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1. Опште информације 

 
1.1. Оснивање и пословање предузећа 

 
"Политика" А.Д. је акционарско друштво. Седиште друштва је у Београду, улица Цетињска бр. 1. 
Предузеће је основано 1904. године. На основу програма власничке трансформације, статусне, 
управљачке и организационе, „Политика“ а.д. је 1997. године постала акционарско друштво. 
Основна делатност друштва је пружање штампарских услуга у својој модерно опремљеној 
штампарији. 
 
Министарство привреде је поднело 14.11.2013. године иницијативу за покретање поступка 
приватизације Акционарског друштва „Политика“за новинско-издавачку и графичку 
делатност, а од 27.12.2013. до 02.09.2014. године „Политика“А.Д. се налазила у реструктурирању. 

 
Матични број друштва је 07021747 

ПИБ 100002524 

ПДВ број друштва је  135470258 

 

 
На дан 31.12.2015. године Политика а.д.има 262,  а 31.12.2014. године 289 запослених. 
 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији, а према критеријумима за разврставање, Друштво 
је разврстано у среднје правно лице. 
 
Акције Друштва се примарно котирају на Београдској берзи. 
 
Одобрени финансијски извештаји могу накнадно бити измењени на основу мишљења ревизора, 
а у складу са важећим прописима. 
 
 

2. Преглед значајних рачуноводствених политика 
 
Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 
наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године, 
осим ако није другачије назначено. 
 

2.1. Основе за састављање финансијских извештаја  
 
Изузев како је наведено ниже, финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са 
Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ).  
 
Друштво је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству и 
ревизији који захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као 
и прописима издатим од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у виду 
разлике између ове две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем: 
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2.  Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

2.1. Основе за састављање финансијских извештаја (Наставак)  
 
a) „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања (напомена 15). Ове 

ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе. 
 
b) Друштво је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране 

Министарства финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – “Приказивање финансијских 
извештаја.“ 

 
c) Грешке из претходних година се нису одразиле на финансијске извештаје за 2014. годину, већ 

су као материјално безначајне евидентиране као приход тј. расход у финансијским 
извештајима за 2015. годину.  

 
d) Друштво није у обавези да саставља консолидоване финансијске извештаје јер је над његовим 

зависним друштвом РТВ Политика покренут стечајни поступак. 
 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 
рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у 
примени рачуноводствених политика Друштва. Oбласти које захтевају просуђивање већег 
степена или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају 
материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 3. 
 
 

   2.2 Извештавање о сегментима  

 
О пословним сегментима се извештава на начин конзистентан са интерним извештавањем које 
се обезбеђује за главног доносиоца пословних одлука. Главни доносилац пословних одлука који 
је одговоран за алокацију ресурса и оцену перформанси пословних сегмената је идентификован 
као надзорни одбор који доноси стратешке одлуке.  

 

2.3. Прерачунавање страних валута 
 
(а) Функционална и валута приказивања 
 
Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва се одмеравају и приказују у валути 
примарног економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута). Финансијски 
извештаји су приказани у  динарима [„РСД“] који представљају  функционалну и валуту 
извештавања друштва. 
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 
2.4. Прерачунавање страних валута (Наставак) 
  
(б) Трансакције и стања  
 
Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом девизних 
курсева важећих на дан трансакције или вредновања по коме се ставке поново одмеравају.  
 
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, осим у случају када су одложене у капиталу као инструменти заштите токова 
готовине и инструменти заштите нето улагања. Позитивне и негативне курсне разлике које се 
односе на обавезе по кредитима и готовину и готовинске еквиваленте се приказују у билансу 
успеха у оквиру позиције „финансијски приходи или расходи“. 
  

2.5.  Нематеријална улагања  
 
 Рачунарски софтвер 
 
Трошкови који се односе на одржавање програма рачунарског софтвера признају се као 
расходи када настану. Трошкови развоја који се могу директно приписати дизајнирању и 
тестирању препознатљивих и уникатних софтверских производа које контролише Друштво 
признају се као нематеријална средства када су испуњени следећи критеријуми: 
 

Да је технички могуће комплетирати софтверски производ тако да буде расположив за 

употребу; 

Да руководство има намеру да комплетира софтверски производ за употребу или за продају; 

Да постоји могућност да се софтверски производ употреби или прода; 

Да се може показати како софтверски ће софтверски производ у будућности генерисати 

вероватне економске користи; 

Да су расположиви адекаватни технички, финансијски и други ресурси за комплетирање и 

развој и употребу или продају софтверског производа; Да издаци који се односе на 

софтверски производ извршени у току његовог развоја могу бити поузано одмерени. 

 
 
Трошкови који се могу директно приписати капитализују се као део софтверског производа и 
укључују трошкове запослених на развоју софтвера и одговарајући део релевантних општих 
трошкова.  
 
Остали издаци за развој који не могу испунити критерије признају се као расходи када настану. 
Трошкови развоја који су претходно признати као расходи не признају се као средство у 
наредном периоду.  
 
Трошкови рачунарског развоја признати као средство се отписују у току њиховог процењеног 
корисног века употребе, који не прелази три године.  
 
Трошкови развоја рачунарског софтвера признати као средство амортизују се током њиховог 
процењеног корисног века употребе (који није дужи од три године). 



ПОЛИТИКА а.д. 

Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31. 12. 2015. 

 (Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)  

5  
 

 
2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 

2.6. Некретнине, постројења и опрема 
  
Земљишта и грађевински објекти обухватају углавном производне погоне, малопродајне објекте 
и канцеларије. Земљишта и грађевински објекти исказују се по фер вредности која се заснива на 
периодичним, најмање трогодишњим проценама, које врше екстерни независни проценитељи, 
умањеној за каснију амортизацију грађевинских објеката. Акумулирана исправка вредности на 
дан ревалоризације елиминише се на терет бруто књиговодствене вредности средства и 
прерачунава до нето износа ревалоризоване вредности. Све друге некретнине, постројења и 
опрема исказују се по историјској вредности умањеној за исправку вредности. Историјска 
вредност укључује издатке који се директно приписују набавци средстава. Трошкови набавке 
могу укључити и пренос  било ког  добитка/губитка из капитала по основу инструмената 
заштите од ризика новчаног тока девизних трошкова набавке некретнина, постројења и опреме. 

 

Накнадни трошкови се укључују у набавну вредност средства или се признају као посебно 
средство, уколико је применљиво, само када постоји вероватноћа да ће Друштво у будућности 
имати економску корист од тог средства и ако се његова вредност може поуздано одмерити. 
Књиговодствена вредност замењеног средства се искњижава. Сви други трошкови текућег 
одржавања терете биланс успеха периода у коме су настали. 
 

Повећање књиговодствене вредности по основу ревалоризације земљишта и грађевинских 
објеката исказује 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. Разлика између амортизације 
обрачунате на ревалоризовану књиговодствену вредност средства која је исказана у билансу 
успеха и амортизације обрачунате на иницијалну вредност поменутог средства, сваке године се 
преноси са рачуна осталих резерви на рачун нераспоређене добити.  
 
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, као што следи: 
 

 Назив  Број година 

- Грађевински објекти  66 

– Машине и опрема     9 -12,5 

– Рачунарска опрема    5 

– Намештај  и остала опрема  6 -12,5 

      

 Резидуална вредност и корисни век употребе средства се ревидирају, и по потреби коригују, на 
 датум сваког биланса стања.  

