остала
права-жиг

Пројекти, Нем.улагања
софтвери у припреми

Укупно

Набавна вредност
Стање на почетку године

281,419

213,559

88,116

583,094

75,726

32,497

108,223

Набавке у току године

-

Преноси-смањење/повећање

-

-

-

-

Отуђивање и расходовање
Искњижење исправке пре процене
Ефекат процене

(77,773)
-

(32)
(140,212)
(37,844)

(5,811)
3

(5,844)
(217,985)
(37,842)

Eфекат курсирања
Стање на крају године

(400)
203,245

111,197

(193)
114,612

(593)
429,054

Стање на почетку године

66,663

126,615

58,469

251,747

Амортизација за годину

11,110

28,255

-

39,365

Исправка вредности

Преноси-смањење/повећање
Отуђивање и расходовање
Искњижење исправке пре процене
Ефекат курсирања

-

-

-

-

(77,773)
-

(32)
(140,212)
-

(137)

(32)
(217,985)
(137)

Стање на крају године

0

14,626

58,332

72,958

САДАШЊА ВРЕДНОСТ

203,245

96,571

56,280

356,097

2017 година
Остала
права-жиг

Пројекти, Нем.улагања
софтвери у припреми

Укупно

Набавна вредност
Стање на почетку године

288,606

143,050

91,589

523,245
70,510

Набавке у току године
Преноси-смањење/повећање

-

70,510

70,510
(70,510)

Отуђивање и расходовање

-

-

-

-

-

(7,187)
281,419

0
213,560

(3,473)
88,116

(10,660)
583,095

Стање на почетку године

55,552

109,212

60,936

225,700

Амортизација за годину

11,111

17,404

Eфекат курсирања
Стање на крају године
Исправка вредности

-

28,515

Преноси-смањење/повећање

-

-

-

-

Отуђивање и расходовање
Eфекат курсирања
Стање на крају године

-

-

(2,467)
251,748
331,347

САДАШЊА ВРЕДНОСТ

66,663

126,616

(2,467)
58,469

214,756

86,944

29,647
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8.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
2018. година
Грађевин.
објекти

Земљиште

Основ. сред.
Аванс за
у припреми инвестиције

Опрема

Укупно

Набавна вредност
4,221,333

7,487,107

3,857,841

464,909

47,411

16,078,601

Набавке у току године

-

-

121

223,428

-

223,549

Преноси-смањење/повeћање

-

3,753

210,980

(214,733)

-

(0)

(48,656)
(2,203,499)

(225,120)
(58,257)
(686,387)
(2,153,187)

(313,159)
(1,174,007)
(386,585)

(183,460)

(43,021)
-

(581,300)
(106,912)
(1,860,394)
(4,926,731)

(249)

(1,129)

(725)

(58)

-

(2,161)

1,968,929

4,366,781

2,194,465

290,085

4,390

8,824,651

2,301,731

Стање на почетку године

Отуђивање и расходовање
Средства намењена продаји
Искњижење исправке пре процене
Ефекат процене
Ефекат курсирања
Стање на крају године
Исправка вредности
Стање на почетку године

-

866,663

1,415,207

-

19,861

Амортизација за годину

-

145,270

259,594

-

-

404,864

Отуђивање и расходовање

-

(226,766)

(238,392)

-

(15,471)

(480,628)

Повећање - смањење

-

-

-

-

-

-

Искњижење исправке пре процене

-

(686,387)

(1,174,007)

-

-

(1,860,394)

Ефекат курсирања
Стање на крају године

-

(200)
98,581

(571)
261,831

-

4,390

(771)
364,802

САДАШЊА ВРЕДНОСТ

1,968,929

4,268,201

1,932,634

290,085

-

8,459,849

Земљиште

Грађевин.
објекти

Опрема

2017. година
Основ. сред.
Аванс за
у припреми инвестиције

Укупно

Набавна вредност
4,265,284

7,495,702

3,860,678

464,937

5,192

16,091,793

-

-

-

54,778

-

54,778

(39,475)

11,695

42,027

(53,758)

42,219

2,708

Отуђивање и расходовање

-

-

(31,831)

-

-

(31,831)

Ревалоризација-еф.процене

-

-

-

-

-

-

(4,476)

(20,290)

(13,034)

(1,048)

-

(38,848)

4,221,333

7,487,107

3,857,840

464,909

47,411

16,078,600

Стање на почетку године
Набавке у току године
Преноси-смањење/повeћање

Ефекат курсирања
Стање на крају године
Исправка вредности
Стање на почетку године

