НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. годину
привредног друштва MEDIJSKA MREŽA д.о.о.
ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ
Привредно друштво MEDIJSKA MREŽA DOO Београд-Стари град - (у даљем тексту: Друштво).
Оснивачи и чланови друштва су :
1. Саша Миловановић који има 10 % удела у друштву,
2. Милан Лађевић који има 10 % удела у друштву,
3. Лазар Симић који има 25 % удела у друштву,
4. Љубомир Дабовић који има 55 % удела у друштву,
Друштво је основано 29.01.2016. године и регистровано у Регистру привредних субјеката код
Агенције за привредне регистре.
Седиште Друштва је у Београду, улица Николе Пашића бр. 7.
Претежна делатност друштва је 5813 – Издавање новина
Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у мала правна лица.
Матични број Друштва је 21167312.
Порески идентификациони број Друштва је 109355177.
Просечан број запослених у 2016. години је био 43.
*****************************************************************

ОСНОВА ЗА
ИЗВЕШТАЈА

САСТАВЉАЊЕ

И

ПРИКАЗИВАЊЕ

ФИНАНСИЈСКИХ

Правно лице је саставило финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству који
захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим Међународним
стандардима финансијског извештавања (МСФИ за МСП) као и пратећом рачуноводственом
регулативом Министарства финансија Републике Србије.
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ
Упоредни подаци за 2016. годину припремљени су на истој основи као и подаци за 2015. годину.
КОНЦЕПТ НАСТАВКА ПОСЛОВАЊА
Финансијски извештаји су састављени у складу са концептом наставка пословања који
подразумева да ће правно лице наставити да послује у догледној будућности.
ПРЕРАЧУНАВАЊЕ СТРАНИХ ВАЛУТА
Функционална и валута приказивања
Ставке укључене у финансијске извештаје се одмеравају и приказују у динарима (РСД), тј. у
функционалној валути Републике Србије. Финансијски извештаји су приказани у РСД који су
заокружени на најближу хиљаду.
Девизни курсеви валута на дан 31 децембра износе:
Валута
EUR
USD
CHF