  

Књиговодствена вредност средства своди се на надокнадиву вредност ако је иста већа од његове 
процењене надокнадиве вредности . 
 
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 нето 
(губитака)/добитака’.  
 
Када се ревалоризована средства продају, износ ревалоризације укључен у ревалоризациону 
резерву преноси се на нераспоређену добит. 
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 

2.7. Умањење вредности нефинансијских средстава 
 

За средства која подлежу амортизацији провера да ли је дошло до умањења њихове вредности 
врши се 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 вредност већа од фер вредности средства умањене за трошкове продаје и вредности 
у употреби. 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).  
 

2.8. Инвестициона некретнина 
 
Инвестициона некретнина је некретнина која се држи ради зараде од закупнине или ради 
повећања капитала, или ради и једног и другог. 
Инвестициона некретнина, која углавном обухвата административне зграде, пословне објекте, 
држи се ради дугорочних приноса од закупа и не користи се од стране Друштва.  Инвестициона 
некретнина се исказује по фер вредности, која представља вредност на отвореном тржишту коју 
годишње утврђује екстерни проценитељ. 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.  Промене у фер вредностима се евидентирају у 
билансу успеха као део осталих прихода. 
Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи повезане 
са тим издацима припасти Друштву и да може поуздано да се измери. Сви остали трошкови 
текућег одржавања терете трошкове периода у коме настану. Када инвестициону некретнину 
користи њен власник, она се рекласификује на некретнине, постројења и опрему, и њена 
књиговодствена вредност на дан рекласификације постаје њена затечена вредност која ће се надаље 
амортизовати. 

 

2.9. Дугорочни финансијски пласмани 
 

2.9.1. Класификација 
 

Друштво класификује своја финансијска средства у следеће категорије:  средства по фер 
вредности чији се ефекти промена у фер вредностима исказују у билансу успеха, зајмови и 
потраживања, финансијска средства расположива за продају . Класификација зависи од сврхе за 
коју су финансијска средства  прибављена. Руководство врши класификацију својих 
финансијских пласмана у моменту иницијалног признавања. 

 
a)Учешћа у капиталу зависних, придружених и осталих правних лица 
Друштво има учешће у капиталу зависног правног лица „РТВ Политика“ доо у износу од 
51%, над којим је у току стечајни поступак, придруженог правног лица „Политика новине и 
магазини“ у износу од 50% као и осталих  правних лица:  Рекреатурс, Фонд Рибникар. 

 
 б) Финансијска средства расположива за продају   
    Финансијска средства расположива за продају представљају недериватна средства која су 

сврстана у ову категорију или нису класификована ни у једну другу категорију. Укључују се 
у дугорочна средства, осим уколико руководство има намеру да улагања отуђи у року од 12 
месеци од датума биланса стања.  
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

2.9. Дугорочни финансијски пласмани-наставак 
 

2.9.1.  Класификација-наставак 
 
 в) Депозит код банака за потребе станова 

Друштво има депозит код пословне банке до коначне отплате стамбених кредита датих 
радницима до краја 2016. године.  

  
г) Зајмови и потраживања 
Друштво има исказане зајмове радницима за откупљене станове на рате. 

 
2.9.2. Признавање и одмеравање 

 

Редовна куповина и продаја финансијских средстава се признаје на датум трговања - датум  када 
се Друштво обавезало да ће купити или продати средство. Финансијска средства се иницијално 
признају по фер вредности увећаној за трансакционе трошкове за сва финансијска средства која 
се не воде по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха. 
Финансијска средства која се воде по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности 
исказују у билансу успеха иницијално се признају по фер вредности, а трансакциони трошкови 
терете трошкове пословања у билансу успеха.  

Финансијска средства расположива за продају и финансијска средства по фер вредности чији се 
ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха се након иницијалног признавања, 
исказују по фер вредности. Зајмови и потраживања и финансијска средства која се држе до 
доспећа се исказују по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне каматне стопе. 

Добици или губици проистекли из промена у фер вредности категорије “финансијских 
средстава по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу 
успеха”, исказују се у билансу успеха у оквиру позиције остали приходи/(расходи) у периоду у 
коме су настали. 

Приход од дивиденди од финансијских средстава по фер вредности чији се ефекти промена у 
фер вредности исказују у билансу успеха признаје се у билансу успеха као део осталих прихода 
када се утврди право Друштва на наплату. 

Када су хартије од вредности класификоване као хартије од вредности расположиве за продају 
или када су обезвређене, кумулиране корекције фер вредности признате у капиталу укључују се 
у биланс успеха као „добици или губици од улагања у хартије од вредности“. 

На сваки датум биланса стања Друштво процењује да ли постоји објективан доказ да је умањена 
 вредност неког финансијског средства или групе финансијских средстава.  

 

2.10. Залихе 
 
Залихе готових производа се вреднују по  цени коштања. Цена коштања се утврђује применом 
методе просечне пондерисане цене. Цена коштања готових производа и производње у току 
обухвата трошкове пројектовања, утрошене сировине, директну радну снагу, остале директне 
трошкове и припадајуће режијске трошкове производње (засноване на нормалном коришћењу 
производног капацитета). Она искључује трошкове позајмљивања. Нето продајна вредност је 
процењена продајна цена у уобичајеном току пословања, умањена за припадајуће варијабилне 
трошкове продаје. У случају смањења употребних својстава залиха материјала и робе (оштећења, 
застарелост и сл.) врши се обезвређење залиха и књижи на терет расхода. 
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 

2.11. Потраживања од  купаца   
 
Потраживања од купаца се иницијално признају по фер вредности, а накнадно се одмеравају по 
амортизованој вредности, применом методе ефективне каматне стопе, умањеној за резервисања 
по основу умањења вредности. Резервисање за умањење вредности потраживања се утврђује 
када постоји објективан доказ да Друштво неће бити у стању да наплати све износе које 
потражује на основу првобитних услова потраживања. Значајне финансијске потешкоће купца, 
вероватноћа да ће купац бити ликвидиран или финансијски реорганизован, пропуст или 
кашњење у извршењу плаћања (више од 60 дана од датума доспећа) се сматрају индикаторима да је  
вредност потраживања умањена. Износ умањења представља разлику између књиговодствене 
вредности потраживања и садашње вредности очекиваних будућих новчаних токова 
дисконтованих првобитном ефективном каматном стопом. Књиговодствена вредност 
потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ губитка се признаје у билансу 
успеха у оквиру позиције „остали расходи“. Када је потраживање  ненаплативо, отписује се на 
терет исправке вредности потраживања од купаца. Накнадна наплата износа који је претходно 
био отписан, исказује се у билансу успеха у корист „осталих прихода“. 
 

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

 

2.13. Ванбилансна средства и обавезе 
 
Ванбилансне обавезе обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су хипотеке, 
менице, залоге  и други облици јемства. 
 

2.14. Основни капитал 
 
(а) Акцијски капитал 
 
Обичне акције се класификују као капитал.  
 
Додатни екстерни трошкови који се директно приписују емисији нових акција или опција 
приказују се у капиталу као одбитак од прилива, без пореза. 