-

725,353

1,154,107

-

4,793

1,884,253

Амортизација за годину

-

145,089

291,160

-

-

436,249

Отуђивање и расходовање

-

-

(17,897)

-

-

(17,897)

Повећање - смањење

-

-

-

-

Ревалоризација-еф.процене

-

-

-

-

15,068
-

15,068
-

Ефекат курсирања

-

(3,257)

(9,612)

-

-

(12,869)

Стање на крају године

-

867,185

1,417,758

-

19,861

2,304,804

САДАШЊА ВРЕДНОСТ

4,221,333

6,619,922

2,440,082

464,909

27,550

13,773,796
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Садашња вредност некретнина, постројења, опреме и инвестиција у току, матичног Друштва, које
су под хипотеком на дан 31.12.2018. године износе 1.959.652 хиљада РСД. Садашња вредност
некретнина под хипотеком, зависног друштва у Црној Гори, на дан 31.12.2018. године износи
644,840 хиљада РСД.
Матично друштво је на дан 31.12.2018. године извршило процену имовине у складу са захтевима
стадарда МРС 16, МРС 38, МРС 36, у вези са тим Руководство друштва је донело Одлуку o усвајању
Извештаја о процени вредности грађевинских објеката и инвестиционих некретнина, земљишта,
инвестиција у току, машина, постројења, рачунарске опреме, транспортних средстава, намештаја
урађену од стране „Ernst & Young “ д.о.о. Београд, , са следећим ефектима:
•

Укупан позитиван ефекат процене је 355,460,906 је књижен у корист ревалороризационих
резерви у износу од 332,768,090, а остатак од 22,692,816 као приход у корист резултата
пословања текуће године.

•

Негативан ефекат процене је 5,270,989,909 динара, износ од 3,455,826,618 је књижен као
смањење раније формираних ревалороризационих резерви а остатак од 1,815,163,291 као
обезвређење (расход) на терет резултата пословања текуће године.

При процени фер вредности објеката претежно је коришћен метод замене вредности, а за
инвестиције у току коришћен је метод замене објекта у садашњем стању. За земљиште, машине,
транспортна средстава, намештај и рачунарску опрему је претежно коришћен тржишни метод.
Значајни неуочљиви инпути процене су процењени трошкови замене грађевинских објеката, и
процена реалне истрошености имовине на дан процене, који се исказује кроз физички,
функционалан и економски отпис. За опрему и земљиште значајни неуочљиви инпути процену
представљају распони цена земљишта. Проценом је утврђен и преостали корисни век, као и
резидуал, који ће се примењивати у обрачуну амортизације почевши од 01.01.2019. године
Проценитељска кућа „АРТЕ МЕДИА“ д.о.о је на захтев матичног друштва, на дан 31.12.2018.
године извршила процену уметнина-скулптура и у вези са тим Руководство друштва је донело
Одлуку број 198/27.02.2019 о усвајању Извештаја о процени вредности, са укупним негативним
ефектом у изсносу од 92,722,058 динара, који је књижен на терет резултата текуће године. Мимо
овога извршено је и обезвређење постамента за скулптуру која је поклоњена у износу од
1,970,600 динара.
8.3.

ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ

Промена стања инвестиционих некретнина
Ревалоризациона вредност
Почетно стање (01.јануара)
Нове набавке
Ревалоризација - ефекти процене
Eфекат курсирања
Крајње стање (31.децембра)

2018

2017

283,252
8,799
(45,649)
(360)
246,042

289,727
(6,475)
283,252

37

ГАЛЕНИКА А.Д. БЕОГРАД
Напомене уз консолидованe финансијскe извештајe за 2018.годину
(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

Инвестициона некретнина
Пословни простор, Жарково (Београд)
Пословни простор, Крагујевац
Пословни простор, Бања Лука
Пословни простор, Ниш
Пословни простор, Ниш
Пословни простор, Сопот
Пословни простор, Звездара (Београд)
Пословни простор, Побрежје (Црна Гора)
Пословни простор, Тузи (Црна Гора)
Пословни простор, Стари Бар (Црна Гора)
Пословни простор, Сутоморе (Црна Гора)
Пословни простор, Вирпазар (Црна Гора)
Пословни простор, Рисан (Црна Гора)
Пословни простор, Бијела (Црна Гора)
Пословни простор, Бар (Црна Гора)

Процењена
вредност у 000
РСД

Површина (м2)