2016
123,4723
117,1353
114,8473

2015
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Трансакције и стања
Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом девизних
курсева важећих на дан трансакције. Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења
таквих трансакција и из прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама
на крају године, признају се у билансу успеха.
ОСНОВНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ које су примењене на Финансијски
извештај за 2016. г. су :
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА
Опрема се исказује по набавној вредности умањеној за исправку вредности и за евентуална
умањења вредности. Набавна вредност укључује издатке који се директно приписују набавци
средстава.
Добици и губици по основу отуђења средства утврђују се из разлике између новчаног прилива и
књиговодствене вредности и исказују се у билансу успеха у оквиру осталих прихода/трошкова.
Опрема се капитализује ако је век њеног коришћења дужи од једне године и ако је њена
појединачна вредност већа од вредности прописане пореским прописима.
ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ
Правно лице у пословној 2016. години није имало инвестициону некретнину.
АМОРТИЗАЦИЈА
Рачуноводствена амортизација се обрачунава пропорционалном методом на набавну вредност,
умањену за резидуалну вредност постројења, опреме и нематеријалних улагања, у циљу да се та
средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног века употребе:
Обрачун амортизације постројења и опреме почиње када се ова средства ставе у употребу, почев
од наредног месеца стављања у употребу.
Умањење вредности нефинансијских средстава
За средства која подлежу амортизацији проверава се да ли је дошло до умањења њихове вредности
када догађаји или измењене околности укажу да књиговодствена вредност можда неће бити
надокнадива. Губитак због умањења вредности се признаје у висини износа за који је
књиговодствена вредност средства већа од његове надокнадиве вредности. Надокнадива вредност
је или фер вредност средства, умањена за трошкове продаје, или употребна вредност, у зависности
од тога која је од те две вредности виша. За сврху процене умањења вредности, средства се
групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви новчани
токови (јединице које генеришу готовину). Нефинансијска средства код којих је дошло до
умањења вредности се преиспитују сваке године због могућег укидања умањења вредности.
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Правно лице вреднује дугорочне финансијске пласмане по набавној вредности.
ЗАЛИХЕ
Залихе се вреднују по нижој од цене коштања и нето продајне вредности. Цена коштања се
утврђује применом методе пондерисане просечне цене.
Нето продајна вредност је процењена продајна цена у редовном току пословања умањена за
припадајуће варијабилне трошкове продаје.
ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА
Потраживања од купаца се иницијално признају по поштеној вредности, а накнадно се одмеравају
по амортизованој вредности, применом методе ефективне каматне стопе, умањеној за резервисања
по основу умањења вредности.
./.
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Резервисање за умањење вредности потраживања се исказује када постоји објективан доказ да
правно лице неће бити у стању да наплати све износе које потражује на основу првобитних услова
потраживања. Значајне финансијске потешкоће купца, вероватноћа да ће купац подлећи
ликвидацији или финансијској реорганизацији, пропуст или кашњење у извршењу плаћања више
од 60 дана од датума доспећа се сматрају индикаторима да је умањена вредност потраживања.
Износ резервисања представља разлику између књиговодствене вредности потраживања и
садашње вредности очекиваних будућих новчаних токова дисконтованих према ефективној
каматној стопи.
Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ трошка се
признаје у билансу успеха у оквиру осталих расхода. Када је потраживање од купца ненаплативо,
отписује се на терет исправке вредности потраживања од купаца. Накнадна наплата износа који је
претходно био отписан, исказује се у билансу успеха у оквиру осталих прихода.
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни и депозите по виђењу код
банака.
ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА
Обавезе по кредитима се иницијално признају по поштеној вредности прилива, без укључивања
трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по
амортизованој вредности а све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе
трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита
применом методе ефективне каматне стопе.
Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико правно лице нема
безусловно право да одложи измирење обавеза за најмање 12 месеци након датума биланса стања.
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА
Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се одмеравају
према амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе.
ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Обавезе за пензије
У складу са прописима Републике Србије, правно лице је у обавези да обустави и уплати, у име
запослених, доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност
запослених а по стопама прописаним законским прописима. Доприноси на терет послодавца и
доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. Више
плаћени доприноси се признају као средство у износу који се може рефундирати или у износу за
који се може умањити будућа обавеза за плаћање доприноса.
ПРИЗНАВАЊЕ ПРИХОДА
Приход чини поштену вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и
услуга у току нормалног пословања правног лица. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе,
рабата и попуста.
Правно лице признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је вероватно да
ће у будућности правно лице имати економске користи и када и уколико су испуњени посебни
критеријуми за сваку од активности правног лица ако су они предвиђени. Износ прихода се не
сматра поуздано мерљивим све док се не реше све потенцијалне обавезе које могу настати у вези
са продајом. Своје процене првно лице заснива на резултатима из претходног пословања,
узимајући у обзир тип купца, врсту трансакције и специфичности сваког посла.

./.
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РАСПОДЕЛА ДИВИДЕНДИ
Расподела дивиденди оснивачима правног лица се признаје као обавеза у периоду у којем су
оснивачи правног лица одобрили дивиденде.
КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА
Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП захтева примену извесних
критичких рачуноводствених процена. Оно такође захтева да руководство користи своје
просуђивање у примени рачуноводствених политика правног лица. Рачуноводствене процене и
просуђивања се континуирано вреднују а заснивају се на историјском искуству и другим
факторима који укључују и разумну процену будућих догађаја који се, међутим, могу да се
разликовати од очекиваних.
Области које захтевају процену већег степена или веће сложености, односно области у којима
претпоставке и процене имају материјални значај за финансијске извештаје су: технолошки век
уптребе некретнина и опреме, као и процењени износ ненаплативих краткорочних потраживања
чију вредност је потребно умањити путем исправке вредности.
УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ
Пословање правног лица је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који
обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне
стопе и ризик промене цена), кредитни ризик, ризик ликвидности и каматни ризик готовинског
тока. Управљање ризицима у правном лицу је усмерено на настојање да се у ситуацији
непредвидивости финансијских тржишта, потенцијални негативни утицаји на финансијско
пословање правног лица сведу на минимум.
Тржишни ризик
Ризик промене курса страних валута
Ризик од промене курса страних валута настаје када су будуће трговинске трансакције и призната
средства и обавезе исказане у валути која није функционална валута правног лица. Правно лице је
изложено ризику промена курса страних валута који проистиче из пословања са различитим
валутама, у првом реду са ЕУР. Ризик проистиче из будућих трговинских трансакција, признатих
средстава и обавеза.
Ризик промена цена
Правно лице је изложено ризику промена цена својих производа. Правно лице није изложено
тржишном ризику у погледу финансијских инструмента јер не држе хартије од вредности
намењене продаји.
Готовински ток и ризик од промена фер вредности каматне стопе
Обзиром да правно лице нема значајнију каматоносну имовину, приходи правног лица и новчани
токови у великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.
Ризик правног лица од промена фер вредности каматне стопе проистиче из дугорочних обавеза
(финансијског лизинга). Ове обавезе су биле уговорене у страној валути.
Кредитни ризик
Правно лице нема значајнију концентрацију кредитног ризика.
Ризик ликвидности
Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и
хартија од вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко
одговарајућег износа кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту.