 
 (б) Статутарне резерве 
 
Друштво је формирало статутарне резерве које су настале из фондова заједничке потрошње и 
извора средстава заједничке потрошње за потребе становања по старом Закону о становању. 
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 

2.15. Резервисања 
 
Резервисања се признају када Друштво има постојећу законску или уговорну обавезу која је 
резултат прошлих догађаја; када је у већој мери вероватније него што то није да ће подмирење 
обавезе изискивати одлив средстава; када се може поуздано проценити износ обавезе. 
Резервисања обухватају исплате отпремнина због раскида радног односа са радницима и 
резервисања за судске спорове који су у току. Резервисања се не признају за будуће пословне 
губитке.  
 
Када постоји одређени број сличних обавеза, вероватноћа да ће подмирење обавеза изискивати 
одлив средстава се утврђује на нивоу тих категорија као целине. Резервисање се признаје чак и 
онда када је та вероватноћа, у односу на било коју од обавеза у истој категорији, мала. 
 
Резервисање се одмерава по садашњој вредности издатка потребног за измирење обавезе, 
применом дисконтне стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за 
новац и ризике повезане са обавезом.  

 
 

2.16. Обавезе по кредитима 
 
Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 
трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 
амортизованој вредности; 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 Друштво нема 
безусловно право да одложи измирење обавеза за најмање 12 месеци након датума биланса 
стања. 
 

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

2.18. Текући и одложени порез на добит  
 
Трошкови пореза за период обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје у билансу 
успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у капиталу. У том 
случају порез се такође признаје у капиталу. 
 
Текући порез на добит се обрачунава на датум биланса стања на основу важеће законске пореске 
регулативе Републике Србије где Друштво послује и остварује опорезиву добит. Руководство 
периодично врши процену ставки садржаних у пореској пријави са становишта околности у 
којима примењива пореска регулатива подлеже тумачењу, и врши резервисање,                            
ако је примерено, на основу износа за које се очекује да ће бити плаћен пореским органима. 
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2.18. Текући и одложени порез на добит - наставак 
 
Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за 
привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових  
књиговодствених износа у финансијским извештајима. Међутим, уколико одложени порез на 
добит, под условом да није рачуноводствено обухваћен, проистекне из иницијалног признавања 
средства или обавезе у некој другој трансакцији осим пословне комбинације која у тренутку 
трансакције не утиче ни на рачуноводствену ни на опорезиву добит или губитак, тада се он 
рачуноводствено не обухвата. Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и 
закону) које су на снази до датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у 
периоду у коме ће се одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе 
измирити.  
 
Одложено пореско средство се признаје до износа за који је вероватно да ће будућа добит за 
опорезивање бити расположива и да ће се привремене разлике измирити на терет те добити.  
 

2.19 Примања запослених 
 
(а) Обавезе за пензије 

 
Друштво издваја доприносе у друштвене пензионе фондове на обавезној основи. Када су доприноси 
уплаћени, Друштво нема даљу обавезу плаћања доприноса. Доприноси се признају као трошкови 
примања запослених онда када доспеју за плаћање. Више плаћени доприноси се признају као 
средство у износу који је могуће рефундирати или у износу за који се смањује будуће плаћање 
обавеза. 

Трошкови минулог рада признају се одмах у билансу успеха осим уколико измене у пензионом 
плану нису условљене останком запослених у радном односу још неко одређено време. У том 
случају, трошкови минулог рада отписују се на пропорционалној основи у току тог периода. 

 
б) Остала примања запослених  
 
Друштво обезбеђује јубиларне награде и отпремнине. Право на ове накнаде је обично условљено 
остајањем запосленог лица у служби до старосне границе одређене за пензионисање и до остварења 
минималног радног стажа. Очекивани трошкови за поменуте накнаде се акумулирају током 
периода трајања запослења. Јубиларне награде се додељују радницима за навршених 20, 25, 30 и 35 
година радног стажа. 

 
(в) Отпремнине 
 
Отпремнине се исплаћују при раскиду радног односа пре датума редовног пензионисања, или када 
запослени прихвати споразумни раскид радног односа као вишак радне снаге у замену за 
отпремнину. Друштво признаје отпремнину при раскиду радног односа када је евидентно обавезно 
да: или раскине радни однос са запосленим, у складу са усвојеним планом, без могућности 
одустајања; или да обезбеди отпремнину за престанак радног односа као резултат понуде у намери 
да се подстакне добровољни раскид радног односа у циљу смањења броја запослених. Отпремнине 
које доспевају у раздобљу дужем од 12 месеци након датума биланса стања своде се на садашњу 
вредност. 
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2.20. Признавање прихода 
 
Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и 
услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, 
рабата и попуста.  
 
Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је вероватно да 
ће у будућности Друштво имати економске користи и када су испуњени посебни критеријуми 
за сваку од активности Друштва као што је у даљем тексту описано. Износ прихода се не сматра 
поуздано мерљивим све док се не реше све потенцијалне обавезе које могу настати у вези са 
продајом. Своје процене Друштво заснива на резултатима из претходног пословања, узимајући у 
обзир тип купца, врсту трансакције и специфичности сваког посла.  

 
(а) Приход од продаје – велепродаја 
 
Друштво производи и продаје производе – магазине у велепродаји. Приход од продате робе се 
признаје када  Друштво испоручи производе велетрговцу, када велетрговац има пуно право 
располагања каналима продаје по утврђеним продајним цена производа, и када не постоји било 
каква неиспуњена обавеза која би могла да утиче на прихватање производа од стране велетрговца. 
Испорука се није догодила све док се роба не испоручи на назначено место, док се ризик застаревања 
и губитка не пренесе на велетрговца, и све док или велетрговац не прихвати производе у складу са 
купопродајним уговором, или не стекну рокови за прихватање робе, или док Друштво не буде 
имало објективне доказе да су сви критеријуми за прихватање робе испуњени.  

 

Производи се обично продају уз количински рабат. Купци имају право да врате производе са 
грешком велетрговцу као и непродате примерке магазина-ремитенда. Продаја се исказује на основу 
цене назначене у купопродајним уговорима, умањене за процењене количинске рабате и враћену 
робу у време продаје. У процени рабата и враћене робе користи се искуство стечено у претходним 
периодима. Количински рабати се процењују на основу очекиване годишње продаје. Сматра се да 
није присутан ниједан елемент финансирања пошто се продаја врши уз кредитни рок плаћања од 14 
до 30 дана, што је у складу са тржишном праксом. 

 
 (б) Приход од продаје услуга 
 
Друштво продаје штампарске услуге за познатог купца-наручиоца. Ове услуге се пружају на бази 
утрошеног времена и материјала, или путем уговора са фиксном ценом, са уобичајено 
дефинисаним уговореним условима (највише до 60 дана).  

 

Приход од уговора на бази утрошеног времена и материјала, типично за штампарске услуге, 
признаје се по уговореним накнадама с обзиром да су утрошени радни сати и да су настали 
директни трошкови. За уговоре на бази утрошка материјала стање довршености се одмерава на бази 
насталих директних трошкова као проценат од укупних трошкова који треба да настану.  

 

Приход од уговора са фиксном ценом за пружање штампарских услуга  признаје се по методу 
степена завршености. Према овом методу, приход се генерално признаје на основу извршених 
услуга до датог датума, утврђених као проценат у односу на укупне услуге које би требало да се 
пруже.  
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 

2.20. Признавање прихода - Наставак  
 
(б) Приход од продаје услуга – наставак  
 

Уколико настану околности које могу да промене почетне процене прихода, трошкова или време 
потребно за комплетирање, процене се ревидирају. Ова ревидирања могу довести до повећања или 
смањења процењених прихода или трошкова и одражавају се на приход у периоду када се 
руководство упознало са околностима које су довеле до ревидирања. 

