
 
 

Godišnji izveštaj 
POLITIKA AD BEOGRAD 

za 2012. godinu 

Beograd, April 2013. 



U skladu sa �lanom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i 
�lanom 3. Pravilnika o sadržini, formi i na�inu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih 
izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012), Politika a.d Beograd, MB: 
07021747 objavljuje: 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU 

S  A  D  R  Ž  A  J 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI POLITIKA AD BEOGRAD. ZA 2012. GODINU 

(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na 
kapitalu, Statisti�ki aneks, Napomene uz finansijske izveštaje) 

IZVEŠTAJ O REVIZIJI (u celini) 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 

ODLUKA   NADLEŽNOG   ORGANA   DRUŠTVA   O   USVAJANJU   GODIŠNJIH 
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA* (Napomena) 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRI�U GUBITKA* (Napomena) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

»ПОЛИТИКА“ АД  БЕОГРАД 
 
ЗАМЕЊЕНЕ 
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2012. 
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1. Опште информације 

 
 
I ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА     
        
"Политика" ад је акционарско друштво. Седиште друштва је у Београду, улуца 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 опремњеној 
штампарији.  
 
Регистарски број друштва 1-1291-00 – Трговински суд у Београду.  
Матични број друштва је 07021747  
ПИБ 100002524        
ПДВ број друштва је  135470258.       
        
  
На дан 31.12.2012 године Политика а.д. има 336 
запослених, а 31.12.2011. године 351.         
На основу члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а према критеријумима за разврставање, 
друштво је разврстано у ВЕЛИКО правно лице.   
      

 
Акције Друштва се примарно котирају на Београдској берзи. 

 
  Одобрени финансијски иизвештаји могу накнадно бити измењени на основу мишљења 
ревизора, а у складу са важецим 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)  
 
1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања (напомена 15). 

Ове ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе. 
 

2 Друштво је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране 
Министарства финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – “Приказивање 
финансијских извештаја.“ 

 
3 Грешке из претходних година се нису одразиле на финансијске извештаје за 2011. годину, 

већ су као материјално безначајне евидентиране као приход тј. расход у финансијским 
извештајима за 2012. годину.  
 

4 Друштво није у обавези да саставља консолидоване финансијске извештаје јер је над 
његовим зависним друштвом РТВ Политика покренут стечајни поступак. 

 
Састављање финансијких 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 
мтеријални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 3. 
 

.  
2.2. Упоредни подаци 

 
Друштво  је изменило почетно стање губитка  за 2012. годину. Напомена 16 ц.  

 
2.3 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.  

 
2.4. 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 креитеријуми: 
 

- 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). 
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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: 
 

 Грађевински објекти  66 година 
– Машине и опрема     9 -12,5 година 
– Рачунарска опрема    5 година 
– Намештај  и остакла опрема  6 -12,5 дина 
      

 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, малопродјне 
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 утврђују екстерни проценитељи. 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 спроведен стечајни поступак, 
 Придруженог правног лица „Политика новине и магазини“ у износу од 50% као и остлаих  
  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 
 
 ц) Депозит код банака за потребе станова. 
 

д) Зајмови и потраживања 
Друштво има исказане зајмове радницима за откуплјене 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.Финансијско средство 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 се вреднују по  цени коштања. Цена коштања се утврђује применом методе просечне 
пондерисане цене (ФИФО). 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.  
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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 укључују:  робу у консигнацији као и обавезе по инструментима 
обезбеђења плаћања као што су хипотеке, менице 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. 
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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 због раскида радног односа са радницима и резервисања за 
судске спорове који су утоку. 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.  
 
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. 

 
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 има план дефинисаних доприноса 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. 

 
(д) 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. 
 



ПОЛИТИКА а.д. 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.12.2012. 

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

11  
 

2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

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 до90 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 треба да се 
пруже.  
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

2.20. Признавање прихода - 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 
 
(а) Закупи: Рачуноводствено обухватање код закупца 
 
Друштво узима 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 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 Управног одбора. Финансијска служба Друштва идентификује и 
процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са 
пословним јединицама Друштва.  
 
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. Искоришћавање кредитних 
лимита редовно се прати.  
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3. Управљање финансијским ризиком (Наставак) 
 
3.1. Фактори финансијског ризика (Наставак) 

(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 
0,00009  
II степен ликвидности (кратк.потражив.пласмани и готовина/краткорочне обавезе) износи 
0,1052. 

3.2. Управљање ризиком капитала 
 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у 
неограниченом периоду 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 0,5611. 

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. 
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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. 
 

4.1. Кључне рачуноводствене процене и претпоставке 
 
Друштво прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће 
рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима.  
 
(а) Порез на добит 
 
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 
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 управни одбор    који доноси стратешке одлуке.  
    Ка такав он је верификовао организацину шему Друштва у којој постоје две организационе 
јединице које остварују приход на тржишту. То су штампарски и издавачки послови.  
 
    Штампарски послови  запошљавају 191 радника. Располажу савременим машинама за рото 
акциденичну и табачну офсет штампу. Инплементисан је стандард ИСО 9001-2008.У процесу 
штампе примењује се стандард FOGRA 12647-2. Користи 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.  
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5. Информације о сегментима   
 
     Штампарски послови су у 2012. години остварили следећи финансики резултат: 
 
                                                                                                                                                у хиљадама динара 
 
                                                     Трошкови                       Приходи                            Добит-губитак 
  
Пословни                                     1.296.298                      1.137.551                                     -158.747 
Финансијски                                  124.850                           21.315                                     -103.535 
Остали                                               24.716                             6.648                                       -18.068 

    Ванредни                                            2.584                             3.601                                          1.017 
 
     Укупно                                       1.448.448                        1.169.115                                     -279.333  
  
   У оквиру пословних трошкова  износ од РСД 159.966 хиљада  односи се на трошкове 
амортизације. Финансијки трошкови у износу од РСД 79. хиљада  односе на камете и курсне 
разлике по кредитима за набавку машина. 
 
 
     Издавачки послови запошљавају 66 радника. У свом саставу имају 6 редакција које издају 
следеће часописе: Политикин забавник, Илустровану политику, Базар, Свет комјутера, Виву, 
Енигматику и Разбибригу.  

  Издавачки послови су у 2012. години остварили следећи финансики резултат: 
 

                                                                                                                                                у хиљадама динара 
 
                                                     Трошкови                       Приходи                            Добит-губитак 
  
Пословни                                       280.914                         248.538                                   -32.376 
Финансијски                                        382                             1.179                                         797  
Остали                                                 1.147                                                                           -1.147 

            Ванредни                                               139                                    3                                        -136  
 
     Укупно                                          282.582                         249.720                                   -32.862 
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6. Нематеријална улагања 
 

 

Улага
ња у 

развој  

Концес
ије, 

патенти, 
лиценц
е и сл. 
права  

Гоод
wилл  

 Остала 
немате-
ријална 
улагања  

Угово
рени 
однос
и са 

купци
ма   

Нема
трија
лна 

улага
ња у 
прип
реми  

Аванс
и  Укупно 

                
Набавна вредност                 
1. јануар 20011 године   54.117    37.377        91.494 
Повећања-процена    0            
Активирања   4.250           4.250 
Средства примљена без 
накнаде        

  
  

    

Отуђења и расходовања         
Стање на дан 31. децембра  
2011 године   58.367    37.377 

  
  

   95.744 
 

                
Повећања-процена                
Активирања       788        788 
                
Отуђења и расходовања         
Пренос (са)/на           
Стање на дан  
31. децембра 2012. године   58.367    38.165 

  
  

   96.532 

                
Акумулирана исправка 
вредности        

  
  

    

1. јануар 2011. године       37.373        37.373 
Активирања               
                
Амортизација 
(Напомена…..)   120    2 

  
  

   122 

Отуђења и расходовања       
Стање на дан 31. децембра  
2011. године   120    37.375 

  
  

   37.495 
 

                
Амортизација 
(Напомена….)   923    2 

  
  

   925 

Отуђења и расходовања         
Пренос (са)/на           
Стање на дан  
31. децембра 2012. године   1.043    37.377 

  
  

   38.420 

                
Неотписана вредност на 
дан:        

  
  

    

- 31. децембра 2012. 
године   57.324    788 

  
  

   58.112 

- 31. децембра 2011. 
године   58.247    2        58.249 
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6. Нематеријална улагања – (Наставак) 
 

 
Остала нематеријална улагања обухватају интерно генерисане капитализоване трошкове 
развоја софтвера  који задовољавају дефиницију нематеријалних улагања.  
 
 Друштво је 31.12.2010.год. извршило процену жигова магазина на  РСД 54.117.209,00. Поменути 
жигови су 01.01.2008.год. преузети од друштва Политика новине и магазини по цени од РСД 
82,46. 
 
Друштво је 2011 години активирло лиценцу Microsotf-а за коју смо склопили уговор са 
друштвом Extreme. Уговором је регулисано да се лиценца користи 3 године а вредност уговора 
је USD 62.277,96  што по продајном курсу НБС-а на дан 25.05.2011. год. износи РСД 4.249.686,07. 
Трајна лиценца има вредност USD 33.445,65 тј. РСД 2.282.244,20  и она се не амортизује. 
Годишња лиценца за прву годину има вреност од USD 1.753,01 тј. РСД 119.620,85  и у 2011.-ој 
години је у целости амортизована. Годишња лиценца за другу годину износи  USD 13.539,65  тј. 
РСД 923.910,52 и  амортиѕована је у 2012.години колико износи и за трћу годину која ће бити 
амортизована у 2013.години 
 
Отпис у износу од РСД 925.739,68 (2011: РСД 121.616,31) укључен је у трошкове пословања у 
билансу успеха.  
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Земљиште, 
грађевинск
и објекти и 

станови  Опрема  
Остала 
опрема  

Инвестиц
ионе 

некретни
не  

НПО у  
припрем

и  

 
 

Аванс
и  

 
 

Укупно 
              
Набавна вредност              
1. јануар 2011. године 1.618.590  1.822.485    937.571  81.331  7.841  4.467.818 
Повећања-ефекти процене       181.359      181.359 
Активирања   2.671    2.943 32.595   38.209 
Отуђења  14.510  40  14.550 
Пренос (са)/на 97.188  0  -108.982  -6.752   
Остале промене-расход   984          984 
Стање на дан 31. децембра  
2011. године 1.715.778  1.828.208    1.121.833  4.944  

1.089  4.671.852 

Повећања-ефекти процене       32.240      32.240 
Пренос (са) на   30.286     -30.286    
Активирања   1.326     58.473   59.799 
209Отуђења 29  2.647  15.998 24.666  43.340 
Расход 1.858  1.395  1.222    4.475 
Остале промене-ефекти 
процене      

   

Стање на дан  
31. децембра 2012. године 1.713.891  1.855.778    1.138.075  7.243  

1.089  4.716.076 

              
Акумулирана исправка 
вредности           

   

1. јануар 2011. године 189.156  802.466    86.295    
  1.077.917 

Расход   866       866 
Амортизација 
(Напомена…..) 24.758  144.883        

  169.641 

Отуђења  13.747  6   13.753 
Остале промене-еф.процене    35.723    0 
Стање на дан 31. децембра  
2011. године 213.914  932.736    122.012    

  1.268.662 

Активирања           
Амортизација (Напомена 
….) 26.216  145.282        

  171.498 

Отуђења 5  1.071    1.076 
Расход  1.265    1.265 
Остале промене-ефекти 
процене    4.554  

  4.554 

Стање на дан  
31. децембра 2012. године 240.125  1.075.682    126.566    

  1.442.373 

              
Неотписана вредност на 
дан:           

   

- 31. децембра 2012 године 1.473.766  780.096    1.011.509  7.243  1.089  3.273.703 
- 31. децембра 2011. године  1.501.864  895.472    999.821  4.944  1.089  3.403.190 
  

7. Некретнине, постројења и опрема  
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7. Некретнине, постројења и опрема ( Наставак ) 
 

 
Амортизација у износу од РСД 171.498 хиљада динара (2011: РСД  169.641 хиљада динара) 
укључена је у трошкове пословања. 
 