114
104
77
986
6
1,034
55
213
96
139
50
55
35
70
38
3,072

11,543
11,732
3,117
26,303
2,313
33,741
4,206
49,437
18,986
29,225
13,479
7,176
7,926
20,149
6,709
246,042

8.4. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Дугорочни финансијски пласмани

Станком холдинг
I.G.C. LTD Кипар
Учешће у капиталу банака
Цептер банка
Улагање у Хабит
Стамбени кредити дати запосленима

Бруто
11,498
2,585
3
26
84,860
31,034
130,007

2018
Исправка
(11,498)
(2,585)
(84,860)
(98,943)

Бруто
11,498
2,478
3
26
84,860
39,745
138,611

2017
Исправка
11,498
2,478
84,860
98,836

Дугорочни финансиjски пласмани

31,064

39,775

2017
Исправка
(8,468,709)
(318,172)
(982,417)
(2,010,644)
(192,135)
(11,972,077)

Нето
1,666
0
0
0
0
1,666

Нето

0
3
26
31,034
31,064

Нето

0
3
26
39,745
39,775

8.5. СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА

Купци у земљи-тужени и спорни
Купци у иностранству-тужени и спорни
Остала спорна потраживања-јемства
Затезне камате-купци у стечају
Остала спорна потраживања
Укупно

Бруто
8,464,578
324,155
982,417
1,911,927
1,168,958
12,852,036

2018
Исправка
(8,464,578)
(324,155)
(982,417)
(1,911,927)
(1,168,958)
(12,852,036)

Нето
0
0
0
0
0
0

Бруто
8,470,374
318,172
982,417
2,010,644
192,135
11,973,743

Над купцима Велефарм АД холдинг, Велефарм Инвест, Велефарм ВФБ, Велефарм Пролек, БГ
фарм, Ветфарм ад, Ветфарм логистика je проглашено банкротство, а над купцима Ветпром
38

ГАЛЕНИКА А.Д. БЕОГРАД
Напомене уз консолидованe финансијскe извештајe за 2018.годину
(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

Суботица, Монтажа а.д. и „Habit Pharm, Еурополис, ЈУ бизнис и Универзал банка покренут је
стечајни поступак, односно УППР. Друштво је пријавило своја потраживања од дужника која се у
билансу стања воде на туженим и спорним потраживањима од купаца у у земљи и иностранству.
Од укупно пријављеног потраживања од дужника, у износу од 13.343.108 хиљада РСД, у поступку
стечаја признатa су потраживања Друштва као разлучног, односно стечајног повериоца у износу
од 8.877.421 хиљада РСД. За оспорена потраживања поднете су тужбе за утврђивање основаности
ових потраживања пред надлежним Трговинским судовима.
8.6. ЗАЛИХЕ
Бруто

2018
Исправка

Нето

Бруто

2017
Исправка

Нето

Материјал
Ситан инвентар
Производња у току
Готови производи
Роба
Објекти намењени продаји

945,026
33,888
47,076
800,929
28,926
106,912

(78,211)
0

866,816
33,888
47,076
800,929
28,926
106,912

863,548
50,924
51,506
624,943
18,587

(56,328)
(50,015)

807,220
909
51,506
624,943
18,587

Дати аванси за залихе:

627,415

(479,255)

148,160

766,664

(645,200)

121,464

73,196
100,168
454,051
2,590,172

(13,931)
(11,273)
(454,051)
(557,465)

59,265
88,895
0
2,032,707

75,569
691,094

58,654
62,809
0
(751,542) 1,624,629

-у земљи
-за увоз
-за увоз (спорно)
Укупно

2,376,171

(16,915)
(628,285)

8.7. ПОТРАЖИВАЊА

Бруто

Купци у земљи
Купци у иностранству
Потраживања -извоза
Потраживања-специфички послови
Потраживања-претплата пореза
Рефундација-боловање и инвалиди
Потраживања -службени пут
Спорна потраживања-запослени
Разна краткорочна потраживања
Спорна потраживања-робно
Укупно

326,445
37,624
0
740
169
31,792
2,979
10,640
7,365
7,919
425,673

2018
Исправка
(13,572)
(26,493)

(6,157)
(7,901)
(54,123)

Нето
312,874
11,130
0
740
169
31,792
2,979
4,483
7,365
18
371,550

Бруто

2017
Исправка

900,138
65,838
18,163
742
40
28,943
2,878
2,203

(14,410)
(24,134)

7,901
1,026,845

(7,901)
(48,742)

(95)
(2,203)