 
(в) Приход од камата 
 
Приход од камата се признаје на временски пропорционалној основи применом методе ефективне 
каматне стопе. У случају умањења вредности потраживања, Друштво умањује књиговодствену 
вредност потраживања до надокнадивог износа, који представља процењени будући новчани ток 
дисконтован по првобитној ефективној каматној стопи финансијског инструмента, и наставља да 
приказује промене дисконта као приход од камате. каматне стопе. 

 
(г) Приход од дивиденди 
 
Приход од дивиденди се признаје када се установи право да се дивиденда прими. 

 

2.21. Закупи 
 
Друштво узима и даје у закуп поједине некретнине. Закуп некретнина, где Друштво суштински 
сноси све ризике и користи од власништва, класификује се као финансијски закуп. Трошкови 
закупа признати су у билансу успеха. 
 

2.22. Расподела дивиденди 
 
Расподела дивиденди акционарима Друштва признаје се као обавеза у периоду у коме су 
акционари Друштва одобрили исплату дивиденде.  
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3. Управљање финансијским ризиком 

 

3.1. Фактори финансијског ризика 
 
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 
обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне 
стопе, каматни ризик готовинског тока, и ризик од промене цена, и ризик од промене курсева 
страних валута), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање 
ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских 
тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на 
минимум. Друштво користи изведене финансијске инструменте како би се заштитило од неких 
облика ризика. 
 
Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва у складу са политикама одобреним 
од стране Надзорног одбора. Финансијска служба Друштва идентификује и процењује 
финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним 
јединицама Друштва.  
 
Надзорни одбор, у писаној форми доноси, основна правила и политике за свеукупно управљање 
ризицима, које обухватају посебне области као што су девизни ризик, ризик каматне стопе, 
кредитни ризик, коришћење изведених и неизведених финансијских инструмената и пласман 
вишка ликвидних средстава. 
 
Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 
 
Ризик од промена фер вредности каматне стопе проистиче из дугорочних кредита. Кредити       
дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику новчаног тока. 
Кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер вредности 
кредитних стопа.  

 
(а) Кредитни ризик  
 
Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика. Друштво има утврђена правила како би 
обезбедило да се продаја производа на велико обавља купцима који имају одговарајућу кредитну 
историју. Друштво има политике којима се ограничава изложеност кредитном ризику према свакој 
појединој финансијској институцији.  

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код 
готовине и готовинских еквивалената,  из изложености ризику у трговини на велико , укључујући 
ненаплаћена потраживања и преузете обавезе. За процену ризика, за контролу ризика врши се 
процена квалитета њихове кредитне способности, узимајући у обзир финансијско стање купца, 
искуство из прошлости и друге факторе  

 
(б) Ризик ликвидности 

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине  као 
и обезбеђење адекватних извора финансирања преко одговарајућег износа кредитних обавеза и 
могућност да се изравна позиција на тржишту. Због динамичне природе пословања Друштва, 
Финансијска служба тежи да одржи флексибилност финансирања држањем на располагању 
утврђених кредитних линија.  

I степен ликвидности (готовина и готовински еквиваленти/краткорочне обавезе) износи 0,001691 

II степен ликвидности (кратк.потражив.пласмани и готовина/краткорочне обавезе) износи 0,059884 
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3.2. Управљање ризиком капитала 
 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у 

неограниченом у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај 

(профит), а осталим интересним странама повољности, и да би очувало оптималну структуру 

капитала са циљем да смањи трошкове капитала. 

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу 

коефицијента задужености (геаринг ратио). Овај коефицијент се израчунава из односа нето 

дуговања Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни 

кредити (укључујући краткорочне и дугорочне, као што је приказано у билансу стања) умање за 

готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у 

билансу стања, дода нето дуговање. 

Степен задужености (дугорочна резервисања и обавезе/укупна пасива) износи 0,967115. 

 
3.3. Процена фер вредности 
 
Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активном тржишту (као што су хартије од 
вредности којима се тргује и хартије од вредности расположиве за продају) заснива се на котираним 
тржишним ценама на дан биланса стања. Котирана тржишна цена која се користи за финансијска 
средства Друштва представља текућу цену понуде.  

Фер вредност финансијских инструмената којима се не тргује на активном тржишту (на пример 

деривати којима се тргује на незваничној берзи) утврђује се различитим техникама процене. Друштво 

примењује различите методе и утврђује претпоставке које се заснивају на тржишним условима који 

постоје на датум биланса стања. Котиране тржишне цене или котиране цене дилера за сличне 

инструменте користе се за дугорочне обавезе. Остале технике, као што су процењене дисконтоване 

вредности новчаних токова, користе се за одређивање фер вредности преосталих финансијских 

инструмената. Фер вредност свопа каматне стопе прерачунава се као садашња вредност процењених 

будућих новчаних токова. Фер вредност терминских девизних уговора утврђује се применом 

котираних тржишних курсева на дан биланса стања. 

Књиговодствена  вредност, умањена за губитке због умањења вредности потраживања и обавеза, 
приближно одражава њихову фер вредност. Фер вредност финансијских обавеза за потребе 
обелодањивања процењује се дисконтовањем будућих уговорних новчаних токова према тренутној 
тржишној каматној стопи која је Друштву на располагању за потребе сличних финансијских 
инструмената. 

 

4. Кључне рачуноводствене процене и просуђивања  
 
Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају се на 
историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за које се 
верује да ће у датим околностима бити разумна. 
Друштво прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће 
рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима.  
 
Друштво подлеже обавези плаћања пореза на добит. Друштво признаје обавезу за очекиване 
ефекте питања произашлих из ревизије, на основу процене да ли ће доћи до додатног  плаћања 
пореза. Уколико се коначан исход ефеката тих питања на порез на добит буде разликовао од 
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првобитно књижених износа, разлика ће се одразити на порез на добит и резервисање за 
одложене порезе у периоду у ком се разлика утврди. 
 

5. Информације о сегментима   
 

О пословним сегментима се извештава на начин конзистентан са интерним извештавањем које 
се обезбеђује за главног доносиоца пословних одлука. Главни доносилац пословних одлука који 
је одговоран за алокацију ресурса и оцену перформанси пословних сегмената је идентификован 
као надзорни одбор  који доноси стратешке одлуке.  
 
Као такав он је верификовао организациону шему Друштва у којој постоје две организационе 
јединице које остварују приход на тржишту. То су штампарски и издавачки послови.  
 
Штампарски послови  запошљавају 161 радника. Располажу савременим машинама за рото 
акциденичну и табачну офсет штампу. Инплементиран је стандард ИСО 9001-2008. У процесу 
штампе користе најсавременију опрему и методе за контролу производног процеса. Висок 
квалитет, широка палета производа, определиле су многе угледне компаније да за потребе своје 
издавачке делатности или маркетинга корисет штампарске услуге наше штампарије. Из 
Политикине штампарије сваке недеље излази на стотине хиљада тиража најразличитијих 
магазина, корпоративних гласила, књига, комерцијалних додатака, инсесртера, ауто и 
географских карата и сваког другог штампаног материјала за преко стотину клијената-медијских 
и издавачких кућа, компанија, агенција, јавних предузећа и институција.  
 