Кредити код банака су осигурани заложним правом на  грађевинске објекте у износу од  РСД 
1.063.196 хиљада   (2011: РСД 1.071.271хиљада) и опреме у износу од РСД 358.614 хиљада (2011; 
РСД 401.213 хиљада). 

 
Позиција „машине и опрема“ укључује средства која су узета у финасијски лизинг. 
У 2012.години дошло је до отплате лизинга из 2004 године и тако је друштво постало власник 
средства чија садашља вредност износи 12.696 хиљада динара. 
У 2012.години склопљена су два нова уговора о финансијком лизингу а садашља вредност тих 
средстава на дан 31.12.2012.године  износи 25.688 хиљада динара. 
У садашњој вредности опреме на дан 31.12.2012.године налази се и вредност од 105.142 хиљада 
динара средства узетог у финансијски лизинг 2004.године за које су плаћене лизинг рате још у 
2010. години али нису плаћене затезне камате те друштво још није постали власник  истог.  
 
  2012  2011 
     
Набавна вредност - капитализовани финансијски лизинг  318.424  326.429 
Исправка вредности  187.596  185.226 
     
Садашња вредност  130.828  141.203 
 
У 2012.год. дошло  је до смањења вредности земљишта у Крњачи и то:  
− на терет трошкова из претхоних година износ од 1.142 хиљада динара, исправка грешке из 
2003.год. када је друштво извршило продају дела послвно-производног простора у Крњачи као 
и право коришћења земљишта друштву Политика новине и магазини д.о.о. а том приликом 
није извршило смањење вредности земљишта  за 18.668,96 м2, 
− на терет потраживања од државних органа износ од 698 хиљада динара за 11.410 м2 по Решењу о 
експропријацији  Општине Палилула бр.463-397/2011-I-3, и износ од 17 хиљада динара за 281 м2 
по Решењу о преносу земљишта на Дирекцију за гређевинско земљиште и изградњу Београда 
бр.465-151/2011-I-3.    
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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, а коју одређује независни, професионално 
квалификовани проценитељ. Позитиван ефекат процене у изнсу од РСД 27.686 хиљада књежен 
је у корист осталих прихода текуће године. 
 
Промене на рачуну су биле као што следи: 
 
  2012  2011 
     
Стање на почетку године  999.821  851.276 
Активирање    2.943 
Пренос са објекте за обављање делатности     
Добици на фер вредности (укључени у остале приходе)  27.686  145.636 
Остало -отуђење  15.998  34 
Стање на крају године  1.011.509  999.821 
 
 
Следећи износи признати су у билансу успеха: 
 
  2012  2011 

 
 

 
 
  

Приходи од закупнина инвест.некретнина  4.720  8.672 
Директни трошкови пословања који проистичу из 
инвестиционе некретнине која генерише приход од 
закупнине-порез на имовину 

 

900 

 

770 
     
     
 
Приход од закупнина инвестиционих некретнина је у 2012.год. маљи за 3.952 хиљада динара јер 
је у 2011.год. од јануара до септембра било прихода од закупа Комерцијалној банци дела 
некретнине у Булевару деспота Стефана. 
 

         Друштво је у 2012. години извршило продају инвестиционих некретнина и остварило нето     
         губитак од  3.536 хиљада динара. 
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9. Дугорочни финансијски пласмани 
 

 
 а) Учешћа у капиталу 

 
  2012  2011 
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-Нин     
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 
дред.задруга самост.привредн. 

 
349 

 
349 

     
     
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 
од вредности расположиве за продају-Комерц.банка, 
приоритетне акције 

 

 

 

10.576 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 
од вредности расположиве за продају-Комерц.банка, 
обичне акције 

 

 

 

 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 
од вредности расположиве за продају-акције Дунава 

 
348 

 
515 

Свега учешћа  2.922.583  2933326 
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 

 
-659851 

 
-659.851 

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

 
-1076599 

 
-1.076.599 

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

 
0 

 
-349 

Свега исправке вредности  -1.841.381  -1.841.381 
Учешћа нето  1.081.202  1.091.945 
 
  Улагања у капитал зависних правних лица  
 
  2012  2011 
     
У акцијама      
У уделима  РТБ Политика 51%  92.442  92.442 
Минус: исправка вредности у 2004.год.  92.442  92.442 
     
 
Над зависним друштвом је у 2010.год. покренут стечајни поступак који још није окончан. 
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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 хилјада 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 дато по Финансијким извештајима за 2011.год. 

 
Фер вредност осталих улагања којима се тргује на активном тржишту утврђује се на основу 
текуће тржишне вредности у моменту закључења пословања на дан 31 децембр 2012. 
 
У 2012.год.  продате су акције Комерцијалне банке -приоритетне. 
 
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. 
  
У улагања расположива за продају укључене су хартије од вредности које су заложене као 
јемство по основу уговора о кредиту код Комерцијалне банке.  
 

б) Остали дугорочни финансијски  пласмани 
 
  2012  2011 
     
Остали дугорочни финансијски пласмани-кредити 
радницима за откупе станова, депозити за откуп станова  

 
32.465 

 
31.625 

Минус: исправка вредности     
Укупно – нето вредност  32.465  31.625 
 

 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на  дугорочно улежене средстава у 
заједничке подухвате, орочени депозити и дугорочно дати зајмови за решевање стамбених 
потреба запослених. 
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10. Залихе 
 
  2012  2011 
     
Залихе материјала  75.546  78.880 
Недовршена производња     
Готови производи   40.274  41.637 
Роба     
Дати аванси за залихе и услуге  721  1.572 
     
     
Укупно залихе – нето  116.541  122.089 
 
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. 
 

 
 

11. Потраживања 
 
  2012  2011 
     
Потраживања по основу продаје  176.042  221.126 
Потраживања од повезаних правних лица  7.410  13.748 
Потраживања из специфичних послова  184  136 
Остала потраживања-за више плаћен порез на добит  534  902 
Остала портаживања-за исплаћене зараде на терет фонд  275  231 
Остала портаживања-од пореских управа за преплате 
јавн.прихода 

 
38 

 
40 

Остала портаживања-од радника  1.246  1.277 
Остала портаживања-од државних органа од експропријације  715   
Минус: исправка вредности  32.090  43.095 
Укупно потраживања – нето  154.354  194.365 
     
Потраживања за авансе  1.810  2.661 
 
Сва дугорочна потраживања доспевају за наплату у поериоду од пет година од датума биланса 
стања. 

 
На дан 31. децембра 2012. године потраживања по основу продаје у износу од  77.388 хиљада 
динара су у потпуности наплатива. 
Потраживања од повезаних правних лица у износу од 1.895 хиљада динара су у потпуности 
наплатива. 
 
Потраживања по основу продаје чија наплата касни мање од два месеца не сматрају се 
обезвређенима.  
 
 
 

 



ПОЛИТИКА а.д. 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.12.2012. 

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

26  
 

11. Потраживања (Наставак) 
 
 
На дан 31. децембра 2012 године потраживања  у износу од РСД 32.090 хиљада динара (2011: 
РСД 43.095 хиљада динара) била су обезвређена и за њих је извршено резервисање. 
Појединачно обезвређена потраживања по основу продаје се углавном односе на потраживања 
од  купаца за штампарске услуге. 
 
Књиговодствена вредност потраживања по основу продаје и других потраживања друштва 
исказана је у следећим валутама: 
  2012  2011 
     
РСД  101.898  131.612 
Друге валуте   81.554  103.262 
  183.452  234.874 
 
Потраживања у другим валутама у износу од 78.253 хиљада динара се односе на купце за 
штампарске услуге чије потраживање има валутну клаузулу везану за евро. 
 
Промене на рачуну резервисања по основу умањења вредности потраживања су: 
 
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 
 
  2012  2011 
Краткорочни фин.пласмани-откуп станова радника до 1 год. 1.113 1.029 
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  42.833  28.526 
Минус: исправка вредности  42.831  28.431 
Нето краткорочни пласмани  1.115  1.124 
 
Краткорочни финансијски пласмани се односе на пласман у зависно правно лице „РТВ 
Политика“. 30.05.2006. године Друштво је преузело кредит који је зависно правно лице имало 
прем Комерцијалној банци у износу од 65.508 хиљада динара. Додатним уговором „РТВ 
Политика“ се обавезала да ће поменута средства надокнадити Друштву оног тренутка кад се за 
то стекну услови. У мају 2007 године Друштво је као јемац по кредиту који је код Комерцијалне 
банке имала „РТВ Политка“ преузело кредит у износу од 23.058 хиљад динара. 
У 2008. години Друштво је проценило да треба да изврши обезвређење поменутог пласмана у 
целини. Над поменутим зависним друштвом је 30.11.2010. године покренут стечајни поступак 
који још није окончан. 
Потраживања за менице дате на наплату се односе углавном на купце за штампарске услуге. 
 

13.   Готовински еквиваленти и готовине 
 

 
  2012  2011 
Хартије од вредности – готовински еквиваленти     
Текући (пословни) рачуни     
Издвојена новчана средства –депозит и рн.боловања  51   
Благајна     
Девизни рачун  142  165 
Девизни акредитиви     
Девизна благајна     
Новчана средства чије је коришћење ограничено или 
вредност умањена 

 
 

 
 

Остала новчана средства     
Свега  193  165 
 
 
У сврху састављања Извештаја о токовима готовине, готовина, готовински еквиваленти и 
прекорачења по текућим рачунима обухватају: 
 
  2012  2011 
     
Готовински еквиваленти и готовина     
Прекорачење по текућим рачунима-Комерцијална банка  23.113  29.922 
Прекорачења по текућим рачунима-Српска банка  3.995  5.144 
  27.108  35.066 
 
Каматна стопа за прекорачење по текућем рачуну код Комерцијалне банке износи 1,60% 
са роком  доспећа до 27.02.2013.год. а код Српске банке 2,80% са роком доспећа 12.01.2013.год. 
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14.  Порез на додату вредност и активна временска разграничења 
 

  2012  2011 
     
Порез на додату вредност  11.382  10.850 
Накнадноно враћен ПДВ купцима-страним држављанима     
Разгранићени трошкови осигурања имовине-полиса  4.167  4.140 
Обрачунати приходи текуће године  12.629  9.057 
     
Потраживања за нефактурисани приход     
Разграничени трошкови по курсних разлика  38.364   
Остала активна временска разграничења –разгран.остали 
трошкови 

 
1.229 

 
1.621 

Укупно  67.771  25.668 
     
Одложена пореска средства     
     
     

 
        
 Разграничени трошкови курсних разлика у износу од 38.595 односе се на нереализоване курсне 
 разлике по дугорочним обавезама. 

