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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво НИП “ЗРEЊAНИН“ AD  (у даљем тексту: друштво) је о 
творено акционарско  друштв,  регистровано  после спровођења процеса  приватизације  под 
пуним пословним именом као: 

Aкционарско друштво за новинско издавачку делатност „Зрењанин“, са седиштем у 
Зрењанину.

Регистарски број: БД 144459/2007 .
Порески идентификациони број (ПИБ): 103926464..
ПДВ брј: 187869594.
Друштво  је  основано  на  основу  Одлуке  о  промени  облика  организовања,  а  после 

спроведене приватизације од стране Агенције за приватизацију путем јавне аукције одржане 
20.09.2007.године  и  на  основу  тога  закљученог  уговора  о  куповини  бр.5467/07  дана 
02.10.2007.  На  основу  тога  извршена  је  регистрација  друштва  у  Агенцију  за  привредне 
регистре дана 12.11.2007.

Претежна делатност друштва је 058  1  3   издавање новина  . 
Поред наведене претежне делатности друштво обавља и следеће делатности: 
05811 издавање књига,брошура,музичких књига и других публикација;
05814   издавање часописа и сличних периодичних издања   _;
07311   остале услуге рекламе и пропаганде;  
92400 делатност новинских агенција  ;  
Према  критеријумима  за  разврставање  из  Закона  о  рачуноводства  и  ревизији 

(„Службени гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у мало правно лице.
Просечан број запослених у 2011. год. је 24

           Напомињемо  да  без  обзира  на  сврставање  према  критеријума  из  Закона  о 
рачуноводству и ревизији на мало правно лице, НИП „Зрењанин“ је обвезник ревизије на 
бази члана 37 Закона о ревизији, по основу чињенице да је процесом приватизације постало 
правно лице које јавном понудом издаје хартије од вредности са којима се може трговати на 
организованом тржишту хартија од вредности.

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Финансијски извештаји привредног друштва (НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД, из Зрењанина) 

за  обрачунски  период  који  се  завршава  31.12.2011.  године  састављени  су,  по  свим 
материјално  значајним  питањима,  у  складу  са  Међународним  стандардима  финансијског 
извештавања ,Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), 
другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и изабраним и усвојеним 
рачуноводственим  политикама  које  су  итврђене  Правилником  о  рачуноводству  и 
рачуноводственим политикама.

Сви  подаци  исказани  су  у  хиљадама  динара  (РСД),  осим  уколико  није  друкчије 
наведено.
3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

     Рачуноводствене  политике  су  регулисане  правилником  урађеним  на  бази 
Међународних стандарда финансијског извештавања.У складу са тим: - 
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- нематеријална  средства,  грађевински  објекти  и  опрема  процењнјују  се  по 
набавној вредности

- Амортизација се врши по пропорционалној методи; 
-  Краткорочна потраживања се мере по  номиналној вредности, а потраживања 

у страној  валути,као  и  стање девизног  рачуна  се прерачунавају по важећем 
средњем курсу на дан трансакције, односно на дан 31.12.2011.године.

- Отпис  краткорочних потраживања врши се индиректно на бази утврђивања 
ненеплативости  у сваком појединачном случају  у року од годину дана,  или 
директно на основу валидне документације. 

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту 53.247 59.530
Приходи од продаје производа и услуга на 
иностраном тржишту

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 53.247 59.530

5. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ
Приходи  од  активирања  учинака  и  робе  друштва  састоје  се  од  следећих  врста 

прихода:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Приходи од активирања или потрошње производа 
и услуга за сопствене потребе 493

  
              515

УКУПНО              493              515

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Остали пословни приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Приходи од премија, субвенција, дотација, 
донација и сл. 301 808
Остали пословни приходи-птт трошков.претплате 127 102
Остали пословни приходи-закуп - 21

УКУПНО 428 931

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Трошкови отписа ситног инвентара 11 55
Трошкови режијског материјала 136 168
Трошкови резервних делова 137 144
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2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Трошкови горива и енергије 798 806
УКУПНО 1.082 1.173

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
Трошкови  зарада,  накнада  зарада  и  остали  лични  расходи  друштва  састоје  се  од 