Штампарски послови су у 2015. години остварили следећи финансијски резултат: 
 

 Трошкови Приходи Добит – губитак 

Пословни 808.426 603.708 -204.718 
Финансијски 74.698 2.378 -72.320 
Остали 7.165 3.774 -3.391 
Вандредни 1.820 918 -902 

Укупно: 892.109 610.778 -281.331 

 
У оквиру пословних трошкова  износ од РСД 134.427 хиљада односи се на трошкове амортизације. 
Финансијки трошкови у износу од РСД 75 хиљада односе на камате и курсне разлике по 
кредитима за набавку машина. 
 

Издавачки послови запошљавају 54 радника. У свом саставу имају 6 редакција које издају следеће 
часописе: Политикин забавник, Илустровану политику, Базар, Свет комјутера, Maли забавник и 
Енигматику и Разбибригу.  

 
Издавачки послови су у 2015. години остварили следећи финансијски резултат: 

 
 Трошкови Приходи Добит – губитак 

Пословни 308.248 262.438 -45.810 
Финансијски 2.696 181 -2.515 
Остали 4.270 53 -4.217 
Вандредни 1.032 7 -1.025 
Укупно: 316.246 262.679 -53.567 
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6. Нематеријална улагања 

 
Друштво је формирало статутарне резерве које су настале из фондова заједничке потрошње и 
извора средстава заједничке потрошње за потребе становања по старом Закону о становању. 
 
 

 Лицен. и сл. права  Остало  Укупно 

Набавна вредност      
`1. јануар 2014. године 58.367  37.377  95.744 
Отуђења 2.623    2.623 
Повећања – процена 46    46 

Стање на дан 31. децембра 55.790  37.377  93.167 

      
Повећања – процена      
Отуђења и расходовања      

Стање на дан 31. 12. 2015. 55.790  37.377  93.167 

      
Акумулирана исправ. вредн.      
`1. јануар 2014. године 1.967  37.377  39.344 
Отуђење и расходовање 1.848    1.848 

Стање на дан 31. 12. 2014.  119  37.377  37.496 

      
Отуђења и расходовања      
Стање на дан 31. 12. 2014. 119  37.377  37.496 

      
Неотписана вредност на дан:      

31. 12. 2015. године 55.671    55.671 

31. 12. 2014. године 55.671    55.671 

 

 
 
Друштво је 31.12.2010. године извршило процену жигова магазина на  РСД 54.117.209,00. 
Поменути жигови су 01.01.2008. године преузети од друштва Политика новине и магазини по 
цени од РСД 82,46. 
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7. Некретнине, постројења и опрема 

 

 
Земљиште 
и објекти 

Опрема  
Инвестиц. 
некретнине 

 Остало  Аванси  Укупно 

Набавна вред. на дан            
1. 01. 2014. године 1.713.892  1.855.443  1.123.048  3.722  1.089  4.697.194 
Повећ.-ефекти роцене -46    20.043      19.997 
Активирања   24.117        24.117 
Расход   4.746        -4.746 
Пренос (са)/на            
Остало - ван употребе    -59.614           -59.614 

Стање на дан 
31.12.2014. год 1.713.846  1.815.200  1.143.091  3.722  1.089  4.676.948 

Повећања - ефекти 
процене     65.084      65.084 
Активирања   447  3.923      4.370 
Расход   6.289        6.289 
Пренос са на 3.722      -3.722     
Стање на дан 
31.12.2015. 1.717.568  1.809.358  1.212.098     1.089  4.740.113 

Акумуирана исправка            
вредности на дан 1. 1. 
2014. 266.640  1.227.393  121.553    1.089  1.616.675 
Расход  47  4.633        -4.679 
Амортизација (напом. 
29) 26.210  130.117        156.327 
Остало - ван употребе   -59.614        -59.614 
Остале промене - еф. 
Проц.   4.701  4.038      8.739 

Стање на дан 31. 12. 
2014. 292.804  1.297.964  125.591     1.089  1.717.448 

Активирања            
Амортизација (напом. 
29) 26.210  119.216        145.426 
Расход   6.256        -6.256 
Остало - ефекти 
процене     2.709      2.709 
Остало - ван употребе            

Стање на дан 
31.12.2015. 319.014  1.410.924  128.300     1.089  1.859.327 

Неотпис. вредност на 
дан:            

31. 12. 2015. године 1.398.554  398.434  1.083.798        2.880.786 

31. 12. 2014. године 1.421.042  517.236  1.017.500  3.722     2.959.500 

 
 
Амортизација у износу од РСД 145.426 хиљада динара укључена је у трошкове пословања. 
 
Кредити код банака су осигурани заложним правом на  грађевинске објекте у износу од  РСД 
2.141.308 хиљада (2014: РСД 1.413.264 хиљада) и опреме у износу од РСД 509.602 хиљада (2014; 
РСД 358.614  хиљада). 
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8. Инвестиционе некретнине 
 

Инвестиционе некретнине се вреднују годишње са стањем на дан 31. децембра по фер вредности 
која представља тржишну вредност.  
 
Промене на рачуну су биле као што следи: 

  2015.  2014. 

Стање на почетку године  1.021.423  1.001.495 
Добици на фер вредности (укључени у остале приходе)  62.375  16.005 

Стање на крају године  1.083.798  1.017.500 

 

 
9. Дугорочни финансијски пласмани 

 
 а)      Учешћа у капиталу 

  2015.  2014. 

Учешће у капиталу зависних правних лица-РТВ Политика  92.442  92.442 
Учешћа у капиталу придружених правних лица – 
Политика новине и магазини-материјални улог 

 1.083.465  1.083.465 

Учешћа у капиталу придружених правних лица-Политика 
новине и магазини-нематеријални улог 

 1.733.543  1.733.543 

Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Фонд Рибникар  296  296 
Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Пословни круг  12.140  12.140 
Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Штедно 
кред.задруга самост.привредн. 

 349  349 

Удружена средства Рекреатурс - Борјак  399  399 
Удружена средства Рекреатурс – Бисерна обала  8.948  8.948 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 
од вредности расположиве за продају-Дунав осигурање 

 438  441 

Свега учешћа  2.932.020  2.932.023 

Минус: Исправка вредности      

Учешће у капиталу зависних правних лица-РТВ Политика  -92.442  -92.442 

Учешћа у капиталу придружених правних лица – 
Политика новине и магазини-материјални улог 

 -711.180  -711.180 

Учешћа у капиталу придружених правних лица-Политика 
новине и магазини-нематеријални улог 

 -1.160.346  -1.160.346 

Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Пословни круг  -12.140  -12.140 

Учешће у капиталу – Фонд Рибникар   -296   

Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Штедно 
кред.задруга самост.привредн. 

 -349  -349 

Свега исправке вредности  -1.976.753  -1.976.457 

Укупно, нето  955.267  955.566 

Улагања у капитал зависних правних лица  
  2015.  2014. 

У уделима  РТБ Политика 51%  92.442  92.442 
Минус: исправка вредности у 2004.год.  92.442  92.442 

Укупно  -  - 
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9. Дугорочни финансијски пласмани (Наставак) 
 

а)  Учешћа у капиталу -наставак 

 
Друштво је  извшило  исправку вредности улога у придужено правно лице  Политика Новине и    
магазини које у својим књигама има исказане кумулиране губитке и то у 2005.години у износу од           
1.255.936 хиљада динара  и у 2007. години у износу од  292.955 хиљада динара. 
 