 
15.   Ванбилансна актива и пасива 

 
                                                                                                                              

  2012  2011 
     
Акције Комерц.банке дате у залог     10.575 
Машина Комори LR 438 D дата у залог  358.614  401.213 
     
Зграда у Бул.Деспота Стефана бр. 24-хипотека  482.734  481.554 
Зграда у Крњачи, Панчевачки пут 47а-хипотека  592.139  589.717 
Потраживање заложено Аик банци  6.312   
Менице дате Комерцијалној банци за динарски кредит-остатак  14.080   
Менице дате Српској банци за динарски кредит  70.000   
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-325.562 Е  37.022  34.067 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-750.944 Е  85.396  78.580 
Менице дате Комерцијалној банци за динарски кредит-остатак  12.730  35.000 
Менице дате Комерцијалној банци за дозвољени минур  30.000  30.000 
Менице дате Српској банци за дозвољени минус 
Менице дате српској банци за кредит од 159.000 долара 

 6000 
13958  

6000 
 

Менице дате Piraeus leasing-u за 13.800 е  1569   
Менице дате VB leasing-u за 258.053,41 е  29.346   
Роба примљена у комисиону продају  4.260  4260 
Свега  1.744.160  1.670.966 
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16.  Капитал и резерве  
 

Акцијски 
капитал 

 

 Остали 
капитал 

 
Резерве 

(група 
32) 

 Ревало-
ризацион
е резерве 
(група 33) 

 Нереализо
вани 

добици 
332 

 Нереали
зовани 
губици 

333 Укупно 
              
Стање 1. јануара 2011.  3.958.138  22.443    49.873  45.934  547 4.075.811 
Добици на фер вредности, без 
пореза: 

 
 

   
 

      
 

              
- финансијска средства 
расположива за продају 

 
 

   
 

   -45.934  133 
-46.067 

-нематеријала имовина              
Издавање хартиај од вредности              
              
Остало    -22.443  22.443        
Добит за годину               
Укупно признати приходи и 
расходи за 2010. 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

              
              
              
Стање 31. децембра 2011  3.958.138    22.443  49.843    680 4.029.744 
              
Стање 1. јануара 2012.  3.958.138    22.443  49.843    680 4.029.744 
Добици на фер вредности, без 
пореза: 

 
 

   
 

      
 

- земљиште и грађевински 
објекти 

 
 

   
 

 8.118   8.118 
 

- финансијска средства 
расположива за продају 

 
 

   
 

      
 

- нематеријалне имовине              
              
Нереализовани добици по 
основу ХОВ расположивих за 
продају 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Нереализовани губици по 
основу ХОВ расположивих за 
продају 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Остало         -2.769    -390 -2.379 
Добит за годину               
Укупно признати приходи и 
расходи за 2011. 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

              
              
Стање 31. децембра 2012.  3.958.138    22.443  55.192    290 4.035.485 
              

 
Смањење нереализованих губитака у износу РСД 556.600 су резултат продаје акција 
Комерцијалне банке – приоритетне а повећање од РСД 166.532 је резултат пада цена акција 
Дунав осигурања 

        Ревалоризационе резерве нематеријалне имовине се односе на резултат порцене жигова  
            магазина на дан 31.12.2010.год. 
 Остали капитал који се састоји од фонда и извора средстава заједничке потрошње за потребе 
 становања издвајаних по старом Закону о становању рекласификован је на статутарне резерве 
 друштва. 
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16. Капитал и резерве ( Наставак ) 
 
(а) Основни капитал (Акцијски капитал)- прилагодити облику капитала 

 
  Број акција 

(у 000) 
 Обичне 

акције 
 Емисиона 

премија 
 Укупно 

         
На дан 1. јануара 2012.  6.597       
Куповина акција од стране запослених         
Остале измене /специфицирати/         
         
На дан 31. децембра 2010.  6.597       
Куповина акција од стране запослених         
Остале измене /специфицирати/         
         
На дан 31. децембра 2012.  6.597       
 
Укупан одобрени број обичних акција износи 6.596.896 акција (2011: 6.596.896 акција) по 
номиналној вредности од РСД  600,00 по акцији (2011 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: 
 
  2012  2011 
Стање 1. јануара   71.695  71.695 
Добит за годину     
Покриће губитака из ранијих година     
Стање 31. децембра   71.695  71.695 

 
(ц). Губитак 
                                                                                                                   2012                     2011 

Стање 1. јануара   1.265.589  1.062.806 
Корекција губитка из претх.година за свођење учешћа у 
придружено правно лице Политика новине и магазини на 
надокнадиву вредност по препоруци ривизије изврштаја за 
2011.год.  

 

187.558 

 

 
Корекција губитка из претходне године за свођење обавезе 
према Комерцијалној банци -ИОС 2011.год. По препоруци 
ревизије  извештаја за 2011.год. 

 

24.866 

 

 
Корекција губитка из претходне године за обавезу према 
Царинарници Београд-судски - спор за коначно царињење 
машине из 2007.год. 

 

58.534 

 

 
Корекција губитка из претходне године за укалкулисавање 
регреса за годишњи одмор за 2009, 2010 и 2011 год. 
Корекција губитка из претходне године за камату по спору 
Комерцијалне банке а која се односи на претходни период 

  
43.535 

 
40.475 

 

 
Нето губитак текуће године  543.798  202.783 
Стање 31. децембра   2.164.355  1.265.589 
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17.   Дугорочна резервисања 
 
Промене на рачунима резервисања су као што следи: 
 

Трошков
и у 

гарантно
м року

 Обнавља 
ње 

природн
их 

богатста 
ва 

 

Задржане 
кауције и 
депозити 

 

Трошкови 
реструкту-

рирања 

 

Накнаде за 
друге 

бенефиције 
запосленима 

 

Остала 
резерви-

сања 

 

Укупно 
               
Стање 
1. јануара 2011. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25.326 

 
90.029 

 
115.355 

На терет-у корист 
биланса успеха: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-8 

 
-4.670 

 
-4.678 

Додатна 
резервисања 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.043 

 
6.245 

 
10.288 

               
Искоришћено у 
току године 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.486 

 
2.316 

 
3.802 

Стање на дан 
31. децембра 2011 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
27.875 

 
89.288 

 
117.163 

Стање на дан 
01.јануара 2012 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
27.875 

 
89.288 

 
117.163 

На терет/у корист 
биланса успеха: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.859 

 
-57.488 

 
-55.629 

Додатна 
резервисања 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               
Искоришћено у 
току године 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.434 

 
2.312 

 
5.746 

Стање на дан 
31. децембра 2012 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
26.300 

 
29.488 

 
55.788 

 
(a) Накнаде и друге бенефиције запослених 
 
Накнаде запосленима: 
 
  2012  2011 
Отпремнине   23.188  24.543 
Јубиларне награде  3.111  3.332 
Остале накнаде у складу са стеченим правима      
  29.299  27.875 
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17.  Дугорочна резервисања (Наставак) 
 
(b) Судски спорови 
 
Остала резервисања у износу од 19.099 хиљада динара обухватају резервисања за одређене 
судске спорове које су против Друштва покренули клијенти за надокнаду штете, неисплаћене 
зараде. Резервисање је признато у билансу успеха у оквиру трошкова амортизације и 
резервисања у ранијим годинама. Укинуто резервисање је признато у оквиру прихода. У 
2012.години је укинуто резервисање у износу од  57.488 хиљада динара од чега се највећи део у 
износу од 55.000 хиљада динара односи на судски спор из 2000 године са друштвом Tuck Vision 
за који имамо документ привреног суда у Београду да је издато решеље о повлачењу тужбе те 
се тужба сматра оповученом од 07.02.2007.године.  По мишљењу пословодства, након 
одговарајућих правних консултација, исход тих судских спорова неће довести до значајнијих 
губитака преко износа за које је извршено резервисање на дан 31. децембра 2012. године. 
 
Отала резервисања у износу од 10.390 хиљада динара односи се на резервисање по уговору о 
уступању потраживања са душтвом Телеком Србија. Види напомену 29. 
 

18.  Дугорочни кредити      
 

  2012  2011 
Финасијски кредит од:     
  -   банака у земљи      625.875  688.941 
  -   банака у иностранству      
Укупно дугорочни кредити    862.383 
Део дугорочних кредита који доспева до једне године      
Комерцијална банка-партија (475-6) 200014.9  114.254  94.784 
Комерцијална банка-партија (1816) 600403.0  8.434  13.532 
     
Комерцијална банка-партија (1901) 600141.4  7.944  6.822 
Комерцијална банка-партија 1956     
Комерцијална банка-партија 109715.4  13.730  22.270 
     
     

Краткорочни део дугорочних кредита  143.362  137.408 
Дугорочни део дугорочних кредита  482.513  551.533 
 
Доспеће дугорочних кредита: 
 
 2012  2011 
    
Између 1 и 2 године  94.051  107.536 
Између 2 и 5 године  319.910  254.757 
Преко 5 година  68.552  189.240 
  482.513  551.533 
 
Књиговодствена вредност кредита Друштва изражена је у следећим валутама: 
 
 2012  2011 
РСД    35.000 
ЕУР  625.875  653.941 
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18. Дугорочни кредити  (Наставак) 
 
Кредити од банака обезбеђени су заложним правом на грађевинске објекте, купњеном 
машином и датим бланко меницама Друштва.  Заложена је машина KOMORI  LR 438 D 
купљена  кредитом Комерцијалне банке партија 475-6 на 6.430.129 евра  за који је и дата залога. 

 
18.  Остале дугорочне обавезе 

 
  2012  2011 
Обавезе по лизингу  12.297  1.121 
Дугорочне обавезе прма добављачима у земљи  11.757  1.847 

 
Друштво је 21.12.2011.год. склопило уговор о финансијском лизингу број 842/11 са Peraeus leasing 
doo за куповину комбија марке Fiat. Вредност лизинга износи ЕУР 12.420,00. Рок отплате лизинга 
је од 04.01.2012. до 01.12.2017.год. Рата лизинга износи ЕУР 205,70 по продајном курсу Piraeus bank. 
Номинална каматна стопа је 4,75%. 
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. Номинална каматна 
стопа износи 7,50% 

       Дугоророчне обавезе према добављачима у земљи се односе на куповину лиценце Microsoft-a oд    
 добављача Extreme и Дирекције за грађевинско земљиште за легализацију производне хале у 
 Крљачи. 

 
 

19.  Краткорочне финансијске обавезе 
 
  2012  2011 
     
Краткорочни кредити у земљи  214.281  105.067 
Краткорочни кредити у иностранству  188.488  173.442 
Део дугорочних кредита који доспева до једне године   143.362  137.408 
Остале краткорочне финансијске обавезе-по финанс.лизингу   15.551  7.152 
Остале краткорочне финансијске обавезе-угов.о преузим.дуга     
  561.682  423.069 
 
Доспеле а неплаћене обавезе по кредитима износе 373.420 хиљада динара а по финансијском 
лизингу 8.470 хиљада динара. 

           У 2012. години склопљени су уговори по следећим кредитима: 
− са Комерцијалном банком за кредит по партији 9624 на 22.000 хиљада динара са роком 

враћања до 26.02.2013. године. и каматном стопом од 1,50%. Салдо дуга на дан 
31.12.2012.године износи 14.080 хиљада динара, 

− са Српском банком за кредит по партији 915178234 на 159.000 долара са роком враћања 
26.11.2012. године и каматном стопом 1,10%. Салдо дуга на дан 31.12.2012.године је 159.000 
долара.   

− са АИК банком за кредит по партији 448212 на 300.000 евра са роком враћања од 13.07.2013. 
до 14.12.2013.годнне и каматном стопом 12,0% годишње. 

  Друштво је 30.03. 2012.године склопило уговор о краткорочном бескаматном кредиту са 
   Министарством финансија Владе Републике Србије у износу од 45.000 хиљада динара и д
  ана 20.12.2012.године под истим условима кредит у износу од 10.000 хиљада динара.  Рок 
  враћаља кредита је 31.12.2012.године. Кредити су у целости неотплаћен на дан   
  31.12.2012.год.  
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 21. Обавезе из пословања 

  2012  2011 
     
Примљени аванси, депозити и кауције  10.213  11.171 
Добављачи у земљи                                                                                     932.996  762.054 
Добављачи у иностранству  232.617  205.359 
Добављачи – матична и зависна правна лица  2.504  712 
Добављачи – остала повезана правна лица     
Остале обавезе из пословања-нефактурисане     
Обавезе из специфичних послова-комисиона продаја  259  259 
Остале обавезе  30  4 
Укупно  1.178.619  979.559 
 
 
Обавезе према добављачима у земљи са валутном клаузулом у износу од РСД 270.773 хиљада 
динара су изражене у  еврима, као и обавезе према добавњачима у иностранству на дан 31. 
децембра 2012. године. Доспеле а неплаћене обавезе према добављачима (у земљи и 
иностранству) износе  РСД 982.804 хиљада. 