следећих врста трошкова:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 18.179 17.877
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 3.252 3.200
Трошкови накнада по уговорима о делу 28
Трошкови накнада по ауторским уговорима 1204 1225
Трошкови накнада по уговорима о привременим и 
повременим пословима                           
Трошкови накнада члановима управног и 
надзорног одбора
Остали лични расходи и накнаде 1.132 1.084

УКУПНО 23.786 23.386

9. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
Трошкови амортизације  друштва састоје се од следећих врста трошкова:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Трошкови амортизације 678 581
Трошкови резервисања 144 677

УКУПНО 822 1.258

10. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Трошкови услуга на изради учинака 10.034 9.159
Трошкови транспортних услуга 895 858
Трошкови услуга одржавања 123 368
Трошкови закупнина 1.525 1593
Трошкови рекламе и пропаганде 878 2.715
Остали трошкови производних услуга 1.598 2.560
Свега трошкови производних услуга 15.054 17.253
Трошкови непроизводних услуга 880 783
Трошкови репрезентације 634 869
Трошкови премија осигурања 296 229
Трошкови платног промета 162 169
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2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Трошкови чланарина 45 45
Трошкови пореза 254 413
Остали нематеријални трошкови 1.134 1.039
Свега нематеријални трошкови 3.405 3.547

УКУПНО 18.459 20.800

11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Приходи од камата 56 68
Позитивне курсне разлике 18
Награда за финанс.лојалност

УКУПНО 74 68

12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Расходи камата 120 38
Негативне курсне разлике 5
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле

УКУПНО 125 38

13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Добици од продаје основних средстава 5
Наплаћена отписана потраживања 177 432
Остали непоменути приходи 2 24
Наплата по судким извршењима 172 184
Наплата по основу признате штете, осигурања 127 19
Приходи од усклађивања вредности потраживања, 
обавеза и краткорочних финансијских пласмана 17 532

УКУПНО 495 1.196
14. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Губици по основу расходовања и продаје нематер. 
улагања, некретнина, постројења и опреме

4



2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

7
Расходи по основу директних отписа потраживања
Остали непоменути расходи 9
Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана

7.437 14.555

УКУПНО 7.446 14.562

15. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

2010.
у 000 дин.

2011.
у 000 дин.

Приходи по основу ефеката промене рачун.полит. 
и исправке грешака из ран. год који нису мат.знач.
Минус: Расходи по основу ефеката промене 
рачуноводствених политика и исправке грешака из 
ранијих година који нису материјално значајни
НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

16. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

         АОП 229.                                   = 733  .  594  ,  05      
   Пондерисани просек обичних акција               6.956                 = 105,46 динара

17. GOODWILL И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
Стање  и  промене  на goodwill-u  и нематеријалним  улагањима друштва могу  се 

приказати на следећи начин:

Концесије, 
патенти, 
лиценце
и слична 

права

Остала 
нематеријална

улагања

Аванси за
нематеријална

улагања

УКУПНО
НЕМАТЕРИ-

ЈАЛНА 
УЛАГАЊА

НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Почетно стање - 1. јануар 2011. год. 0 36 36
Повећања -смањење 272 272
Остало-истекло право коришћења лиценце
Крајње стање - 31. децембар 2011. год. 0 308 308
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 
Почетно стање - 1.јануар 2011. год. 0 36 36
Исправка грешке и промена рачуноводствене 
политике
Амортизација 0 16 16
Ревалоризација – процена по поштеној вредности
Остало 0
Крајње стање - 31. децембар 2011. год. 0 52 52

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ
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31. децембар 2010. год. 0 0 0 0
31. децембар 2011. год. 0 256 256

18. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва  приказане су у 

табели у наставку.
Процену  некретнина,  постројења  и  опреме,  вршена  је  по  набавној  вредности  са 

стањем на дан 31.12.2010. године 
Наводимо да на  некретнини –локал од 16,75 м2 у Бизнис Корни центру, 

на катастарској парцели 852/2 уписа у зк.ул.бр.2646 у власништви по Судској 
пресуди П. 1263/95 не може дас се спроведе укњижба у катастарском операту 
у смислу чл.33.Закона о премеру у катастру земљишта.