Нето
885,728
41,704
18,163
742
40
28,943
2,783
0
0
0
978,103
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8.8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
2018
8
346
16,493
193,841
210,689

2017
6,867
346
16,493
164,546
188,253

Текући рачун
Девизни рачун
Благајна
Остала новчана средства

2018
103,481
50,785
244
349

2017
20,105
119,957
231
382

Укупно

154,859

140,675

2018
5,390
55,016
57,193
117,599

2017
25,121
25,858
23,923
74,902

Краткорочни зајам дат запосленима
Краткорочне позајмице повезани друштвима
Краткорочни пласмани
Менице у портфељу

8.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

8.10.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења
Унапред плаћени трошкови
Потраживања за нефактурисани приход
Разграничен порез на додату вредност
УКУПНО
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8.11. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ
Стање и промена стања одложених
пореских обавеза консолидоване групе
Стање одложених пореских обавеза
на крају претходне године - матично друштво
Корекција одложених пореских обавеза
по основу ревалоризованих резерви- матично друштво
Стање одложених пореских обавеза
на крају текуће године - матично друштво
Стање одложених пореских обавеза
матичног друштва - на крају текуће године
Стање и промена стања одложених
пореских средстава - зависна друштва
Стање одложених пореских средстава
на крају текуће године - Клирит
Стање одложених пореских обавеза
зависних друштава на крају године
Нето одложене пореске обавезе
консолидоване групе

2018

2017

564,973

581,476

(418,908)

(16,503)

146,065

564,973

146,065

564,973

2018

2017

1,150

1,150

1,150

1,150

144,915

563,823

8.12. КАПИТАЛ КОНСОЛИДОВАНЕ ГРУПЕ

Структура консолидовани капитала
Основни капитал
Основни капитал
Остали капитал
Законске резерве
Ревалоризационе резерве
Ревалоризациони губици (добици)
Нераспоређени добитак
Губитак
УКУПНО КАПИТАЛ

2018

2017

28,344,509

28,277,242

4,796
4,762,670
(56)
464,409
(26,941,881)
6,634,448

4,808
7,952,363
(1,397)
7,957,895
(33,415,018)
10,775,892
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8.13. МАЊИНСКО УЧЕШЋЕ У ГАЛЕНИЦИ ЦРНА ГОРА
100%
Удели друштва
Ревалоризационе резерве
Статутарне резерве
Добици из ранијих година
Губитак из текућег године
Губици из ранијих година

Укупно

већинско учешће 75%

2,162,248,742
334,648,741
4,796,423
443,889,939
(87,548,661)
(2,765,608,736)

1,621,686,556
250,986,555
3,597,317
332,917,454
(65,661,496)
(2,074,206,552)

92,426,448

69,319,836

мањинско учешће25%
540,562,185
83,662,185
1,199,106
110,972,485
(21,887,165)
(691,402,184)

23,106,612

8.14. РЕЗЕРВИСАЊА

Рекапитулација кретања резервисања за примања запослених током 2018. год.
МРС19
јубиларне
награде
годишњи одмор
отпремнина
Стање на дан 01.01.2018.
Додатна резервисања
Искоришћена резервисања
Укидање у корист прихода
Стање на дан 31.12.2018.

125,155
26,716
201
98,238

72,140
10,292
13,915
47,935

Укупан износ резервисања

44,729
576
4
44,149
146,173

Зависна друштва, у својим пословним књигама нису извршила резервисања у складу са МРС 19.
правна лица
Стање на дан 01.01.2018.
Додатна резервисања
Искоришћена резервисања
Укидање у корист прихода
Пренето на конто обавеза
Стање на дан 31.12.2018.
Укупан износ резервисања (физичака и правна лица)

55,463
6,633
8,554
13,688
39,854

физичка лица
2,744
395
1,779
1,360
41,215
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8.15. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

2017

2018
Дугорочни кредити
Обавезе које се могу конвертовати у капитал
Укупно

148,905
226,862
375,768

473,891
499,244
973,135

Валутна структура дугорочних кредита на дан биланса стања је била следећа:

2018
ЕУР
РСД

2017
473,891
473,891

148,905
148,905

Дугорочни кредити су одобравани на рок до две године, са варијабилним каматним стопама у
интервалу 3-4% (p.a), а у зависности од кретања референтне каматне стопе и ЕУРИБОРА.
Аналитичка рочност обавеза по основу дугорочних кредита и дугорочних кредита који
доспевају до годину дана за 2018. годину - консолидоване групе
У хиљадама РСД
Дугорочне обавезе