 
22. Остале краткорочне обавезе 

 
  2012  2011 
     
Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  84.600  61.027 
Остале краткорочне обавезе - обрачунате а неисплаћене 
накнаде по уговоу о делу 

 
16.058 

 
6.091 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања  189.757  57.879 
Остале обавезепрема запосленима  1.738  901 
  292.153  125.898 
 

       Обавезе по основу  неисплаћених зарада односе се на  зараду за децембар 2012. која  је исплаћена 
 у 2013.години   у износу од  28.822  хиљада динара, неплаћени порези и дориноси из зарада за 
 октобар и  новембар 2012. каи и за 2 рате  плаћеног регреса у износу од 26.985 хиљада динара, 
 камата за  неплаћене порезе и доприносе у износу од 418 хиљада динара,  неисплаћен регрес 
 за 2010 и  2011 годину  у износу од 27.246 хиљада динара. Наиме, у априлу  2012.године 
 Друштво је направило  споразум са два синдиката о исплати регреса запосленима за 2009, 2010 
 и 2011. годину. Свака година би била исплаћена у 6 рата. У 2012. години је исплаћен регрес за 
 2009. годину и 1 рата за 2010.годину. Остатак неисплаћеног регреса ће бити исплаћен у 2013. 
 године.  
 Обавезе за камате по кредитима износе 63.490 хиљада динара и у потпуности су наплативе. У 
 обавезе по каматама налази се укалкулисана камата по два спора са Комерцијалном банком  у 
 износу од 103.576 хиљада динара као и  камата по добављачима за неблаговремено плаћене 
 обавезе у износу од 22.688. 
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23. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 

прихода и пасивна  временска разграничења 
  2012  2011 
     
Обавезе за порез на додату вредност     
Обавезе за остале порезе, доприн. и царине и друге дажбине   

58.534 

 

59.703 
-   Обавезе за порез на имовину и накн.за грађев.земљиште  9.628  17.983 
-  Обавезе за доприносе     
-   Остале обавезе за порезе и доприносе-по уговорима о делу 
о ауторским уговорима  

 
6.020 

 
2.248 

Пасивна временска разграничења се односе на обрачунате 
трошкове периода 

 
16.308 

 
14.279 

  90.490  94.213 
Обавезе за порез из добити     
  90.490  94.213 

 Обавезе за царине и друге дажбине у иносу од 58.534 хиљада динара односе се на обавезу 
Царинарници београд по решењу суда за неплаћено коначно царињење из 2007.год. за машину 
која је привремено увезена у 2004. години. 
 
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 власт. Друштво има исказане одложене пореске обавезе и 
то: 
  2012  2011 
Одложене пореске обавезе:     
- Надокнадиве у року дужем од 12 месеци-вредност основних 
средстава по књиговодственим и пореским прописима 

 
162.197 

 
111.645 

- Надокнадиве у року од 12 месеци-усклађена вредност 
финансијских средстава расположивих за продају 

 
 

 
 

- Надокнадиве у року од 12 месеци-усклађена вредност 
нематеријалне имовине 

 
 

 
5.412 

   Одложена пореска средства     
-  За резервисане отпремнине радника  -3.478  -2.454 
-  За неплаћене порезе на имовину, грађевинско земљиште...  -1.385  -1.943 
Одложене пореска средства/обавезе (нето)  157.334  112.660 
 
Бруто промене на рачуну одложеног пореза на добит: 
  2012  2011 
Стање на почетку године  112.660  122.262 
На терет биласа успеха  50.023  -4.498 
Порез директно на терет капитала-смањење ревалор.резерви   -5.349   
Порез директно у корист капитала-финансијска сед. 
Расположива за продају 

   -5.104 

Стање на крају године  157.334  112.660 
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24.  Одложена пореска средства и обавезе-наставак 

 
 До повећања одложених пореза је дошло из разлога промене процента обрачуна истих са 10% 
 на 15%. 

Одложени порез из добити који је директно теретио капитал у току године је као што следи: 
 
  2012  2011 
Корекције почетног стања за резервисане отпремнине-добит 
претходне године 

    

Ревалоризационе резерве:  2.769   
– Земљиште и грађевински објекти   -8.118   
– Нематеријална имовина      
– Финансијска средства расположива за продају     5.104 
План опција за продају акција     
Конвертибилне обвезнице– власничка компонента      
  -5.349  5.104 

 
25. Усаглашавање потраживања и обавеза 

 
Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан  31.12. 2011. год. 
 
Доваљачи са којима постоји рсзлика у исказаном салду су следећи: 
− Београдски водовод и канализација за износ од РСД 19.013 хиљада колико износи наша тужба 
против истог за неисправне а плаћене рачуне за испоручену воду на локацији Крњача, 
Панчевачки пут 47 а. 
− Дунав осигурање из Београда за износ од РСД 1.008 хиљада колико износи камата из 2008.год. 
коју је наше друшрво оспорило и вратило истом. ИОСИ 
−  
Купци за штампарске услуге - постоји разлика у исказаном салду са неким купцима само за 
курсне разлике јер  нису курсирали своје обавезе. 
 
  

26. Пословни приходи      
  2012  2011 
Приход од продаје произв.и услуга повезаним правним лиц.  158.452  144.291 
Приходи од продаје производа и услуга  1.215.281  914.635 
Приход од активирања учинака и робе  1.048  4.169 
Повећање вредности  залиха учинака   1.294   
Смањење вредности залиха учинака     916 
Остали пословни приходи   18.137  28.508 
Укупно   1.394.212  1.090.687 

 
  
 Приход од продаје производа и услуга је у 2012. години у односу на 2011. годину већи за РСД 
 300.646 хиљада а односи се на  приход од штампарских услуга и материјала које је друштво 
 остварило  започињањем поновне сарадње са великим купцем за штампарске улуге Ringier 
 Axel Springer од марта 2012.године. 
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27. Остали пословни приходи   

  2012  2011 
     
Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.  55   
Приходи од закупнина  16.684  22.988 
Приходи од чланарина      
Приходи од тантијема и лиценцних накнада     
Остали пословни приходи-префактурисани трошкови  1.398  5.520 
  18.137  28.508 

 Приход од закупа је у 2012. године мањи јер се су се корисници закупа у Булевару деспота  
 Стефана 27. Комерцијална банка и Политика новине и магазини иселили. 
 
28. Пословни расходи 

  2012  2011 
     
Набавна вредност продате робе      
Трошкови материјала  1.009.931  707.514 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  385.976  388.731 
Трошкови амортизације   172.423  169.763 
Трошкови резервисања   1.859  10.289 
Остали пословни расходи   144.450  128.334 
  1.714.639  1.404.631 

 
 
Трошкови материјала укључују : 
- трошкове новинске харије       дин.  698.318  
-трошкови штампарске боје     дин.    93.198 
-  остали штампарски материјали     дин.    80.854 
-материјал за оправке и резервни делови   дин.               12.443 
- трошкови горива и енергије     дин.             117.574 
-остали материјал       дин.      7.544 
 
Трошкови материјала су у 2012. години у односу на 2011. годину већи за РСД  302.417 хиљада  
јер се од марта 2012.године вратио велики купац за штампарске услуге Ringier Axel Springer- 
Напомени  26. 
 

29. Трошкови амортизације и резервисања 
   

  2012  2011 
Троскови амортизације  172.423  169.763 
Трошкови резервисања за лична давања   1.859  4.043 
Трошкови резервисања за судске спорове    6.246 
Трошкови осталих резервисања     
  174.282  180.052 
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30.  Остали пословни расходи 
 
 

  2012  2011 
     
Транспортне услуге  18.895  15.845 
Услуге одржавања  5.670  5.951 
Закупнине  3.288   
Трошкови сајмова  409   
Реклама и пропаганда   2.552  3.661 
Трошкови развоја који се не капитализују     3.712 
Остале услуге  50.080  43.331 
Непроизводне услуге   5.567  6.645 
Репрезентација  4.101  3.649 
Премије осигурања  12.381  12.210 
Трошкови платног промета  5.478  4.116 
Трошкови чланарина  3  8 
Трошкови пореза  20.073  19.396 
Остали нематеријални трошкови  15.953  9.810 
  144.450  128.334 

 
Трошкови закупнине у 2012.години се односе на закуп дела простора у Цетињској бр. 1. чије је 
власник НИН-а који се из поменутог простора иселио у марту 2012.године. 
Остали нематеријални трошкови су у 2012. години већи за РСД 6.143 хиљада из разлога 
повећаног трошка судских такси као и трошкова принудне наплате.  
 
 

31. Финансијски приходи 
 

  2012  2011 
     
Финансијски приходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима  

 
 

 
 

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима 

 
 

 
 

Приходи камата  795  2.384 
Позитивне курсне разлике  2.440  18.630 
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  18.681  8.945 
Учешћа у добитку зависних правних лица     
Остали финансијски приходи  1.200  1.835 

  23.116  31.794 
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32. Финансијски расходи 
  2012  2011 
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима  

 
 

 
 

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима 

 
 

 
 

Расходи камата  159.748  77.578 
Негативне курсне разлике  39.070  8.963 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  45.375  10.450 
Учешћа у губитку зависних правних лица     
Остали финансијски расходи     
  244.193  96.991 

 
Расхода камата у износу од  РСД 17.198 хиљада  се односе на камате за неблаговремено плаћање 
обавеза према добављачима, РСД 3.389 хиљада  за неблаговремено плаћене јавне приходе, РСД 
2.390 хиљада динара камате по судким споровима,  РСД 73.980 хиљада   се односи  на обавезе по 
кредитима и лизингу и РСД 63.101 хињада се односи на камату по судском спору Комерцијлане 
банке. 
Разлике у курсним разликама и ефекту валутне клаузуле су производ скока евра на дан 
31.12.2012. године у оносу на 31.12.2011. године за РСД 9,08. 
 
 

33. Остали приходи 
 
  2012  2011 
     
Остали приходи:     
Добици од продаје:     
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме    2.858 
- биолошких средстава     
- учешћа и дугорочних хартија од вредности    45.358 
- материјала      
Вишкови      
Наплаћена отписана потраживања     
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  1.768  1.792 
Приходи од смањења обавеза  57   
Приходи од укидања дугорочних резервисања  57.488  4.679 
Остали непоменуту приходи   3.169  2.928 
  62.482  57.615 
Приходи од усклађивања вредности:     
- биолошких средстава     
- нематеријалних улагања      
- некретнина, постројења и опреме  27.685  150.448 
- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају 

 
 

 
 

- залиха     
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана  3.048  2.599 
- остале имовине     
  30.733  153.047 
  93.215  210.662 
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33. Остали приходи (Наставак) 
 
        Добици од продаје дугорочних хартија од вредности у 2011.год. се односи на продају акција 
 Комерцијалне  банке. Остварена је продаја 31.580 комада обичних и 7.108 комада 
 приоритетних акција.  Номинална вредност поменутих акција у књигама је износила РСД 
 1.000,00 . 
 
          Приходи од укидања дугорочних резервисања односе се на резервисања за судске спорове. У 
 складу са МРС, Законом о рачуноводству и ревизији и Правилнком о рачуноводству и ревизији 
 Друштва предвиђено је да се резервисања испитују на дан сваког биланса стања и коригују 
 тако да одражавају најреалнију садашњу процену. Пословодство Друштва је на основу 
 мишљења правне служе проценило да треба укинути резервисања ако више није вероватно да 
 ће одлив ресурса који представљају економске користи бити потребан за измирење обавезе. 
 Највећи спр који је укинут је спор из 2000. године са друштвом Tuck Vision чије резервисање је 
 износило РСД 55.000 хиљада и за који имамо документ суда да се сматра повученим. 
 
 Приход од усклађивања вредности некретнина постројења и опреме се односи на приход 
 остварен проценом инвестиционих некретнина које се вреднују по фер вредности.  
 