6



НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

7

Земљиште Грађевински 
објекти

Постројења 
и опрема

Остале 
некретнине, 
постројења
и опрема

Некретнине, 
постројења и 

опрема
у припреми

Аванси за 
некретнине, 
постројења и 

опрему

Улагања на 
туђим НПО УКУПНО

НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Почетно стање - 1. јануар. 2011. год. 2.114 4.868 6.982
Нова улагања  активирање 1112 1112
Отуђења и расходовање, 539 539
Остало
Крајње стање - 31. децембар 2010. 
год. 2.114 5.441 7.555

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 
Почетно стање - 1.јануар 2011. год. 316 3.516 3.832
Амортизација 45 520 565
Губици због обезвређења 
Отуђења и расходовање 528 528
Остало
Крајње стање - 31. децембар 2011. 
год. 361 3.508 3869
НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) 
ВРЕДНОСТ

31. децембар 2010. год. 1.798 1.353 3.151
31. децембар 2011. год. 1.753 1.772 3.686



19. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

Учешћа у капиталу друштва могу се приказати на следећи начин:

20. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Остали  дугорочни  финансијски  пласмани  друштва  могу  се  приказати  на  следећи 

начин:

21. ЗАЛИХЕ
Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин:

22. ПОТРАЖИВАЊА

НАПОМЕНЕ ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ:
За сва потраживања се у току године врши обавезно усклађивање вуше пута по потреби, а 
обавезно путем препорученог слања обрасца ИОС (извода отворених ставки) са стањем на 
дан 31.10.2011. До краја године је враћено као оверено 60%. За  27 нередовних платиша се 
воде  судски  поступци  наплате  у  укупном  износу  од  6.980.733,70  динара  потраживања, 
покренути  у текућој  и ранијим годинама,  за  још 81 комитента су  послате опомене пред 
утужењем,  а  за  57  пословних  партнера  је  дат  предлог  за  покретање  судских  спорови  у 
2012.До  дана  обелодањивања  финансијских  извештаја  наплаћено  је  укупно  4.340.901,33 

8

% учешћа 31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Учешћа у капиталу осталих правних лица 
Правно лице .METALPROGRES ............. 126 126
Правно лице  .ЛИПАР............

УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 126 126

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Остали дугорочни финанс.пласмани(по 
статим прописима за стамб,издв.) и депозит
За  оперативни лизинг Хипо-алпе 301 301

УКУПНО 301 301

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Aванси 29 124
                            УКУПНО 29 124



дин.исказаних  потраживања на  дан 31.12.2011.,односно  11,16%. Разлози  неусаглашености 
потраживања је у чињеници да је један део привредних субјеката је угасио предузећа, па не 
постији  могућност  утужења,  а  са  једним  делом,  углавном  мањих  привредних  субјеката 
постоји  проблем  усаглашавања,  јер  не  схватају  озбиљност  и  законску  обавезу  да  врате 
оверена документа, мада не оспоравају стање, што се види из чињенице да измирују своје 
обавезе.
Стање потраживања друштва  може се приказати на следећи начин:

.

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Краткорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати на следећи начин:

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Остали краткорочни финансијски пласмани 4.124 1.968
УКУПНО 4.124 1.968

24. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи   

           начин:

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Текући (пословни) рачуни 255 114
Благајна 8 244

9

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Потраживања по основу продаје
Купци у земљи 27.836 38.905
Купци у иностранству
Минус: Исправка вредности потраживања од 
купаца 8.921 20.132

Свега 18.915 18.773
Друга потраживања
Потраживања од запослених 6 6
             Свега 18.921 18.779
Потраживања од државних органа и 
организација-накнада заболовање 512
Потраживања по основу преплаћених 
осталих пореза и доприноса
Остала потраживања-накнада за породиљско

Свега 6 518
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 18.921 19.291



Девизни рачун
Остала новчана средства 0

УКУПНО 263 358

25. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Стање ПДВ и АВР друштва може се приказати на следећи начин:

26. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА

Стање ванбиласне активе може се приказати на следећи начин:

27. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:

10

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Порез на додату вредност – претходни порез 30 14
Активна временска разграничења 55 43

УКУПНО 85 57

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Гаранција за НИД Кикинда (3.742,29  ЕУР) 395
Јемство по уг. 5100420708 (97.308 ЕУР) 10.550 10.183
Јемство по уг. 5100573827 (66.009,21 ЕУР) 9.015 6.907
                            УКУПНО 19.960 17.090



 

Акционари друштва су

28. РЕЗЕРВЕ

          Резерве друштва се могу се приказати на следећи начин:
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31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Акцијски капитал 4.837 4.837
Државни капитал
Друштвени капитал
Остали основни капитал 54 54

УКУПНО 4891 4891

Врста 
акција % учешћа 

31.12.2010.
у 000 дин % учешћа 31.12.2011.

у 000 дин

Акционар-конзорцијум Oбичне 50,34 2.435 50,34 2.435
Акционар-приватиз.регистар Обичне 10,79 522 10,79
Акционар-запослени Обичне 8,81 426 8,81 426
Акционар-акцијски фонд Обичне 12,75 95 1,96 617
Акционар-сопствене акц. Обичне 28,10 1.359 28,10 1.359

УКУПНО 100 4.837 100 4.837

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Законске резерве 49 49
УКУПНО 49 49



Законске резерве се обавезне резерве које се формирају у складу са законом.  Друштво је 
образовало законске резерве када је то била обавеза по Закону о предузећима («Службени 
гласник СРЈ», бр. 29/96, 33/96, ..... 36/2002) који прописивао да је друштво капитала дужно да 
име законске резерве. По том Закону у обавезне законске резерве се сваке године уносило 
најмање 5% добити, док резерва не достигне статутом утврђену сразмеру према основном 
капиталу, а најмање 10% основног капитала. Закон о привредним друштвима, који је ступио 
на  снагу  30.  новембра  2004.  год.  је  укинуо  обавезу  да  друштво  капитала  има  законске 
резерве.

29. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:

НАПОМЕНА ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ:
       1.  Дана  30.06.2011.  одржана  је  редовна  скупштина  акционара  где  је  донета 
одлука(бр.94/5/11)  о  еведентирању  укупне  добитиу  износу  11.244.518,16  динара  на  дан 
31.12.2010.  по  усвајању  годишњих  финансијских  извештаја  и  мишљења  овлашћеног 
ревизора, као нераспоређене добити.
            
 

30. ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВИСАЊА

НАПОМЕНА ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ:

1. С 0бзиром на величину правног лица према броју запослених, имовини и укупном 
приходу, тј.  разврставању у мало, а постојању великих тржишних непознаница у 
нашем окружењу,  честим изменама  законских  компоненти,  стављањем ван снаге 
одредби колективних уговора, несталност тржишта и сл. сматрамо да би трошкови 
израде прецизних актуерских процена превазишло користи такве информације , па 
смо се определили изради и обелодањивању само потенцијалних обавеза по овом 
основу у складу са МРС-19.

     ЗА ПОТРЕБЕ ОБЕЛОДАЊИВАЊА:                             ОТПРЕМНИНЕ
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у 000 дин.

Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2011. 11.244
Расподела по одлуци скупштине 30.06.11.
Остатак  нераспоређене добити после редовне скупшт. 11.244
Нераспоређена добит текуће године 734
Стање на дан 31.12.2011. 11.978



     Образложење: Повећање обавезе резервисања у апсолутном износу потиче из :
                           *два радника је отишло у пензију и изврђена је исплата отпремнина
                           *примљена су два нова радника
                           *смањена је дисконтна стопа

   
   ПОДАЦИ ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ:

Ред.бр.                              ОПИС                                                                ИЗНОС
1. Обавеза резервисања на дан 31.12.2010.                           469.466,35
2. Испл.обавезе (151352,00 + 41770,00)                                275.000,00
3. Стварна обавеза резерв.на дан 31.12.2011.                        843.995,62
4. Ред.бр.2 + ред.бр.3                                                            1.118.995,62
5. Трошкови камате (ред.бр.1 х диск.стопа 15,75%)               73.940,95
6. Трошкови услуга текућег рада р.б.4 – р.б.1 – р.б.5           575.588,32
7. Износ за књижење ред.бр.5 + ред.бр.6                               649.529,27