до 1 године

1 до 5 година

Преко 5 година

Укупно

1,469,139

148,905

-

1,618,044

Аналитичка рочност обавеза по основу дугорочних кредита и дугорочних кредита који
доспевају до годину дана за 2017. годину - консолидоване групе
У хиљадама РСД
Дугорочне обавезе

до 1 године

1 до 5 година

1,007,018

473,891

Преко 5 година

Укупно
1,480,909

8.16. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

I

Краткорочне финансијске обавезе

Краткорочни кредити у земљи
Краткорочне позајмице
Дугорочне до годину дана

2018
458,832
24,166
1,469,139
1,952,137

2017
222,966
24,087
1,007,018
1,254,071
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У складу са Уговорима о дугорочним кредитима, а према члану који дефинише инструменте
обезбеђења, Република Србија- Управа за јавни дуг је дужна да по гаранцији измирује дугове
матичног друштва према Комерцијалној и Уникредит банци. Преостали износ дуга према
комерцијалним банкама на дан 31.12.2018. године износи 472.778 хиљада динара и приказан је
на позицији кредита који доспевају до годину дана. Поред наведеног структуру обавеза које
доспевају до годину дана чини и обавеза према Прокредит банци у исносу од 205.095 хиљада
динара и обавеза према матичном друштву Аелиус у износу од 791.266 хиљада динара.
Краткорочни кредити су одобравани са каматним стопама у интервалу 3-4% (p.a), а у зависности
од кретања референтне каматне стопе и ЕУРИБОРА; позајмице матичним и зависним друштвима
су бескаматне и у доспећу до годину дана.
II

Обавезе из пословања
2018

Примљени аванси
Обавезе према добављачима у земљи
Обавезе за нефактурисану робу у земљи
Добављачи у иностранству
Обавезе за нефактурисане услуге
Остале обавезе из пословања

22,758
395,605
275,134
339,300
17,929
1,050,725

2017
61,653
629,848
408,778
590,209
3,950
1,694,439

У оквиру обавеза за нефактурисану робу у земљи, поред осталог, исказане су обавезе за
нефактурисану робу, нефактурисан помоћни технички материјал, материјал који није атестиран и
др.

III

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода
2018

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода
Обавезе по основу пореза на добитак

59,636
2,951
62,586

2017
1,959
241,756
243,714

44

ГАЛЕНИКА А.Д. БЕОГРАД
Напомене уз консолидованe финансијскe извештајe за 2018.годину
(Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)

IV

Остале краткорочне обавезе и ПВР

2018
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада
Обавезе за порезе и доприносе на зараде
Остале обавезе
ПВР

81,245
613,913
297,154
708,452

1,700,764

2017
99,292
649,976
351,207
610,961

1,711,437

Обавезе по основу зарада се у највећој мери односе на обавезе за неисплаћени део зараде
(порези и доприносе) до 31.12.2017.године, у износу од 272,795 хиљада РСД за које се очекује
отпис од стране ЦВПО према Закључку Владе Републике Србије 05 Број 023-7344/2017-1 од 04.
августа 2017.године , мимо наведеног, обавезе по основу зарада садрже и зараду за децембар
2018. године у износу од 91,042 хиљада РСД, која је исплаћена у јануару, као и обавезе за накнаде
члановима Надзорног Одбора од 800 хиљада РСД, који је такође исплаћен у јануару.
Остале непоменуте обавезе се односе на неисплаћене обавезе за бивше запослене по основу
регреса.
Обавезе по основу камата се односе на укалкулисане трошкове камата по основу дугорочних и
краткорочних кредита, по основу факторинга и камате за неизмирене обавезе по основу јавних
прихода.
У категорији унапред обрачунатих трошкова, а на основу процене коју су урадиле стручне службе
Друштва о расходованим количинама сировина и готових производа због истека рока или услед
неисправности и које би требало бити уништене, а с обзиром на препоруку ревизора да су
испуњени услови за признавање резервисања трошкова у складу са МРС 37 резервисани су
трошкови који би настали у случају уништења 1.000 тона фармацетског отпада у износу од 187.929
хиљада РСД.
Валутна структура краткорочних обавеза по кредитима је била следећа:

2018
ЕУР
РСД

458,832
458,832

2017
7,677,774
144,433
7,822,207

9. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ
Потенцијалне обавезе, које могу да резултирају одливом економских користи Друштва, првенство
могу да настану по основу судских спорова.
Обавезе по основу судских спорова са правним лицима у којима је Друштво тужена страна, у
износу од 168.092 хиљада РСД, 749 хиљада ЕУРА, 103 хиљаде УСД и 5 хиљада КМ; од којих је
измирено 38.782 хиљада РСД и 745 хиљада ЕУР и 103 хиљаде УСД, се углавном односе на судске
спорове са добављачима према којима је већ формирана обавеза у билансу стања, и то за
испоручену, а неплаћену робу или услуге, где је постоји потенцијална опасност одлива средстава.
Исказана вредност спорова односи се на вредност главног дуга за које је извршено утужење, па је
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извршено резервисање за затезну камату обрачунату до 31.12.2018 године. Највећи износ
резервације за затезну камату, односи се на судски спор са Нини Ниш и износи 10.469 хиљада
РСД.
Потенцијалне обавезе Друштва су и судски спорови са физичким лицима који се углавном односе
на неисплаћени регрес, отпремнине, накнаду штете због отказа Уговора о раду, накнаде штете
итд. Укупан процењени износ ових спорова на дан 31.12.2018. је 25.029 хиљада РСД и 28 хиљада
КМ. У билансу стања се не налазе обавезе по основу отказа Уговора о раду и накнаде штете.

10. УГОВОРИ МАТИЧНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА ЗАВИСНИМ ДРУШТВИМА
Уговори са зависним друштвом Галеника Црна Гора д.о.о.
1.

Уговор о услугама дораде робе бр. 3608 од 29.12.2008.г. о производњи препарата из
производног програма Галенике а.д., одређени у анексу бр. 1 до анекса бр. 56 који је у
примени,

2.

Уговор о дистрибуцији и продаји од 17.12.2008.г. – последњи потписани анекс број 13 (од
29.12.2016. године),

3.

Уговор о бесплатној позајмици опреме за потребе уговорене производње, број 680 од
25.04.2018. године,

4.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи број 1685 од 09.08.2016. године.

5.

Уговор о дистрибуцији и продаји број 685 од 25.04.2018.г. и анекси 1 и 2.

6.

Уговор о дистрибуцији и продаји број 2007 од 20.11.2018.г.

Уговори са зависним друштвом Галеника Бања Лука д.о.о.
1.

Уговор о закупу пословног простора бр. 4166 од 12.11.2009, два апартмана површине
77,48м2 ,

2.

Уговор о заступању у поступку регистрације лекова бр. 255 од 09.02.2016. г. и анекс 1.

Уговори са зависним друштвома Галеника Клирит д.о.о.
1.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи дел. бр. 2120 од 16.12.2014. г.

Уговори са зависним друштвом Галинг д.о.о.
1.

Уговор о закупу пословног простора за складиштење лекова и медицинских средстава бр.
1700 од 07.04.2011.г. са анексом 1 и 2 за пословни простор у улици Димитрија Туцовића,
Ниш, површине 986,15м2,

2.

Уговор о пословној сарадњи бр 1708 од 17.04.2011. г., и анекс 1 бр. 2037 од 05.10.2016.г.
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Уговори EMS S/A – Галеника ад Београд
1. Уговор о заступању у поступку регистрације лекова бр. 2214 од 04.12.2017.г.
2. Уговор о заступању у поступку регистрције лекова бр. 221 од 19.02.2018.г. и анекси 1 и 2.
3. Уговор о пословно – техничкој сарадњи у поступку регистрације дијететских суплемената
бр. 1345 од 07.08.2018.г. и анекси 1, 2 и 3.
11. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА
Примљене гаранције, авали и друга јемства
Примљене гаранције - домаћи добављачи
Примљене гаранције - ино добављачи
Примљене гаранције - залог у роби
Свега

2018

2017

72,357
344,896
417,253

7,780
18,832
1,536,179
1,562,791

Дате гаранције - залог у роби (девизни део)
Дате гаранције - залог у роби (динарски део)
Свега

737,027
737,027

2,932,870
1,030,975
3,963,845

Остала ванбилансна актива/пасива
Привремени извоз
Роба на чувању
Есконтоване менице и факторининг
Непрефактурисани трошкови есконта
Резервни делови
Обавезе Дунав осигурање-јемство
УКУПНО

8,421
46,329
286,249
201,208
2
374,010
916,218

8,440
5,847
426,894
201,208
2
374,010
1,016,402

2,070,498

-

6,543,038

12. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Званични курсеви за валуте које су значајне за пословање и који су коришћени за прерачун
девизних позиција финансијски извештаја зависних друштава у иностранству у динаре:
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