./.
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ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ
Порез на добит представља износ обрачунат применом прописане пореске стопе од 15% на износ
добитка пре опорезивања, по одбитку ефеката сталних разлика које прописану пореску стопу своде
на ефективну пореску стопу. Коначни износ обавеза по основу пореза на добитак утврђује се
применом прописане пореске стопе на пореску основицу утврђену у пореском билансу за 2016.
годину.
(a) Порески систем Републике Србије је у процесу континуиране ревизије и измена. Међутим,
још увек постоје различита тумачења пореских прописа. У различитим околностима,
порески органи могу имати различите приступе одређеним питањима и могу утврдити
додатне пореске обавезе заједно са накнадним затезним каматама и пеналима. У Републици
Србији порески период остаје отворен током 5 година. Отуда, могуће је да порески органи
приликом инспекције утврде додатне пореске обавезе. Руководство правног лица сматра да
су пореске обавезе укључене у ове финансијске извештаје правилно исказане.
(b) Остали порези, доприноси као и друге законске обавезе, издвајају се по прописима
општине и републике.
Они укључују порез на додату вредност, порез на имовину, порез на пренос апсолутних
права, трошкове доприноса на терет послодавца, доприносе за коришћење комуналних
добара и уређење грађевинског земљишта, порезе и доприносе за привремене и повремене
послове, ауторске хонораре и слично.
Напомена бр. 1 - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
Земљиште

Основна
Грађ.
Опрема средства у
објекти
припреми

Стање 01.01.2016. год.
Повећање
Пренос из припреме
Продаја
Стање 31.12.2016. год.
Кумулирана исправка
вредности:
Стање 1 јануар 2016.
Амортизација
Повећања
Продаја
Стање 31.12.2016. год.
Садашња вредност
31.12.2015. год.
Садашња вредност
31.12.2016. год.

Аванси

Укупно

3031

3031

3031

3031

262

262

262

262

2769

2769

Инвест.
некретн.

Амортизација у износу од РСД 577 хиљада исказана је у оквиру трошкова пословања у билансу
успеха.
Напомена бр. 2 - УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ
Правно лице нема учешће у капиталу других правних лица и банака.
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Напомена бр. 3 - ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Врста пласмана

2016 г.

2015 г.

Дугорочна потраживања од радника за продат стан на одложено плаћање
Дугорочно дати депозити лизинг кућама
Укупно
Напомена бр. 4 - ЗАЛИХЕ
Врста пласмана
Залихе робе:
Роба у промету на велико
Роба у промету на мало
Укупно залихе :
Дати аванси
УКУПНО

2016 г.

2015 г.

26
26

Напомена бр. 5 - СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ
Правно лице није имало стална средства која би била намењена продаји.
Напомена бр. 6 - ПОТРАЖИВАЊА
Врста

2016 г.

Потраживања по основу продаје:
Купци у земљи
Минус: Исправка вредности
Потраживања по основу продаје – нето
Купци у иностранству
Друга потраживања:
Потраживања од запослених
Укупно

2015 г.

48645
48645
84

48729

Са стањем на дан 31. децембра 2016. године, за потраживања по основу продаје у износу од РСД 0
хиљада је извршена исправка вредности.
Исправка вредности је са стањем на дан 31. децембра 2016. године је износила РСД 0 хиљада.
Процењено је да се може очекивати наплата дела ових потраживања.
Промене на рачуну исправке вредности потраживања по основу продаје су као што следи:
Врста

2016 г.

2015 г.

На дан 1. јануара 2016
Потраживања отписана током године као привремено ненаплатива
Наплаћена раније отписана потраживања
На дан 31. децембра 2016
Напомена бр. 7 - ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
2016 г.
Хартије од вредности - готовински еквиваленти
Текући рачуни
Благајна
Укупно
./.