Ред.бр.                              ОПИС                                                                ИЗНОС
1. Обавеза резервисања на дан 31.12.2010.                           469.466,35
2. Испл.обавезе (151352,00 + 41770,00)                                275.000,00
3. Пројектована обав.резерв.на дан 31.12.2011.                    420.437,58
4. Ред.бр.2 + ред.бр.3                                                              695.437,58
5. Трошкови камате (ред.бр.1 х диск.стопа 15,75%)               73.940,95
6. Трошкови услуга текућег рада р.б.4 – р.б.1 – р.б.5           152.030,28
7. Износ за књижење ред.бр.5 + ред.бр.6                                225.971,23
8. Стварна износ трошка (дан 31.12.2011 на 4040).              843.995,62
9. Актуерски добитак/губитак (843996,62-420437,58)           423.558,04
10. Износ за књижење у оквиру трошка периода                    125.940,92

                           (ред.бр.5 + ред.бр.6 + ред.бр.9))                                            649.529,27

ЗА ПОТРЕБЕ ОБЕЛОДАЊИВАЊА:                                  ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
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Приказ1)

      Ред.број опис        
  
ИЗНОС

1 Обавезна резервисања 31.12.2010.
416.979,5

8
2 Исплаћене обавезе

3 Обавезба резервисања 31.12.2011.
444.645,0

8

4 Ред.бр..2 + ред.бр..3
444.645,0

8
5 Трошкови камата р.бр.1 x 15,75% 65.674,28
6 Трошкови услуга текућег рада         -38.008,78

ред.бр.3 - ред.бр.1 – ред.бр. 5
7 ред.бр.5+ред.бр.6 за књижење    27.665,50



Ред.бр.                              ОПИС                                                                ИЗНОС
1. Почетно стање конта 4041                                               416.979,58
2. Трошкови услуга текућег рада                                       '-103.274,44
3. Трошкови камате (ред.бр.1 х диск.стопа 15,75%)             65.674,28
4. Актуерски добитак/губитак (р.б.6-р.б.7)<(>) 0                 65.265,66
5. Исплата обавезе
6. Стварна обавеза резервисања на дан 31.12.2011.           444.645,08
7. Пројектовани износ резервисања на осову претп.           379.379,42
8. Износ стварне исплате
9. Износ за књижење у оквиру трошка периода                    27.665,50

                           (ред.бр.2 + ред.бр.3 + ред.бр.4)                                         

31. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
          Краткорочне финансијске обавезе могу се приказати на следећи начин:

32. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин:
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31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Краткорочне финансијске обавезе
Позајмица оснивача –Ступар Душан 41 41
УКУПНЕ КРАТКОР.ФИНАН.ОБАВЕЗЕ 41 41

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Обавезе из пословања
Примљени аванси, депозити и кауције 106 57
Добављачи у земљи 4.750 3.754
Остале обавезе из пословања

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 4.856 3.811



33. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА

           Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин:

31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

  А    Обавезе по основу зарада и накнада   
зарада
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, 
осим накнада зарада које се рефундирају 494
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 84
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет запосленог 123
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 123
Обавезе привредној комори 2
Обавезе за бруто накнаду за порођајно
Обавезе за бруто накнаду за боловање -сиз
Обавезе за дивиденду 1941 2.009
Обавезе за учешће у добити 445 445
Обавезе за отпремнину -
Обавезе према члановима управног и 
надзорног одбора 39
Обавезе према физичким лицима за накнаде 
по уговорима 111 111

Свега 3362 2565
Б    Друге обавезе  
Остале обавезе за порезе и допр.на нак.по уг. 295 122
Остале обавезе-пдв 175 120
Накнада за заштиту животне средине 5
Накнада за учешће у финансир.инвалида 23

Свега 498 242
Ц    Пасивна временска разграничења  
Унапред обрачунати трошкови 204 103
Обрачунати приходи будућег периода 137 229
Одложени приходи и примљене донације 809 1082