34. Остали расходи 

  2012  2011  
Губици од продаје:      
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме  5.334  763  
- биолошких средстава      
- учешћа и дугорочних хартија од вредности  3.349  83  
- материјала   5  141  
Мањкови  297  74  
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  2.347  504  
Остало  5.427  3.629  
      
  16.759  5.194  
Умањење вредности:      
- биолошких средстава      
- нематеријалних улагања      
- некретнина, постројења и опреме     1.869  
- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности  
  расположивих за продају 

 
 

 
  

- залиха    2.154  
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана  18.742  29.428  
- остале имовине      
Остало      
  18.742  33.451  
  35.501  38.645  
 
Губици од продаје некретнина се односе на продају инвестиционе некретнине у Нишу а од 
продаје хартија од вреднсти на приоритетне акције Комерцијалне банке. 
Умањење вредности потраживања и краткорочних финанс.пласмана од 18.742 хиљада динара 
се односи на обезвређење  потраживања од којих издвајамо следеће: купци за штампарске 
услуге  Ekonomist  media group у износу од 5.771 хиљада динара, Водич за живот у износу од 
2.329 хиљада динара, Hapyy media у износу од 1.665 хиљада динара, Wertmedia у износу од  
2.965 хиљада динара, Gorgon у износу од 3.090 хиљада динара. 
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35. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 
  2012  2011  
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  268.301  276.705  
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 
послодавца 

 
49.799 

 
51.273  

Трошкови накнада по уговору о делу  1.914  1.512  
Трошкови накнада по ауторским уговорима  29.843  29.590  
Трошкови накнада по уговору о привременим и  
повременим пословима 

 
21.587 

 
13.212  

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 
уговора 

 
 

 
1.086  

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора      
Остали лични расходи и накнаде  14.532  15.353  
  385.976  388.731  

 
36.   Порески расход периода 

 
  2012  2011  
      
Текући порез – порески расход периода    582  
Одложени порески расходи периода   50.023    
Одложени порески приходи периода     4.498  
  50.023  3.916  

       
Одложени порески расходи се односе на разлику између садашње вредности  

         основних средстава по књиговодственим и пореским прописима. Разлика и
 змеђу 2012. и 2011. године је резултат промене пореске стопе у 2013.години са  
         10% на 15% 
  
      37. Зарада по акцији 

 
(a) Основна зарада по акцији 
 
Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добит/(губитак) који припада акционарима 
Друштва (матичног правног лица) подели пондерисаним просечним бројем обичних акција у 
оптицају за период искључујући обичне акције које је Друштво откупило и које се држе као 
откупљене сопствене акције. 
 
Друштво је у 2012. години остварило основни губитак по ацији у износу од 82,4323 динара (у 
2011. год. добитак по акцији је износио 30,7392 динра). 
 
 
 
                                                                                                                            Законски заступник 
 
                                                                                                                          _____________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

»ПОЛИТИКА“ АД  БЕОГРАД 
 
ЗАМЕЊЕНЕ 
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2012. 
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1. Опште информације 

 
 
I ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА     
        
"Политика" ад је акционарско друштво. Седиште друштва је у Београду, улуца 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 опремњеној 
штампарији.  
 
Регистарски број друштва 1-1291-00 – Трговински суд у Београду.  
Матични број друштва је 07021747  
ПИБ 100002524        
ПДВ број друштва је  135470258.       
        
  
На дан 31.12.2012 године Политика а.д. има 336 
запослених, а 31.12.2011. године 351.         
На основу члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а према критеријумима за разврставање, 
друштво је разврстано у ВЕЛИКО правно лице.   
      

 
Акције Друштва се примарно котирају на Београдској берзи. 

 
  Одобрени финансијски иизвештаји могу накнадно бити измењени на основу мишљења 
ревизора, а у складу са важецим 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)  
 
1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања (напомена 15). 

Ове ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе. 
 

2 Друштво је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране 
Министарства финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – “Приказивање 
финансијских извештаја.“ 

 
3 Грешке из претходних година се нису одразиле на финансијске извештаје за 2011. годину, 

већ су као материјално безначајне евидентиране као приход тј. расход у финансијским 
извештајима за 2012. годину.  
 

4 Друштво није у обавези да саставља консолидоване финансијске извештаје јер је над 
његовим зависним друштвом РТВ Политика покренут стечајни поступак. 

 
Састављање финансијких 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 
мтеријални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 3. 
 

.  
2.2. Упоредни подаци 

 
Друштво  је изменило почетно стање губитка  за 2012. годину. Напомена 16 ц.  

 
2.3 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.  

 
2.4. 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 креитеријуми: 
 

- 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). 
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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: 
 

 Грађевински објекти  66 година 
– Машине и опрема     9 -12,5 година 
– Рачунарска опрема    5 година 
– Намештај  и остакла опрема  6 -12,5 дина 
      

 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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2.7 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, малопродјне 
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 утврђују екстерни проценитељи. 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 спроведен стечајни поступак, 
 Придруженог правног лица „Политика новине и магазини“ у износу од 50% као и остлаих  
  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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2.9. Дугорочни финансијски пласмани-наставак 
 
2.9.1.Класификација-наставак 
 
 ц) Депозит код банака за потребе станова. 
 

д) Зајмови и потраживања 
Друштво има исказане зајмове радницима за откуплјене 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.Финансијско средство 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 се вреднују по  цени коштања. Цена коштања се утврђује применом методе просечне 
пондерисане цене (ФИФО). 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.  
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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 укључују:  робу у консигнацији као и обавезе по инструментима 
обезбеђења плаћања као што су хипотеке, менице 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. 
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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 због раскида радног односа са радницима и резервисања за 
судске спорове који су утоку. 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.  
 
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. 

 
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. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 
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 има план дефинисаних доприноса 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. 

 
(д) 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. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

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 до90 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 треба да се 
пруже.  
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 
 

2.20. Признавање прихода - 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 
 
(а) Закупи: Рачуноводствено обухватање код закупца 
 
Друштво узима 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 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 Управног одбора. Финансијска служба Друштва идентификује и 
процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са 
пословним јединицама Друштва.  
 
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. Искоришћавање кредитних 
лимита редовно се прати.  
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3. Управљање финансијским ризиком (Наставак) 
 
3.1. Фактори финансијског ризика (Наставак) 

(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 
0,00009  
II степен ликвидности (кратк.потражив.пласмани и готовина/краткорочне обавезе) износи 
0,1052. 

3.2. Управљање ризиком капитала 
 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у 
неограниченом периоду 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 0,5611. 

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. 
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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. 
 

4.1. Кључне рачуноводствене процене и претпоставке 
 
Друштво прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће 
рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима.  
 
(а) Порез на добит 
 
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 
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 управни одбор    који доноси стратешке одлуке.  
    Ка такав он је верификовао организацину шему Друштва у којој постоје две организационе 
јединице које остварују приход на тржишту. То су штампарски и издавачки послови.  
 
    Штампарски послови  запошљавају 191 радника. Располажу савременим машинама за рото 
акциденичну и табачну офсет штампу. Инплементисан је стандард ИСО 9001-2008.У процесу 
штампе примењује се стандард FOGRA 12647-2. Користи 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.  
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5. Информације о сегментима   
 
     Штампарски послови су у 2012. години остварили следећи финансики резултат: 
 
                                                                                                                                                у хиљадама динара 
 
                                                     Трошкови                       Приходи                            Добит-губитак 
  
Пословни                                     1.296.298                      1.137.551                                     -158.747 
Финансијски                                  124.850                           21.315                                     -103.535 
Остали                                               24.716                             6.648                                       -18.068 

    Ванредни                                            2.584                             3.601                                          1.017 
 
     Укупно                                       1.448.448                        1.169.115                                     -279.333  
  
   У оквиру пословних трошкова  износ од РСД 159.966 хиљада  односи се на трошкове 
амортизације. Финансијки трошкови у износу од РСД 79. хиљада  односе на камете и курсне 
разлике по кредитима за набавку машина. 
 
 
     Издавачки послови запошљавају 66 радника. У свом саставу имају 6 редакција које издају 
следеће часописе: Политикин забавник, Илустровану политику, Базар, Свет комјутера, Виву, 
Енигматику и Разбибригу.  

  Издавачки послови су у 2012. години остварили следећи финансики резултат: 
 

                                                                                                                                                у хиљадама динара 
 
                                                     Трошкови                       Приходи                            Добит-губитак 
  
Пословни                                       280.914                         248.538                                   -32.376 
Финансијски                                        382                             1.179                                         797  
Остали                                                 1.147                                                                           -1.147 

            Ванредни                                               139                                    3                                        -136  
 
     Укупно                                          282.582                         249.720                                   -32.862 
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6. Нематеријална улагања 
 

 

Улага
ња у 

развој  

Концес
ије, 

патенти, 
лиценц
е и сл. 
права  

Гоод
wилл  

 Остала 
немате-
ријална 
улагања  

Угово
рени 
однос
и са 

купци
ма   

Нема
трија
лна 

улага
ња у 
прип
реми  

Аванс
и  Укупно 

                
Набавна вредност                 
1. јануар 20011 године   54.117    37.377        91.494 
Повећања-процена    0            
Активирања   4.250           4.250 
Средства примљена без 
накнаде        

  
  

    

Отуђења и расходовања         
Стање на дан 31. децембра  
2011 године   58.367    37.377 

  
  

   95.744 
 

                
Повећања-процена                
Активирања       788        788 
                
Отуђења и расходовања         
Пренос (са)/на           
Стање на дан  
31. децембра 2012. године   58.367    38.165 

  
  

   96.532 

                
Акумулирана исправка 
вредности        

  
  

    

1. јануар 2011. године       37.373        37.373 
Активирања               
                
Амортизација 
(Напомена…..)   120    2 

  
  

   122 

Отуђења и расходовања       
Стање на дан 31. децембра  
2011. године   120    37.375 

  
  

   37.495 
 

                
Амортизација 
(Напомена….)   923    2 

  
  

   925 

Отуђења и расходовања         
Пренос (са)/на           
Стање на дан  
31. децембра 2012. године   1.043    37.377 

  
  

   38.420 

                
Неотписана вредност на 
дан:        

  
  

    

- 31. децембра 2012. 
године   57.324    788 

  
  

   58.112 

- 31. децембра 2011. 
године   58.247    2        58.249 
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6. Нематеријална улагања – (Наставак) 
 

 
Остала нематеријална улагања обухватају интерно генерисане капитализоване трошкове 
развоја софтвера  који задовољавају дефиницију нематеријалних улагања.  
 
 Друштво је 31.12.2010.год. извршило процену жигова магазина на  РСД 54.117.209,00. Поменути 
жигови су 01.01.2008.год. преузети од друштва Политика новине и магазини по цени од РСД 
82,46. 
 