5799
5799

2015 г.

str. 7.
Напомена бр. 8 - ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА
2016 г.
Порез на додату вредност
Активна временска разграничења:
Камата на финансијски лизинг
Каско осигурање возила

2015 г.

102

102

Укупно
Напомена бр. 9 - ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал чине удели физичких лица - оснивача који по пословним књигама правног лица
и Агенцији за привредне регистре / Привредног суда износе:
2016 г.
1235
1235
3087
6792
12349

Саша Миловановић
Милан Лађевић
Лазар Симић
Љубомир Дабовић
Укупно

%
10
10
25
55
100%

Напомена бр. 10 - ПОРЕЗ НА ДОБИТ
Опорезива добит се обрачунава на основу рачуноводствене добити исказане у годишњем
финансијском извештају која се даље усклађује за одређене непризнате трошкове и за различите
методе и стопе обрачуна амортизације основних средстава прописаних пореским прописима и
оних које користи правно лице у складу са својим рачуноводственим политикама.
2016 г.
Добит исказана у билансу успеха
Плус: Недозвољени трошкови и расходи по пореским прописима
Плус: Рачуноводствена амортизација
Минус: Пореска амортизација
Пореска основица
Пореска стопа
Пореска обавеза пре умањења
Минус: Умањење по основу улагања у основна средства
Пореска обавеза
Ефективна пореска стопа
Уплаћене аконтације у току године
Обавезе/(Потраживања) за више плаћен порез

2015 г.

262
262
262
15%

15%
14
14

Напомена бр. 11 - НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
Нераспоређена добит остварена у 2016. години у износу од 1464 је остала нераспоређена.

./.

str.

8.

Напомена бр. 12 - ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Остале дугорочне обавезе односе се на обавезе по финансијском лизингу возила.
2016 г.

2015 г.

2016 г.
14921

2015 г.

Финансијски лизинг
Остале дугорочне обавезе
Укупно
Напомена бр. 13 - ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Примљени аванси, депозити и кауције
Добављачи – повезана правна лица
Добављачи у земљи
Добављачи у иностранству
Укупно

53102
68023

Обавезе према добављачима у износу од РСД 48492 хиљада су изражене у динарима.
Напомена бр. 14 – ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА
2016 г.

2015 г.

Обавезе по основу зарада и накнада зарада – бруто
Обавезе за камате и трошкове финансирања
Обавезе за дивиденде
Обавезе према запосленима
Укупно
Напомена бр. 15 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
2016 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г.

Обавезе за порез на додату вредност
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на
терет трошкова
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Укупно
Напомена бр. 16 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи продаје повезаним лицима робе/услуга на домаћем
тржишту
Приходи од продаје робе/услуга на домаћем тржишту
Приходи од продаје на страном тржишту
Укупно

./.

240059
145
240204

str.

9.

Напомена бр. 17 - НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
Набавна вредност продате робе на велико
Набавна вредност продате робе на мало
Набавна вредност продатих некретнина прибављених ради
продаје
Укупно

2016 г.
135492

2015 г.

135492

Напомена бр. 18 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
2016 г.
2344
1410
3754

Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Укупно

2015 г.

Напомена бр. 19 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
Трошкови амортизације у износу од РСД 577 хиљада су обрачунати у складу са рачуноводственом
политиком.
Напомена бр. 20 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ
РАСХОДИ
Трошкови зарада и накнада зарада
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора
Остали лични расходи и накнаде
Укупно

2016 г.
52904
9028

2015 г.

15128
1953
79013

Напомена бр. 21 – ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
2016 г.
Трошкови производних услуга:
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганда
Трошкови осталих услуга
Свега
Нематеријални трошкови:
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Свега
Укупно

12834
1814
3484
45918
25803
89803
2446
1249
61
297
455
395
4903
94706

./.

2015 г.

str. 10.
Напомена бр. 22 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
2016 г.
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Остали финансијски приходи
Укупно

2015 г.

2
11217
11219

Напомена бр. 23 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
2016 г.
246
40

Расходи камата
Негативне курсне разлике
Остали финансијски расходи
Укупно

2015 г.

286

Напомена бр. 24 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ
2016 г.
Добици од продаје опреме
Вишкови
Наплаћена отписана потраживања
Приходи од смањења обавеза – рабати
Остали непоменути приходи
Укупно

./.

2015 г.

str. 11.

./.