Свега 1.150 1.414
            Свега Б + Ц  1.648 1.656
Ц  Порез на добитак
Обавезе за порез на добит 125
            Свега 125
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31.12.2010.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ И ПВР 5.010 4.221

    34.  ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И СРЕДСТВА

          ПОДАЦИ ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ

- ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНА ПОРЕСКЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
           Одложене пореске обавезе  и средства могу се приказати на следећи начин:
   I   ГРУПА                                                        2011                                                                    2010_____________  
   (НЕОТПИСАНА)   1.753.398,65            1.691.056,54           1.798.350,29       1.743.909.68
II-V   ГРУПА  
   (НЕОТПИСАНА)      714.299,72      <    1.056.165,78             534.463,38    <  1.151.640,53

СВЕГА:                        2.467.698,37      <   2.747.222,326          2.332.813,67    <   2.895.550,25

РАЗЛИКА ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ                            279.523,95                                          562.736,54

СТОПА ПОРЕЗА НА ДОБИТ                                           10%                                          10% 
ОДЛОЖЕНО ПОРЕСКО СРЕДСТВО                      27.952,40
                                                                                           288  /  722                             56.273,65
                                                                                                                  2880 (56.273,65) / 7220 (56.273,65) 
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                            -
КЊИЖЕЊЕ                                                                      722  /  498                             722  /  498 
                                                                                                                                                                                                                                        * 
СТАЊЕ НА 288 I 498 JE УВЕК КУМУЛАТИВНО 
                                                                    

-  ПО ОСНОВУ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ

ОПИС                 
      ИЗНО
С

Обавезарезервис.надан31.12.10.                        
      469.466,
35

Одложено пор. Средство на дан 31.12.10. (469466,35 x10%  )   46.946,63
Обавеза резервис. на дан 31.12.11  … 843.995,56
Одложено пор. Средство на дан 31.12.11.   (843995,56      x10%  )   84.399,56
 Разлика за књижење   (84.339,56-46.946,63)=    37452,93 
                                                                                2880/7220
             

 СТАЊЕ НА 288: Почетно стање--- 103220,28 (по основу резерв.за отпремнине 2010= 46.946,63)
                                                       (по основу резерв.за пор.амортиз 2010= 56.273,65)
                                                                         (по основу резерв.за пор.амортиз 2011=- 28.321,50) промене у 2011 = 9.131,43 на 
                                                       (по основу резерв.за отпремнине 2011=    37  .  452  ,  93)                                           722
                           На дан 31.12.2011...........................................................................................     112.351,71

34.ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

          Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који 
су  коришћени  за  прерачунавање  у  динарску  провиввредност  девизних  позиција  биланса 
стања су следећи:

31.12. 2010. 31.12.2011.
EUR 105,4982 104,6409
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У _______________________
дана: 09.02.2012. године

    Лице одговорно за састављање
        финансијских извештаја                М.П.

         Законски заступник:
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2.ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ (у целини)











































































3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

*  Општи подаци;
* Подаци о Управи друштва;
* Веродостојни приказ развоја и резултата пословања друштва,
   финансијско стање и подаци важни за процену стања имовине;
* Подаци о соопственим акцијама;
* Активности друштва на пољу истраживања и развоја;
* Важнији пословни догађаји који су наступили након протека 
   пословне године за коју је извештај припремљен;
* Опис очекиваног развоја друштва у наредом периоду, промена 
   у  пословним политикама друштва и главних ризика и претњи
   којима је друштво изложено.



ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА  ЗА 2011. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ПОДАЦИ

24
62

4869 50.33078
2718 28.09593

1234 12.75584
31 0.32045
31 0.32045
30 0.31011
30 0.31011
29 0.29977
27 0.27910
27 0.27910

4,891,000.0
6,956 2,718 9674

             _

II ПОДАЦИ О УПРАВИ 

 На основу чл. 50. i 51. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских  инструмената 
("Службени гласник РС",  бр. 31/2011) НИП "ЗРЕЊАНИН" AД објављује :

  1. Пословно име, седиште и адреса, матични број  НИП "ЗРЕЊАНИН" АД. Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр.43/1, 
      и ПИБ АД мат.бр. 20054069,ПИБ 103926464
  2. Web site и e-mail www.listzrenjanin.com,  redakcija@listzrenjanin.com
  3. бр.и датум решења о упису у рег. привредних BD.41165/2005 дана 02.07.2005.
       субјеката
  4. делатност (шифра и опис) 05813- издавање новина
  5. број запослених
  6. број акционара

акционар број акција учешће %
 1. конзорцијум
 2. НИП Зрењанин АД (стечене на основу чл.41
     Закона о приватизац.)
 3. Акционарски фонд АД Београд

  7. 10 највећих акционара  4. Атанасију Васа
 5. Дукић Борислав
 6. Стојков Момчило
 7. Јајић Бранка
 8. Бечејац Милена
 9. Моц Фируц
10. Милин Бранислав

  8. вредност основног капитала
  9. број издатих акција obične sopstvene ukupno
10. подаци о зависним друштвима 
11. назив седишта,пословна адреса рев. куће која RPS Audit & Consulting d.o.o. Београд, Видиковачки венац 80 в, Београд
       је ревидирала последњи финасијски извештај
12. пословно име организационог тржишта на које Београдска Берза а.д. Београд
       укључује акције



                                 ДРДР (VII-2) ССС (IV)                   ССС (IV)

ВСС
НИП "ЗРЕЊАНИН" АД

_
0,27910%)

III ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

2011 2010
60976 54168
46617 44149
14359 10019

2011 2010
68 74
38 125

-30 -51
2011 2010
1196 495

1. чланови управе Председник управног одбора Члан управног одбора Члан управног одбора
презиме, име и пребивалиште Ступар Душан, Београд Вучуревић Срђан, Нови Сад Никић Миодраг, Нови Сад
образовање
садашње запослење Универзал Холдинг,Београд
чланство у Управним и Надзорним Члан УО члан УО "Сомборске новине"
одборима других друштава "Сомборске новине",Сомбор
исплаћен нето износ накнаде
број и % акција које поседују у НИП 
 Зрењанин АД
2. чланови надзорног одбора Председник надзорног одбора Члан надзорног одбора Члан надзорног одбора
презиме, име и пребивалиште Рончевић Ненад, Нови Сад Милић Коста, Београд Баиловић Љиљана, Зрењ. 
образовање
садашње запослење
чланство у Управним и Надзорним члан УО "Сомборске новине"
одборима других друштава
исплаћен нето износ накнаде
број и % акција које поседују у НИП 27 ком (
 Зрењанин АД
3. Управа друштва нема усвојен писани кодекс понашања

1. Извештај управе о реализацији усвојене посл.
    политике

2. анализа остварених прихода, расхода и осталих                                                                                                            у 000 дин.           
    показатеља успешности пословни приходи и расходи

пословни приходи 
пословни расходи
пословни резултат 

финансиј. приходи и расходи
финансијски приходи 
финансијски расходи
финансијски резултат 

остали приходи и расходи
остали приходи



14562 7446
-13366 -6951

УКУПНИ ПРИХОДИ 62240 54737
УКУПНИ РАСХОДИ 61217 51720
ДОБИТАК/ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1023 3017
НЕТО ДОБИТАК 734 2806

2011 2010
0.538 0.405
0.044 0.181
0.236 0.185
0.356 0.403
0.044 0.026
2.685 2.332

13725 13493

КУПЦИ ДОБАВЉАЧИ

2718 28.09593

остали расходи
резилтат осталих прихода и расхода

остали показатељи успешности пословањ
принос на укупан капитал
нето принос на сопствени капитал
пословни нето добитак
 степен задужености
 I степен ликвидности
IIстепен ликвидности
нето обртни капитал
цена акција 946,00 (nije bilo trgovanja)
тржишна капитализација 9151604 динара(податак са сајта Београдске берзе)
добитак по акцији 105,46  динара
исплаћена дивиденда део бруто дивиденде  за мале акционар и акционарски фонд - 84251,76 за 2007.