Друштво је 2011 години активирло лиценцу Microsotf-а за коју смо склопили уговор са 
друштвом Extreme. Уговором је регулисано да се лиценца користи 3 године а вредност уговора 
је USD 62.277,96  што по продајном курсу НБС-а на дан 25.05.2011. год. износи РСД 4.249.686,07. 
Трајна лиценца има вредност USD 33.445,65 тј. РСД 2.282.244,20  и она се не амортизује. 
Годишња лиценца за прву годину има вреност од USD 1.753,01 тј. РСД 119.620,85  и у 2011.-ој 
години је у целости амортизована. Годишња лиценца за другу годину износи  USD 13.539,65  тј. 
РСД 923.910,52 и  амортиѕована је у 2012.години колико износи и за трћу годину која ће бити 
амортизована у 2013.години 
 
Отпис у износу од РСД 925.739,68 (2011: РСД 121.616,31) укључен је у трошкове пословања у 
билансу успеха.  
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Земљиште, 
грађевинск
и објекти и 

станови  Опрема  
Остала 
опрема  

Инвестиц
ионе 

некретни
не  

НПО у  
припрем

и  

 
 

Аванс
и  

 
 

Укупно 
              
Набавна вредност              
1. јануар 2011. године 1.618.590  1.822.485    937.571  81.331  7.841  4.467.818 
Повећања-ефекти процене       181.359      181.359 
Активирања   2.671    2.943 32.595   38.209 
Отуђења  14.510  40  14.550 
Пренос (са)/на 97.188  0  -108.982  -6.752   
Остале промене-расход   984          984 
Стање на дан 31. децембра  
2011. године 1.715.778  1.828.208    1.121.833  4.944  

1.089  4.671.852 

Повећања-ефекти процене       32.240      32.240 
Пренос (са) на   30.286     -30.286    
Активирања   1.326     58.473   59.799 
209Отуђења 29  2.647  15.998 24.666  43.340 
Расход 1.858  1.395  1.222    4.475 
Остале промене-ефекти 
процене      

   

Стање на дан  
31. децембра 2012. године 1.713.891  1.855.778    1.138.075  7.243  

1.089  4.716.076 

              
Акумулирана исправка 
вредности           

   

1. јануар 2011. године 189.156  802.466    86.295    
  1.077.917 

Расход   866       866 
Амортизација 
(Напомена…..) 24.758  144.883        

  169.641 

Отуђења  13.747  6   13.753 
Остале промене-еф.процене    35.723    0 
Стање на дан 31. децембра  
2011. године 213.914  932.736    122.012    

  1.268.662 

Активирања           
Амортизација (Напомена 
….) 26.216  145.282        

  171.498 

Отуђења 5  1.071    1.076 
Расход  1.265    1.265 
Остале промене-ефекти 
процене    4.554  

  4.554 

Стање на дан  
31. децембра 2012. године 240.125  1.075.682    126.566    

  1.442.373 

              
Неотписана вредност на 
дан:           

   

- 31. децембра 2012 године 1.473.766  780.096    1.011.509  7.243  1.089  3.273.703 
- 31. децембра 2011. године  1.501.864  895.472    999.821  4.944  1.089  3.403.190 
  

7. Некретнине, постројења и опрема  
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7. Некретнине, постројења и опрема ( Наставак ) 
 

 
Амортизација у износу од РСД 171.498 хиљада динара (2011: РСД  169.641 хиљада динара) 
укључена је у трошкове пословања. 
 
Кредити код банака су осигурани заложним правом на  грађевинске објекте у износу од  РСД 
1.063.196 хиљада   (2011: РСД 1.071.271хиљада) и опреме у износу од РСД 358.614 хиљада (2011; 
РСД 401.213 хиљада). 

 
Позиција „машине и опрема“ укључује средства која су узета у финасијски лизинг. 
У 2012.години дошло је до отплате лизинга из 2004 године и тако је друштво постало власник 
средства чија садашља вредност износи 12.696 хиљада динара. 
У 2012.години склопљена су два нова уговора о финансијком лизингу а садашља вредност тих 
средстава на дан 31.12.2012.године  износи 25.688 хиљада динара. 
У садашњој вредности опреме на дан 31.12.2012.године налази се и вредност од 105.142 хиљада 
динара средства узетог у финансијски лизинг 2004.године за које су плаћене лизинг рате још у 
2010. години али нису плаћене затезне камате те друштво још није постали власник  истог.  
 
  2012  2011 
     
Набавна вредност - капитализовани финансијски лизинг  318.424  326.429 
Исправка вредности  187.596  185.226 
     
Садашња вредност  130.828  141.203 
 
У 2012.год. дошло  је до смањења вредности земљишта у Крњачи и то:  
− на терет трошкова из претхоних година износ од 1.142 хиљада динара, исправка грешке из 
2003.год. када је друштво извршило продају дела послвно-производног простора у Крњачи као 
и право коришћења земљишта друштву Политика новине и магазини д.о.о. а том приликом 
није извршило смањење вредности земљишта  за 18.668,96 м2, 
− на терет потраживања од државних органа износ од 698 хиљада динара за 11.410 м2 по Решењу о 
експропријацији  Општине Палилула бр.463-397/2011-I-3, и износ од 17 хиљада динара за 281 м2 
по Решењу о преносу земљишта на Дирекцију за гређевинско земљиште и изградњу Београда 
бр.465-151/2011-I-3.    
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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, а коју одређује независни, професионално 
квалификовани проценитељ. Позитиван ефекат процене у изнсу од РСД 27.686 хиљада књежен 
је у корист осталих прихода текуће године. 
 
Промене на рачуну су биле као што следи: 
 
  2012  2011 
     
Стање на почетку године  999.821  851.276 
Активирање    2.943 
Пренос са објекте за обављање делатности     
Добици на фер вредности (укључени у остале приходе)  27.686  145.636 
Остало -отуђење  15.998  34 
Стање на крају године  1.011.509  999.821 
 
 
Следећи износи признати су у билансу успеха: 
 
  2012  2011 

 
 

 
 
  

Приходи од закупнина инвест.некретнина  4.720  8.672 
Директни трошкови пословања који проистичу из 
инвестиционе некретнине која генерише приход од 
закупнине-порез на имовину 

 

900 

 

770 
     
     
 
Приход од закупнина инвестиционих некретнина је у 2012.год. маљи за 3.952 хиљада динара јер 
је у 2011.год. од јануара до септембра било прихода од закупа Комерцијалној банци дела 
некретнине у Булевару деспота Стефана. 
 

         Друштво је у 2012. години извршило продају инвестиционих некретнина и остварило нето     
         губитак од  3.536 хиљада динара. 
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9. Дугорочни финансијски пласмани 
 

 
 а) Учешћа у капиталу 

 
  2012  2011 
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-Нин     
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 
дред.задруга самост.привредн. 

 
349 

 
349 

     
     
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 
од вредности расположиве за продају-Комерц.банка, 
приоритетне акције 

 

 

 

10.576 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 
од вредности расположиве за продају-Комерц.банка, 
обичне акције 

 

 

 

 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 
од вредности расположиве за продају-акције Дунава 

 
348 

 
515 

Свега учешћа  2.922.583  2933326 
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 

 
-659851 

 
-659.851 

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

 
-1076599 

 
-1.076.599 

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

 
0 

 
-349 

Свега исправке вредности  -1.841.381  -1.841.381 
Учешћа нето  1.081.202  1.091.945 
 
  Улагања у капитал зависних правних лица  
 
  2012  2011 
     
У акцијама      
У уделима  РТБ Политика 51%  92.442  92.442 
Минус: исправка вредности у 2004.год.  92.442  92.442 
     
 
Над зависним друштвом је у 2010.год. покренут стечајни поступак који још није окончан. 
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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 хилјада 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 дато по Финансијким извештајима за 2011.год. 

 
Фер вредност осталих улагања којима се тргује на активном тржишту утврђује се на основу 
текуће тржишне вредности у моменту закључења пословања на дан 31 децембр 2012. 
 
У 2012.год.  продате су акције Комерцијалне банке -приоритетне. 
 
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. 
  
У улагања расположива за продају укључене су хартије од вредности које су заложене као 
јемство по основу уговора о кредиту код Комерцијалне банке.  
 

б) Остали дугорочни финансијски  пласмани 
 
  2012  2011 
     
Остали дугорочни финансијски пласмани-кредити 
радницима за откупе станова, депозити за откуп станова  

 
32.465 

 
31.625 

Минус: исправка вредности     
Укупно – нето вредност  32.465  31.625 
 

 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на  дугорочно улежене средстава у 
заједничке подухвате, орочени депозити и дугорочно дати зајмови за решевање стамбених 
потреба запослених. 
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10. Залихе 
 
  2012  2011 
     
Залихе материјала  75.546  78.880 
Недовршена производња     
Готови производи   40.274  41.637 
Роба     
Дати аванси за залихе и услуге  721  1.572 
     
     
Укупно залихе – нето  116.541  122.089 
 
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. 
 

 
 

11. Потраживања 
 
  2012  2011 
     
Потраживања по основу продаје  176.042  221.126 
Потраживања од повезаних правних лица  7.410  13.748 
Потраживања из специфичних послова  184  136 
Остала потраживања-за више плаћен порез на добит  534  902 
Остала портаживања-за исплаћене зараде на терет фонд  275  231 
Остала портаживања-од пореских управа за преплате 
јавн.прихода 

 
38 

 
40 

Остала портаживања-од радника  1.246  1.277 
Остала портаживања-од државних органа од експропријације  715   
Минус: исправка вредности  32.090  43.095 
Укупно потраживања – нето  154.354  194.365 
     
Потраживања за авансе  1.810  2.661 
 
Сва дугорочна потраживања доспевају за наплату у поериоду од пет година од датума биланса 
стања. 

 
На дан 31. децембра 2012. године потраживања по основу продаје у износу од  77.388 хиљада 
динара су у потпуности наплатива. 
Потраживања од повезаних правних лица у износу од 1.895 хиљада динара су у потпуности 
наплатива. 
 
Потраживања по основу продаје чија наплата касни мање од два месеца не сматрају се 
обезвређенима.  
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11. Потраживања (Наставак) 
 
 
На дан 31. децембра 2012 године потраживања  у износу од РСД 32.090 хиљада динара (2011: 
РСД 43.095 хиљада динара) била су обезвређена и за њих је извршено резервисање. 
Појединачно обезвређена потраживања по основу продаје се углавном односе на потраживања 
од  купаца за штампарске услуге. 
 
Књиговодствена вредност потраживања по основу продаје и других потраживања друштва 
исказана је у следећим валутама: 
  2012  2011 
     
РСД  101.898  131.612 
Друге валуте   81.554  103.262 
  183.452  234.874 
 
Потраживања у другим валутама у износу од 78.253 хиљада динара се односе на купце за 
штампарске услуге чије потраживање има валутну клаузулу везану за евро. 
 
Промене на рачуну резервисања по основу умањења вредности потраживања су: 
 
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 
 
  2012  2011 
Краткорочни фин.пласмани-откуп станова радника до 1 год. 1.113 1.029 
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  42.833  28.526 
Минус: исправка вредности  42.831  28.431 
Нето краткорочни пласмани  1.115  1.124 
 
Краткорочни финансијски пласмани се односе на пласман у зависно правно лице „РТВ 
Политика“. 30.05.2006. године Друштво је преузело кредит који је зависно правно лице имало 
прем Комерцијалној банци у износу од 65.508 хиљада динара. Додатним уговором „РТВ 
Политика“ се обавезала да ће поменута средства надокнадити Друштву оног тренутка кад се за 
то стекну услови. У мају 2007 године Друштво је као јемац по кредиту који је код Комерцијалне 
банке имала „РТВ Политка“ преузело кредит у износу од 23.058 хиљад динара. 
У 2008. години Друштво је проценило да треба да изврши обезвређење поменутог пласмана у 
целини. Над поменутим зависним друштвом је 30.11.2010. године покренут стечајни поступак 
који још није окончан. 
Потраживања за менице дате на наплату се односе углавном на купце за штампарске услуге. 
 