 У 2012. години извршена исправка остатка кумулираног губитка поменутог придруженог 
 правног лица закључно са 2011.годином у износу од 187.559 хиљада динара на терет губитак из 
 ранијих периода а по мишљењу ревизора датог по Финансијким извештајима за 2011. годину. 

 
У 2013. години Друштво је извршило исправку кумулираног губитка поменугог придруженог 
правног лица закључно са 2012. годином у износу од 135.076 хиљада динара. 
 
Фер вредност осталих улагања којима се тргује на активном тржишту утврђује се на основу 
текуће тржишне вредности у моменту закључења пословања на дан 31. децембар 2014. године. 
 
Максимална изложеност кредитном ризику на дан извештавања представља фер вредност 
дужничких хартија од вредности класификованих као расположиве за продају.  
 
Ни једном финансијском средству није прошао рок за наплату нити му је вредност умањена. 
  
 
б) Остали дугорочни финансијски  пласмани 

 
  2015.  2014. 

Остали дугорочни финансијски пласмани-кредити 
радницима за откупе станова, депозити за откуп станова  

 
20.101 

 
21.116 

Минус: исправка вредности  -1.421  -332 

Укупно – нето вредност  18.680  20.784 

 
Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на  дугорочно уложена средства у 
заједничке подухвате, орочени депозити и дугорочно дати зајмови за решавање стамбених 
потреба запослених. 
 

10. Залихе  
 

  2015.  2014. 

Залихе материјала  88.050  65.332 
Готови производи   28.177  30.560 
Дати аванси за залихе и услуге  1.500  1.204 

Укупно залихе – нето  117.727  97.096 

 
Повећање/(смањење) вредности готових производа исказује се у корист или на терет пословних 
прихода у билансу успеха. 
 
Цена коштања залиха готових производа призната као трошак и укључена у трошкове 
пословања. Залихе готових производа су исказане по цени коштања. 
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11. Потраживања 

 
  2015.  2014. 

Потраживања по основу продаје  156.940  169.803 

Потраживања од повезаних правних лица  5.638  5.565 

Потраживања из специфичних послова  545  834 

Остала потраживања-за више плаћен порез на добит    0 
Остала портаживања-за исплаћене зараде на терет фонда  1.642  1.539 
Остала портаживања-од пореских управа за преплате јавних 
прихода 

 
38 

 
38 

Остала портаживања-од радника  1.731  1.627 

Минус: исправка вредности  -19.682  -12.436 

Укупно потраживања – нето  146.852  166.970 

 
Сва дугорочна потраживања доспевају за наплату у периоду од пет година од датума биланса 
стања. 

 
На дан 31. децембра 2015. године нето потраживања по основу продаје у износу од  137.258 
хиљада динара су у потпуности наплатива. 
 
Потраживања од повезаних правних лица у износу од 5.638 хиљада динара су у потпуности 
наплатива. 
 
Потраживања по основу продаје чија наплата касни мање од два месеца не сматрају се 
обезвређенима.  
 
Књиговодствена вредност потраживања по основу продаје и других потраживања друштва 
исказана је у следећим валутама: 
 

  2015.  2014. 

РСД  105.881  77.933 

Друге валуте   60.653  101.473 

  166.534  179.406 

 
Потраживања у другим валутама у износу од 51.826  хиљада динара се односе на купце за 
штампарске услуге чије потраживање има валутну клаузулу везану за евро. 
 
Формирање и укидање резервисања за губитке због умањења вредности потраживања исказује 
се у оквиру ’осталих расхода/осталих прихода’ у Билансу успеха. 
 
Остале категорије унутар позиције потраживања од продаје и друга потраживања не садрже 
обезвређена средства. 
 
Максимална изложеност кредитном ризику на дан извештавања је фер вредност сваке 
појединачне категорије горе наведених потраживања. Друштво поседује инструменте 
обезбеђења наплате – менице од већине купаца за штампарске услуге. 
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12.  Краткорочни финансијски пласмани 
 

 

  2015.  2014. 

Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна 
лица 

 
88.566 

 
88.566 

Минус: исправка вредности  -88.566  -88.566 
Потраживања за менице дате на наплату  64.057  60.327 

Минус: исправка вредности  -64.057  -60.327 

Нето краткорочни пласмани  -  - 

 
Потраживања за менице дате на наплату се односе на купце за штампарске услуге и 
дистрибутере магазина. 
 
 
 

13.  Готовински еквиваленти и готовина 
 

  2015.  2014. 

Текући (пословни) рачуни  21.337  2.323 
Издвојена новчана средства –депозит и рн.боловања  1.431  2.390 
Девизни рачун  301  139 
Укупно  23.069  4.852 

 

 
 
14.  Порез на додату вредност и активна временска разграничења 

 
  2015  2014 

Порез на додату вредност  9.825  6.235 
Разграничени трошкови осигурања имовине-полиса  4.173  5.284 
Обрачунати приходи текуће године  3.596  7.669 
Разграничени трошкови по основу курсних разлика     
Остала активна врем. разграничења–разгран. ост. трошкови  1.524  985 

Укупно  19.118  20.173 
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15.  Ванбилансна актива и пасива                       
                                                                                                     

  2015.  2014. 

Залога ЦВПО – машина Колбус ИБ 16329  39.241   

Залога ЦВПО – машина 16140-16142, 17472  37.279   

Залога ЦВПО – машина ИБ 16143, 16144, 17914  20.617   

Залога ЦВПО – маш. Браво плус 16022, 17828  20.851   

Залога ЦВПО – Машина Колбус ИБ 15957  33.000   

Хипотека зграде Цетињска 1  528.461   

Хипотека зграде Македонска 31  199.583   

Машина Комори LR 438 D дата у залог  358.614  358.614 
Хипотека Комерцијална банка-Обрада цилиндара       200.649       200.649 
Хипотека Српска банка-Ретуш и монтажа         77.940         77.940 
Хипотека Комерцијална банка-Ротација са звездом       137.742       137.742 
Зграда у Бул.Деспота Стефана бр. 24-хипотека  482.734  482.734 
Зграда у Крњачи-хипотека  514.199  514.199 
Потраживање заложено Аик банци  90.000  90.000 
Менице дате Аик банци по кредиту  300.000 E  0  0 
Менице дате Аик банци по кредиту 70 мил.дин.  121.806  121.806 
Менице дате Српској банци за динарски кредит 70 мил.дин  70.000  70.000 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-272.610,45 Е  30.424  30.424 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-5.308.942,87 Е  592.501  592.501 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-67.839,62 Е  7.571  7.571 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-93.700,50 Е  10.457  10.457 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-75.617,45 Е  8.439  8.439 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-115.719,80 Е  12.915  12.915 
Менице дате српској банци за кредит од 159.000 долара  0  0 
Менице дате српској банци за кредит од 123.000 еур  13.649  13.649 
Менице дате Piraeus leasing-u за 13.800 еур  1.569  1.569 
Менице дате VB leasing-u за 258.053,41 еур  29.346  29.346 
Роба примљена у комисиону продају  4.227  4.227 

Укупно  3.643.816  2.764.783 
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16. Капитал и резерве  
 

  
Акцијски 
капитал 

  
Резерве 
(група 32) 

 
Ревалор. 
резерве 
(група 33) 

Нереализ. 
добици 
рачун 333 

Нереализ. 
губици 

Рачун 333 
Укупно 

Стање 1. јануара 2014. 
 