3. главни купци  (који учествују са више од 10% у Војводина Инфо Нови Сад Штампарија Борба а.д. Београд
    укупном приходу)и добављачи (који учествују са ИнфоЛокал Медиа Гроуп Нови Сад ЈП Градска стамбена агенција Зрењан.
     више од 10% у укупним обавезама друштва) ИнфоЛокал Медиа Гроуп Нови Сад

обртна имовина је смањена за 6,93%
4. промена билансних позиција у односу краткорочна потраж.,пласмани и гот.су смањени за 7,35 %
     на претходну годину дугор.резервисања и обавезе су смањени за 14,27 %

краткорочна обавезе су смањене 19,53%
     навестислучајеве код којих постоји неизвесност неизвесност наплате код тужених поверилаца који су исказани на исправци  
5. наплате прихода или могућност будућих расх. потраживања, у износу од 6.980733,70 dinara
    који могу знач. утицати на фин.позицију друштва
6. подаци о сопственим акцијама основ стицања број акција учешће %

чл.41. Закона  о приватизацији
7. улагање у истраживање и развој основне није било улагања у истраживање већ само редовна обнова рачунарске опреме
    делатности, информац.технол. и људске ресурсе
8. износ и начин формирања и употребе резерви није било формирања и употребе резерви



______________________________

    у последње две године
9. навести све битне пословне догађаје који су се није било  промена
  десили од дана билансирања до дана подношења
   извештаја
10.образложити и остале битне промене података није било других битних промена
     садржаних у проспекту, а који нису наведени
11.опис очекиваног развоја друштва у наредном  очекивани развој друштва у наредном периоду реализоваће се у складу са 
     периоду, промене у пословним политикама планом развоја друштва који се превасходно односи на одржавање позитивног
     друштва и главних ризика пословања финансијског резултата, улагање у опрему и подмлађивање кадровског 

потенцијала, проширење мреже сарадника, одржавање тиража и увођење  
нових тема, одржавање баланса  садржаја из  области привредног, културно
образовног, спортског и политичког извештавања са рекламним и огласним 
простором.
најзначајније претње и опасности су пад економске и финансијске моћи у
окружењу што утиче на смањење тиража и могућности пружања нових
садржаја у унформисању.

Бубњевић Далибор, директор



4. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА
        _________________________________________________________________________

               НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д. НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д.

           Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај састављен 
           је   уз   примену   одговарајућих   међународних   стандарда    финансијског 
           извештавања и даје  истините и објективне податке о имовини, обавезама,
           финансијском   положају  и  пословању,  добицима  и  губицима,  токовима 
           готовине и променама на капиталу  јавног друштва.

          Лице одговорно за састављање Законски  заступник:
годишњег извештаја:

Руков.службе за финансије и рачуноводство        Директор

Радулов Мира Бубњевић Далибор



5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ
     ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА *

    _________________________________________________________________________

6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА*
       _________________________________________________________________________

               НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д. НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д.

            Напомена*:

            *  Финансијски извештај НИП "ЗРЕЊАНИН" А.Д. За 2011. годину је одобрен и 
                 прихваћен  09.02.2012. године на 38. седници Управног одбора издаваоца
                 и благовремено достављен Агенцији за привредне регистре 22.фебруара 
                 2012. године. Годишњи извештај Друштва у моменту објављивања још
                увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара)
                Друштво ће у целости накнадно објавити одлуку надлеђног органа о усвајању 
                Годишњег извештаја.

            Напомена*:

            *  Одлука о  расподели добити друштва  за 2011. годину донеће се на редовној
                годишњој Скупштини  акционарског друштва. Друштво ће у целости накнадно
                објавити одлуку надлежног оргаана  о расподели добити друштва.

Јавно друштво је дужно да састави Годишњи извештај, објави јавности и достави га
Комисији, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су 
хартије  од  вредности  тог  друштва  укључене у трговање, и то  најкасније   четири 
месеца  након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи 
финансијски извештај буде доступан јавности током пет година од дана објављивања.

Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Годишњем извештају

          Лице одговорно за састављање Законски  заступник:
годишњег извештаја:

Руков.службе за финансије и рачуноводство        Директор

Радулов Мира Бубњевић Далибор
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