13.   Готовински еквиваленти и готовине 
 

 
  2012  2011 
Хартије од вредности – готовински еквиваленти     
Текући (пословни) рачуни     
Издвојена новчана средства –депозит и рн.боловања  51   
Благајна     
Девизни рачун  142  165 
Девизни акредитиви     
Девизна благајна     
Новчана средства чије је коришћење ограничено или 
вредност умањена 

 
 

 
 

Остала новчана средства     
Свега  193  165 
 
 
У сврху састављања Извештаја о токовима готовине, готовина, готовински еквиваленти и 
прекорачења по текућим рачунима обухватају: 
 
  2012  2011 
     
Готовински еквиваленти и готовина     
Прекорачење по текућим рачунима-Комерцијална банка  23.113  29.922 
Прекорачења по текућим рачунима-Српска банка  3.995  5.144 
  27.108  35.066 
 
Каматна стопа за прекорачење по текућем рачуну код Комерцијалне банке износи 1,60% 
са роком  доспећа до 27.02.2013.год. а код Српске банке 2,80% са роком доспећа 12.01.2013.год. 
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14.  Порез на додату вредност и активна временска разграничења 
 

  2012  2011 
     
Порез на додату вредност  11.382  10.850 
Накнадноно враћен ПДВ купцима-страним држављанима     
Разгранићени трошкови осигурања имовине-полиса  4.167  4.140 
Обрачунати приходи текуће године  12.629  9.057 
     
Потраживања за нефактурисани приход     
Разграничени трошкови по курсних разлика  38.364   
Остала активна временска разграничења –разгран.остали 
трошкови 

 
1.229 

 
1.621 

Укупно  67.771  25.668 
     
Одложена пореска средства     
     
     

 
        
 Разграничени трошкови курсних разлика у износу од 38.595 односе се на нереализоване курсне 
 разлике по дугорочним обавезама. 

 
15.   Ванбилансна актива и пасива 

 
                                                                                                                              

  2012  2011 
     
Акције Комерц.банке дате у залог     10.575 
Машина Комори LR 438 D дата у залог  358.614  401.213 
     
Зграда у Бул.Деспота Стефана бр. 24-хипотека  482.734  481.554 
Зграда у Крњачи, Панчевачки пут 47а-хипотека  592.139  589.717 
Потраживање заложено Аик банци  6.312   
Менице дате Комерцијалној банци за динарски кредит-остатак  14.080   
Менице дате Српској банци за динарски кредит  70.000   
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-325.562 Е  37.022  34.067 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-750.944 Е  85.396  78.580 
Менице дате Комерцијалној банци за динарски кредит-остатак  12.730  35.000 
Менице дате Комерцијалној банци за дозвољени минур  30.000  30.000 
Менице дате Српској банци за дозвољени минус 
Менице дате српској банци за кредит од 159.000 долара 

 6000 
13958  

6000 
 

Менице дате Piraeus leasing-u за 13.800 е  1569   
Менице дате VB leasing-u за 258.053,41 е  29.346   
Роба примљена у комисиону продају  4.260  4260 
Свега  1.744.160  1.670.966 
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16.  Капитал и резерве  
 

Акцијски 
капитал 

 

 Остали 
капитал 

 
Резерве 

(група 
32) 

 Ревало-
ризацион
е резерве 
(група 33) 

 Нереализо
вани 

добици 
332 

 Нереали
зовани 
губици 

333 Укупно 
              
Стање 1. јануара 2011.  3.958.138  22.443    49.873  45.934  547 4.075.811 
Добици на фер вредности, без 
пореза: 

 
 

   
 

      
 

              
- финансијска средства 
расположива за продају 

 
 

   
 

   -45.934  133 
-46.067 

-нематеријала имовина              
Издавање хартиај од вредности              
              
Остало    -22.443  22.443        
Добит за годину               
Укупно признати приходи и 
расходи за 2010. 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

              
              
              
Стање 31. децембра 2011  3.958.138    22.443  49.843    680 4.029.744 
              
Стање 1. јануара 2012.  3.958.138    22.443  49.843    680 4.029.744 
Добици на фер вредности, без 
пореза: 

 
 

   
 

      
 

- земљиште и грађевински 
објекти 

 
 

   
 

 8.118   8.118 
 

- финансијска средства 
расположива за продају 

 
 

   
 

      
 

- нематеријалне имовине              
              
Нереализовани добици по 
основу ХОВ расположивих за 
продају 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Нереализовани губици по 
основу ХОВ расположивих за 
продају 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Остало         -2.769    -390 -2.379 
Добит за годину               
Укупно признати приходи и 
расходи за 2011. 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

              
              
Стање 31. децембра 2012.  3.958.138    22.443  55.192    290 4.035.485 
              

 
Смањење нереализованих губитака у износу РСД 556.600 су резултат продаје акција 
Комерцијалне банке – приоритетне а повећање од РСД 166.532 је резултат пада цена акција 
Дунав осигурања 

        Ревалоризационе резерве нематеријалне имовине се односе на резултат порцене жигова  
            магазина на дан 31.12.2010.год. 
 Остали капитал који се састоји од фонда и извора средстава заједничке потрошње за потребе 
 становања издвајаних по старом Закону о становању рекласификован је на статутарне резерве 
 друштва. 
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16. Капитал и резерве ( Наставак ) 
 
(а) Основни капитал (Акцијски капитал)- прилагодити облику капитала 

 
  Број акција 

(у 000) 
 Обичне 

акције 
 Емисиона 

премија 
 Укупно 

         
На дан 1. јануара 2012.  6.597       
Куповина акција од стране запослених         
Остале измене /специфицирати/         
         
На дан 31. децембра 2010.  6.597       
Куповина акција од стране запослених         
Остале измене /специфицирати/         
         
На дан 31. децембра 2012.  6.597       
 
Укупан одобрени број обичних акција износи 6.596.896 акција (2011: 6.596.896 акција) по 
номиналној вредности од РСД  600,00 по акцији (2011 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: 
 
  2012  2011 
Стање 1. јануара   71.695  71.695 
Добит за годину     
Покриће губитака из ранијих година     
Стање 31. децембра   71.695  71.695 

 
(ц). Губитак 
                                                                                                                   2012                     2011 

Стање 1. јануара   1.265.589  1.062.806 
Корекција губитка из претх.година за свођење учешћа у 
придружено правно лице Политика новине и магазини на 
надокнадиву вредност по препоруци ривизије изврштаја за 
2011.год.  

 

187.558 

 

 
Корекција губитка из претходне године за свођење обавезе 
према Комерцијалној банци -ИОС 2011.год. По препоруци 
ревизије  извештаја за 2011.год. 

 

24.866 

 

 
Корекција губитка из претходне године за обавезу према 
Царинарници Београд-судски - спор за коначно царињење 
машине из 2007.год. 

 

58.534 

 

 
Корекција губитка из претходне године за укалкулисавање 
регреса за годишњи одмор за 2009, 2010 и 2011 год. 
Корекција губитка из претходне године за камату по спору 
Комерцијалне банке а која се односи на претходни период 

  
43.535 

 
40.475 

 

 
Нето губитак текуће године  543.798  202.783 
Стање 31. децембра   2.164.355  1.265.589 
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17.   Дугорочна резервисања 
 
Промене на рачунима резервисања су као што следи: 
 

Трошков
и у 

гарантно
м року

 Обнавља 
ње 

природн
их 

богатста 
ва 

 

Задржане 
кауције и 
депозити 

 

Трошкови 
реструкту-

рирања 

 

Накнаде за 
друге 

бенефиције 
запосленима 

 

Остала 
резерви-

сања 

 

Укупно 
               
Стање 
1. јануара 2011. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25.326 

 
90.029 

 
115.355 

На терет-у корист 
биланса успеха: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-8 

 
-4.670 

 
-4.678 

Додатна 
резервисања 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.043 

 
6.245 

 
10.288 

               
Искоришћено у 
току године 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.486 

 
2.316 

 
3.802 

Стање на дан 
31. децембра 2011 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
27.875 

 
89.288 

 
117.163 

Стање на дан 
01.јануара 2012 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
27.875 

 
89.288 

 
117.163 

На терет/у корист 
биланса успеха: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.859 

 
-57.488 

 
-55.629 

Додатна 
резервисања 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               
Искоришћено у 
току године 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.434 

 
2.312 

 
5.746 

Стање на дан 
31. децембра 2012 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
26.300 

 
29.488 

 
55.788 

 
(a) Накнаде и друге бенефиције запослених 
 
Накнаде запосленима: 
 
  2012  2011 
Отпремнине   23.188  24.543 
Јубиларне награде  3.111  3.332 
Остале накнаде у складу са стеченим правима      
  29.299  27.875 
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17.  Дугорочна резервисања (Наставак) 
 
(b) Судски спорови 
 
Остала резервисања у износу од 19.099 хиљада динара обухватају резервисања за одређене 
судске спорове које су против Друштва покренули клијенти за надокнаду штете, неисплаћене 
зараде. Резервисање је признато у билансу успеха у оквиру трошкова амортизације и 
резервисања у ранијим годинама. Укинуто резервисање је признато у оквиру прихода. У 
2012.години је укинуто резервисање у износу од  57.488 хиљада динара од чега се највећи део у 
износу од 55.000 хиљада динара односи на судски спор из 2000 године са друштвом Tuck Vision 
за који имамо документ привреног суда у Београду да је издато решеље о повлачењу тужбе те 
се тужба сматра оповученом од 07.02.2007.године.  По мишљењу пословодства, након 
одговарајућих правних консултација, исход тих судских спорова неће довести до значајнијих 
губитака преко износа за које је извршено резервисање на дан 31. децембра 2012. године. 
 
Отала резервисања у износу од 10.390 хиљада динара односи се на резервисање по уговору о 
уступању потраживања са душтвом Телеком Србија. Види напомену 29. 
 

18.  Дугорочни кредити      
 

  2012  2011 
Финасијски кредит од:     
  -   банака у земљи      625.875  688.941 
  -   банака у иностранству      
Укупно дугорочни кредити    862.383 
Део дугорочних кредита који доспева до једне године      
Комерцијална банка-партија (475-6) 200014.9  114.254  94.784 
Комерцијална банка-партија (1816) 600403.0  8.434  13.532 
     
Комерцијална банка-партија (1901) 600141.4  7.944  6.822 
Комерцијална банка-партија 1956     
Комерцијална банка-партија 109715.4  13.730  22.270 
     
     

Краткорочни део дугорочних кредита  143.362  137.408 
Дугорочни део дугорочних кредита  482.513  551.533 
 
Доспеће дугорочних кредита: 
 
 2012  2011 
    
Између 1 и 2 године  94.051  107.536 
Између 2 и 5 године  319.910  254.757 
Преко 5 година  68.552  189.240 
  482.513  551.533 
 
Књиговодствена вредност кредита Друштва изражена је у следећим валутама: 
 
 2012  2011 
РСД    35.000 
ЕУР  625.875  653.941 
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18. Дугорочни кредити  (Наставак) 
 
Кредити од банака обезбеђени су заложним правом на грађевинске објекте, купњеном 
машином и датим бланко меницама Друштва.  Заложена је машина KOMORI  LR 438 D 
купљена  кредитом Комерцијалне банке партија 475-6 на 6.430.129 евра  за који је и дата залога. 

 
18.  Остале дугорочне обавезе 

 
  2012  2011 
Обавезе по лизингу  12.297  1.121 
Дугорочне обавезе прма добављачима у земљи  11.757  1.847 

 
Друштво је 21.12.2011.год. склопило уговор о финансијском лизингу број 842/11 са Peraeus leasing 
doo за куповину комбија марке Fiat. Вредност лизинга износи ЕУР 12.420,00. Рок отплате лизинга 
је од 04.01.2012. до 01.12.2017.год. Рата лизинга износи ЕУР 205,70 по продајном курсу Piraeus bank. 
Номинална каматна стопа је 4,75%. 
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. Номинална каматна 
стопа износи 7,50% 

       Дугоророчне обавезе према добављачима у земљи се односе на куповину лиценце Microsoft-a oд    
 добављача Extreme и Дирекције за грађевинско земљиште за легализацију производне хале у 
 Крљачи. 

 
 

19.  Краткорочне финансијске обавезе 
 
  2012  2011 
     
Краткорочни кредити у земљи  214.281  105.067 
Краткорочни кредити у иностранству  188.488  173.442 
Део дугорочних кредита који доспева до једне године   143.362  137.408 
Остале краткорочне финансијске обавезе-по финанс.лизингу   15.551  7.152 
Остале краткорочне финансијске обавезе-угов.о преузим.дуга     
  561.682  423.069 
 
Доспеле а неплаћене обавезе по кредитима износе 373.420 хиљада динара а по финансијском 
лизингу 8.470 хиљада динара. 