3.958.138 
  

22.443 
  

55.192 
 
 

 
188 40.035.585 

Добит за годину         4.686 9 4.677 

Укупно признати приходи 
и расходи за 2014. 

 
 
  

 
    

 

           

Стање 31. децембра 2014  3.958.138   22.443  55.192 4.686 197 4.040.262 

           

Стање 1. јануара 2015.  3.958.138   22.443  55.192 4.686 197 4.040.262 
Добит за годину         5.393 3 5.390 

Укупно признати приходи 
и расходи за 2015. 

 
3.958.138 

  
22.443 

 
55.192 10.079 200 4.045.652 

           

Стање 31. децембра 2015.  3.958.138   22.443  55.192 10.079 200 4.045.652 

          

Ревалоризационе резерве нематеријалне имовине се односе на резултат процене жигова 
магазина на дан 31.12.2010. године. Резерве које се састоје од фонда и извора средстава 
заједничке потрошње за потребе становања издвајаних по старом Закону о становању 
рекласификован је на статутарне резерве друштва. 

 
(а) Основни капитал 

  
Број акција 

(у 000) 
 

Обичне 
акције 

 
Емисиона 
премија 

 Укупно 

На дан 1. јануара 2014.  6.597  6.597  -  6.597 

На дан 31. децембра 2014.  6.597  6.597  -  6.597 

На дан 31. децембра 2015.  6.597  6.597  -  6.597 

 
Укупан одобрени број обичних акција износи 6.596.896 акција (2013: 6.596.896 акција) по 
номиналној вредности од РСД  600,00 по акцији. Све емитоване акције су у потпуности плаћене.  
 
(б) Нераспоређена добит 

Промене на рачуну нераспоређене добити су биле као што следи: 

  2015.  2014. 

Стање 1. јануара   71.695  71.695 
Добит за годину     
Покриће губитака из ранијих година     

Стање 31. Децембра   71.695  71.695 

 
(ц)    Губитак   

  2015.  2014. 

Стање 1. јануара   3.525.973  2.769.294 

     
Нето губитак текуће године  586.251  756.679 

Стање 31. децембра   4.112.224  3.525.973 
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17. Дугорочна резервисања 

 
Промене на рачунима резервисања су као што следи: 
 

 
Накнаде за друге 

бенефиције 
запосленима 

  
Остала 

резервисања 
 Укупно 

Стање 1. јануара 2014. 33.159   24.101  57.260 

На терет-у корист биланса успеха:    -7676  -7.676 
Додатна резервисања 5.306   14.922  10.228 
Искоришћено у току године 18.024   640  18.664 

Стање на дан 31. децембра 2014 20.441   20.707  41.148 

На терет/у корист биланса успеха: -5.393     -5.393 
Додатна резервисања    41.878  41.878 
Искоришћено у току године 633   1.876  2.509 

Стање на дан 31. децембра 2014 14.415   60.709  75.124 

 
(а) Накнаде и друге бенефиције запослених 

 
Накнаде запосленима: 
  2015.  2014. 

Отпремнине   11.747  16.511 
Јубиларне награде  2.668  3.930 

Укупно  14.415  20.441 

 
(б) Судски спорови 

 
Остала резервисања у износу од 60.709 хиљада динара обухватају резервисања за одређене 
судске спорове које су против Друштва покренули клијенти за надокнаду штете. Резервисање је 
признато у билансу успеха у оквиру трошкова амортизације и резервисања у ранијим годинама.  
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18. Дугорочни кредити      
 

  2015.  2014. 

Финасијски кредит од -   банака у земљи     
Укупно дугорочни кредити  556.872  641.904 

Комерцијална банка-партија (475-6) 200014.9  495.900  574.248 
Комерцијална банка-партија (1816) 600403.0  6.337  7.338 
Комерцијална банка-партија 02046766  25.464  29.487 
Комерцијална банка-партија (1901) 600141.4  8.752  10.135 
Комерцијална банка-партија 109715.4  10.809  12.517 
Комерцијална банка-партија 1109624  7.063  8.179 
Фонд за развој републике Србије  2.547   

Дугорочни део дугорочних кредита  556.872  641.904 

 
Доспеће дугорочних кредита: 
 2015.  2014. 

Између 1 и 2 године  182.244  90.622 

Између 2 и 5 године  275.912  278.621 

Преко 5 година  98.716  272.661 

Укупно  556.872  641.904 

 
У 2015. години књиговодствена вредност кредита Друштва износи 556.872 хиљада динара. На 
дан 31.12.2015. године извршено је курсирање по средњем курсу НБС. Вредност кредита у 
валути износи 4.578.560 евра. 
 
Кредити од банака обезбеђени су заложним правом на грађевинске објекте, производном 
машином и датим бланко меницама Друштва. Заложена је машина KOMORI  LR 438 D купљена  
кредитом Комерцијалне банке. 

 

  19. Остале дугорочне обавезе 
 
  2015.  2014. 

 Обавезе по лизингу  272  553 
 Дугорочне обавезе према добављачима у земљи    900 

 Укупно  272  1.453 

 
Друштво је 21.12.2011. године склопило уговор о финансијском лизингу број 842/11 са Piraeus 
leasing doo за куповину комбија марке Fiat. Вредност лизинга износи ЕУР 12.420,00. Рок отплате 
лизинга је до 01.12.2017.год. Рата лизинга износи ЕУР 199,35 по продајном курсу Piraeus bank. 
Номинална каматна стопа је 4,75%. 

  

20. Краткорочне финансијске обавезе 
 

  2015.  2014 

 Краткорочни кредити у земљи  327.957  346.978 
 Краткорочни кредити у иностранству - WAZ  201.595  200.488 
 Део дугорочних кредита који доспева до једне године   176.169  83.070 
 Остале краткорочне финансијске обавезе-лизинг   12.953  15.716 

 Укупно  718.674  646.252 
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У 2015. години склопљен је са АИК банком нови  кредитни аранжман по партији бр. 361079 од 
90.000 хиљада динара. 
Друштво је у 2012. години склопило уговор о финансијском лизингу број 14392 са VB Leasing за 
куповину машине за осветљавање ЦТП плоча. Рок отплате лизинга је од 05.07.2012. до 15.07.2015. 
године. Рата лизинга износи 5.855,43 евра по средњем курсу НБС.  
 
Краткорочни кредити у земљи: 
                          
   2015. 

       Кредит Српске банке           69.108 
 Кредит Српске банке 14.960 
 Зајам Министарства финансија 205.000 
 Кредит АИК банке  38.889 

 Укупно 327.957 

 

 
21. Обавезе из пословања 
 

  2015.  2014. 

Примљени аванси, депозити и кауције  6.067  11.138 
Добављачи у земљи                                                                                                                                      1269489  1.132.648 
Добављачи у иностранству  150.274  150.205 
Добављачи – матична и зависна правна лица  69  288 

Укупно  1.425.899  1.294.279 

 
 
Обавезе према добављачима у земљи са валутном клаузулом у износу од РСД 288.695 хиљада 
динара су изражене у  еврима, као и целокупне обавезе према добављачима у иностранству на 
дан 31. децембра 2015. године.  

 
 
22. Остале краткорочне обавезе 
 

  2015.  2014. 

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  405.990  298.146 
Остале краткорочне обавезе - обрачунате а неисплаћене 
накнаде по уговору о делу 

 
49.085 

 
40.439 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања  695.953  490.985 
Остале обавезе према запосленима  7.229  6.897 

Укупно  1.158.257  836.746 

 
Обавезе по основу  неисплаћених зарада односе се на  зараду за децембар 2015. године, део 
ѕараде за новембар, као и   порези и доприноси на зараде од септембра 2012. године до децембра 
2015. године. 

 
Обавезе за камате по кредитима износе 185.548 хиљада динара и у потпуности су наплативе. У 
 обавезе по каматама налази се укалкулисана камата по два спора са Комерцијалном банком  у 
 износу од 276.500 хиљада динара, камата по добављачима за неблаговремено плаћене 
 обавезе у износу од 140.200 хиљаде динара и камата на порезе и доприносе на зараде у износу од 
93.704 хиљада динара. 
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23.  Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 
прихода и пасивна  временска разграничења  

 
  2015.  2014. 

Обавезе за порез на имовину и накн.за грађев.земљиште  79.103  44.019 
Обавезе за порезе и доприносе по уговорима о делу , 
ауторским уговорима новчане казне и остали порези  

 
45.473 

 
24.834 

Пасивна временска разграничења- обрачунати трошкови   16.074  20.764 
Обавезе за порез из добити  2.744  2.391 

Укупно  143.394  92.008 

 
24.  Одложена пореска средства и обавезе 

 
Одложена пореска средства и обавезе се „пребијају“ када постоји законски извршиво право да се 
„пребију“ текућа пореска средства са текућим пореским обавезама и када се одложени порез на 
добит односи на исту фискалну годину. Друштво има исказане одложене пореске обавезе и то: 
 
  2015  2014 

Одложене пореске обавезе     

- Надокнадиве у року дужем од 12 месеци-вредност основних 
средстава по књиговодственим и пореским прописима 

 
138.483 

 
145.766 

   Одложена пореска средства     
-  За резервисане отпремнине радника  -4.150  -4.150 
-  За неплаћене порезе на имовину, грађевинско земљиште...  -778  -778 

Одложене пореска средства/обавезе (нето)  133.555  140.838 

 
Бруто промене на рачуну одложеног пореза на добит: 
  2015  2014 

Стање на почетку године  140.838  148.839 

На терет биланса успеха     

У корист биланса успеха  7.283  8.001 

Стање на крају године  133.555  140.838 

  
 25. Усаглашавање потраживања и обавеза 

 
Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан  31.12.2015. године. 
 
Купци за штампарске услуге - постоји разлика у исказаном салду са појединим купцима услед 
чињенице да нису курсирали своје обавезе. 
 
 

26. Пословни приходи      
 

  2015  2014 

Приход од продаје произв.и услуга повезаним правним лиц.  72.602  102.358 
Приходи од продаје производа и услуга  759.829  785.318 
Приход од продате робе   12.177  1.195 

Укупно  844.608  888.871 
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27. Остали пословни приходи   
 

  2015.  2014. 

Приходи од закупнина  21.394  15.547 
Остали пословни приходи-префактурисани трошкови  2.980  3.390 

Укупно  24.374  18.937 

  
 

28. Пословни расходи 
 

  2015.  2014. 

Набавна вредност продате робе  12.110  1.174 
Приход од активирања учинака и робе  -231  -1.163 
Смањење вредности залиха  2.375  3.031 
Трошкови материјала  607.740  616.844 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  315.861  385.341 
Трошкови амортизације   145.427  156.327 
Трошкови резервисања   30.497  4.922 
Остали пословни расходи   165.746  173.647 

Укупно  1.279.525  1.340.123 
 

 
29. Трошкови амортизације и резервисања 
   

  2015.  2014. 

Троскови амортизације  145.427  156.327 
Трошкови резервисања за лична давања      
Трошкови резервисања за судске спорове  30.497  4.922 

Укупно  175.924  161.249 

 
30.  Остали пословни расходи 
 

  2015.  2014. 

Транспортне услуге  24.063  21.589 
Услуге одржавања  3.862  3.655 
Закупнине  2.759  2.490 
Трошкови сајмова  551  0 
Реклама и пропаганда   14.147  10.637 
Остале услуге  34.700  47.398 
Непроизводне услуге   20.050  17.080 
Репрезентација  6.145  6.997 
Премије осигурања  12.645  12.753 
Трошкови платног промета  1.419  1.548 
Трошкови чланарина    2 
Трошкови пореза  27.230  38.187 
Остали нематеријални трошкови  18.175  11.311 

Укупно  165.746  173.647 
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31. Финансијски приходи 
 

  2015.  2014. 

Приходи камата  177  2.234 
Позитивне курсне разлике  166  869 
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  2.375  3.190 

  Укупно  2.718  6.293 

 
32. Финансијски расходи 
 

  2015.  2014. 

Расходи камата  230.136  192.625 
Негативне курсне разлике  2.604  22.127 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  9.177  104.154 

Укупно  241.917  318.906 

 
Расходи  камата у износу од  РСД 45,472 хиљада  се односе на камате за неблаговремено плаћање 
обавеза према добављачима, РСД 62,973 хиљада  за неблаговремено плаћене јавне приходе, РСД 
49.206 хиљада динара на камате по судским споровима,  РСД 72.485 хиљада  се односи  на обавезе 
по кредитима,лизингу. Oбавеза од   РСД 276.500 хиљада се односи на укупну камату по судском 
спору са  Комерцијалном банком 

 
33. Остали приходи 
 

  2015.  2014. 

Остали приходи:     
Добици од продаје:     
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме    531 
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  1.701  84 
Приходи од укидања дугорочних резервисања  247  11.583 
Остали непоменуту приходи   8.305  2.909 

Приходи од усклађивања вредности:     
- некретнина, постројења и опреме  62.472  17.961 
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана  150  301 

Укупно  72.875  33.369 
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34. Остали расходи 
 

  2015.  2014. 

Губици од продаје:     
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме    832 
Мањкови и расходи  48  67 
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  72  425 
Остало  2.358  2.288 

Укупно  2.478  3.612 
Умањење вредности:     

- некретнина, постројења , опреме и материјала    622  1.957 
- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности  
  расположивих за продају 

 
1.386 

 
 

- потраживања и краткорочних финансијских пласмана  10.024  17.483 

Укупно (смањење вредности)  12.032  19.440 

Укупно  14.510  23.052 

 
Обезвређивање сумњивих и спорних потраживања се односи на активирање менице за  
штампарке услуге  као и потраживанја од дистрибутера.  
 

35. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 
  2015  2014 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  217.031  262.848 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 
послодавца 

 
39.784 

 
48.247 

Трошкови накнада по уговору о делу  7.853  1.903 
Трошкови накнада по ауторским уговорима  21.355  24.289 
Трошкови накнада по уговору о привременим и  
повременим пословима 

 
4.863 

 
21.098 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора  11.463  10.906 
Остали лични расходи и накнаде  13.512  16.050 

Укупно  315.861  385.341 

 
36.  Порески расход периода 

 
  2015  2014 

Текући порез – порески расход периода     
Одложени порески расходи периода      
Одложени порески приходи периода   7.283  8.001 

Укупно  7.283  8.001 
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