           У 2012. години склопљени су уговори по следећим кредитима: 
− са Комерцијалном банком за кредит по партији 9624 на 22.000 хиљада динара са роком 

враћања до 26.02.2013. године. и каматном стопом од 1,50%. Салдо дуга на дан 
31.12.2012.године износи 14.080 хиљада динара, 

− са Српском банком за кредит по партији 915178234 на 159.000 долара са роком враћања 
26.11.2012. године и каматном стопом 1,10%. Салдо дуга на дан 31.12.2012.године је 159.000 
долара.   

− са АИК банком за кредит по партији 448212 на 300.000 евра са роком враћања од 13.07.2013. 
до 14.12.2013.годнне и каматном стопом 12,0% годишње. 

  Друштво је 30.03. 2012.године склопило уговор о краткорочном бескаматном кредиту са 
   Министарством финансија Владе Републике Србије у износу од 45.000 хиљада динара и д
  ана 20.12.2012.године под истим условима кредит у износу од 10.000 хиљада динара.  Рок 
  враћаља кредита је 31.12.2012.године. Кредити су у целости неотплаћен на дан   
  31.12.2012.год.  
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 21. Обавезе из пословања 

  2012  2011 
     
Примљени аванси, депозити и кауције  10.213  11.171 
Добављачи у земљи                                                                                     932.996  762.054 
Добављачи у иностранству  232.617  205.359 
Добављачи – матична и зависна правна лица  2.504  712 
Добављачи – остала повезана правна лица     
Остале обавезе из пословања-нефактурисане     
Обавезе из специфичних послова-комисиона продаја  259  259 
Остале обавезе  30  4 
Укупно  1.178.619  979.559 
 
 
Обавезе према добављачима у земљи са валутном клаузулом у износу од РСД 270.773 хиљада 
динара су изражене у  еврима, као и обавезе према добавњачима у иностранству на дан 31. 
децембра 2012. године. Доспеле а неплаћене обавезе према добављачима (у земљи и 
иностранству) износе  РСД 982.804 хиљада. 

 
22. Остале краткорочне обавезе 

 
  2012  2011 
     
Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  84.600  61.027 
Остале краткорочне обавезе - обрачунате а неисплаћене 
накнаде по уговоу о делу 

 
16.058 

 
6.091 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања  189.757  57.879 
Остале обавезепрема запосленима  1.738  901 
  292.153  125.898 
 

       Обавезе по основу  неисплаћених зарада односе се на  зараду за децембар 2012. која  је исплаћена 
 у 2013.години   у износу од  28.822  хиљада динара, неплаћени порези и дориноси из зарада за 
 октобар и  новембар 2012. каи и за 2 рате  плаћеног регреса у износу од 26.985 хиљада динара, 
 камата за  неплаћене порезе и доприносе у износу од 418 хиљада динара,  неисплаћен регрес 
 за 2010 и  2011 годину  у износу од 27.246 хиљада динара. Наиме, у априлу  2012.године 
 Друштво је направило  споразум са два синдиката о исплати регреса запосленима за 2009, 2010 
 и 2011. годину. Свака година би била исплаћена у 6 рата. У 2012. години је исплаћен регрес за 
 2009. годину и 1 рата за 2010.годину. Остатак неисплаћеног регреса ће бити исплаћен у 2013. 
 године.  
 Обавезе за камате по кредитима износе 63.490 хиљада динара и у потпуности су наплативе. У 
 обавезе по каматама налази се укалкулисана камата по два спора са Комерцијалном банком  у 
 износу од 103.576 хиљада динара као и  камата по добављачима за неблаговремено плаћене 
 обавезе у износу од 22.688. 
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23. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 

прихода и пасивна  временска разграничења 
  2012  2011 
     
Обавезе за порез на додату вредност     
Обавезе за остале порезе, доприн. и царине и друге дажбине   

58.534 

 

59.703 
-   Обавезе за порез на имовину и накн.за грађев.земљиште  9.628  17.983 
-  Обавезе за доприносе     
-   Остале обавезе за порезе и доприносе-по уговорима о делу 
о ауторским уговорима  

 
6.020 

 
2.248 

Пасивна временска разграничења се односе на обрачунате 
трошкове периода 

 
16.308 

 
14.279 

  90.490  94.213 
Обавезе за порез из добити     
  90.490  94.213 

 Обавезе за царине и друге дажбине у иносу од 58.534 хиљада динара односе се на обавезу 
Царинарници београд по решењу суда за неплаћено коначно царињење из 2007.год. за машину 
која је привремено увезена у 2004. години. 
 
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 власт. Друштво има исказане одложене пореске обавезе и 
то: 
  2012  2011 
Одложене пореске обавезе:     
- Надокнадиве у року дужем од 12 месеци-вредност основних 
средстава по књиговодственим и пореским прописима 

 
162.197 

 
111.645 

- Надокнадиве у року од 12 месеци-усклађена вредност 
финансијских средстава расположивих за продају 

 
 

 
 

- Надокнадиве у року од 12 месеци-усклађена вредност 
нематеријалне имовине 

 
 

 
5.412 

   Одложена пореска средства     
-  За резервисане отпремнине радника  -3.478  -2.454 
-  За неплаћене порезе на имовину, грађевинско земљиште...  -1.385  -1.943 
Одложене пореска средства/обавезе (нето)  157.334  112.660 
 
Бруто промене на рачуну одложеног пореза на добит: 
  2012  2011 
Стање на почетку године  112.660  122.262 
На терет биласа успеха  50.023  -4.498 
Порез директно на терет капитала-смањење ревалор.резерви   -5.349   
Порез директно у корист капитала-финансијска сед. 
Расположива за продају 

   -5.104 

Стање на крају године  157.334  112.660 
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24.  Одложена пореска средства и обавезе-наставак 

 
 До повећања одложених пореза је дошло из разлога промене процента обрачуна истих са 10% 
 на 15%. 

Одложени порез из добити који је директно теретио капитал у току године је као што следи: 
 
  2012  2011 
Корекције почетног стања за резервисане отпремнине-добит 
претходне године 

    

Ревалоризационе резерве:  2.769   
– Земљиште и грађевински објекти   -8.118   
– Нематеријална имовина      
– Финансијска средства расположива за продају     5.104 
План опција за продају акција     
Конвертибилне обвезнице– власничка компонента      
  -5.349  5.104 

 
25. Усаглашавање потраживања и обавеза 

 
Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан  31.12. 2011. год. 
 
Доваљачи са којима постоји рсзлика у исказаном салду су следећи: 
− Београдски водовод и канализација за износ од РСД 19.013 хиљада колико износи наша тужба 
против истог за неисправне а плаћене рачуне за испоручену воду на локацији Крњача, 
Панчевачки пут 47 а. 
− Дунав осигурање из Београда за износ од РСД 1.008 хиљада колико износи камата из 2008.год. 
коју је наше друшрво оспорило и вратило истом. ИОСИ 
−  
Купци за штампарске услуге - постоји разлика у исказаном салду са неким купцима само за 
курсне разлике јер  нису курсирали своје обавезе. 
 
  

26. Пословни приходи      
  2012  2011 
Приход од продаје произв.и услуга повезаним правним лиц.  158.452  144.291 
Приходи од продаје производа и услуга  1.215.281  914.635 
Приход од активирања учинака и робе  1.048  4.169 
Повећање вредности  залиха учинака   1.294   
Смањење вредности залиха учинака     916 
Остали пословни приходи   18.137  28.508 
Укупно   1.394.212  1.090.687 

 
  
 Приход од продаје производа и услуга је у 2012. години у односу на 2011. годину већи за РСД 
 300.646 хиљада а односи се на  приход од штампарских услуга и материјала које је друштво 
 остварило  започињањем поновне сарадње са великим купцем за штампарске улуге Ringier 
 Axel Springer од марта 2012.године. 
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27. Остали пословни приходи   

  2012  2011 
     
Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.  55   
Приходи од закупнина  16.684  22.988 
Приходи од чланарина      
Приходи од тантијема и лиценцних накнада     
Остали пословни приходи-префактурисани трошкови  1.398  5.520 
  18.137  28.508 

 Приход од закупа је у 2012. године мањи јер се су се корисници закупа у Булевару деспота  
 Стефана 27. Комерцијална банка и Политика новине и магазини иселили. 
 
28. Пословни расходи 

  2012  2011 
     
Набавна вредност продате робе      
Трошкови материјала  1.009.931  707.514 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  385.976  388.731 
Трошкови амортизације   172.423  169.763 
Трошкови резервисања   1.859  10.289 
Остали пословни расходи   144.450  128.334 
  1.714.639  1.404.631 

 
 
Трошкови материјала укључују : 
- трошкове новинске харије       дин.  698.318  
-трошкови штампарске боје     дин.    93.198 
-  остали штампарски материјали     дин.    80.854 
-материјал за оправке и резервни делови   дин.               12.443 
- трошкови горива и енергије     дин.             117.574 
-остали материјал       дин.      7.544 
 
Трошкови материјала су у 2012. години у односу на 2011. годину већи за РСД  302.417 хиљада  
јер се од марта 2012.године вратио велики купац за штампарске услуге Ringier Axel Springer- 
Напомени  26. 
 

29. Трошкови амортизације и резервисања 
   

  2012  2011 
Троскови амортизације  172.423  169.763 
Трошкови резервисања за лична давања   1.859  4.043 
Трошкови резервисања за судске спорове    6.246 
Трошкови осталих резервисања     
  174.282  180.052 
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30.  Остали пословни расходи 
 
 

  2012  2011 
     
Транспортне услуге  18.895  15.845 
Услуге одржавања  5.670  5.951 
Закупнине  3.288   
Трошкови сајмова  409   
Реклама и пропаганда   2.552  3.661 
Трошкови развоја који се не капитализују     3.712 
Остале услуге  50.080  43.331 
Непроизводне услуге   5.567  6.645 
Репрезентација  4.101  3.649 
Премије осигурања  12.381  12.210 
Трошкови платног промета  5.478  4.116 
Трошкови чланарина  3  8 
Трошкови пореза  20.073  19.396 
Остали нематеријални трошкови  15.953  9.810 
  144.450  128.334 

 
Трошкови закупнине у 2012.години се односе на закуп дела простора у Цетињској бр. 1. чије је 
власник НИН-а који се из поменутог простора иселио у марту 2012.године. 
Остали нематеријални трошкови су у 2012. години већи за РСД 6.143 хиљада из разлога 
повећаног трошка судских такси као и трошкова принудне наплате.  
 
 

31. Финансијски приходи 
 

  2012  2011 
     
Финансијски приходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима  

 
 

 
 

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима 

 
 

 
 

Приходи камата  795  2.384 
Позитивне курсне разлике  2.440  18.630 
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  18.681  8.945 
Учешћа у добитку зависних правних лица     
Остали финансијски приходи  1.200  1.835 

  23.116  31.794 
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32. Финансијски расходи 
  2012  2011 
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима  

 
 

 
 

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима 

 
 

 
 

Расходи камата  159.748  77.578 
Негативне курсне разлике  39.070  8.963 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  45.375  10.450 
Учешћа у губитку зависних правних лица     
Остали финансијски расходи     
  244.193  96.991 

 
Расхода камата у износу од  РСД 17.198 хиљада  се односе на камате за неблаговремено плаћање 
обавеза према добављачима, РСД 3.389 хиљада  за неблаговремено плаћене јавне приходе, РСД 
2.390 хиљада динара камате по судким споровима,  РСД 73.980 хиљада   се односи  на обавезе по 
кредитима и лизингу и РСД 63.101 хињада се односи на камату по судском спору Комерцијлане 
банке. 
Разлике у курсним разликама и ефекту валутне клаузуле су производ скока евра на дан 
31.12.2012. године у оносу на 31.12.2011. године за РСД 9,08. 
 
 

33. Остали приходи 
 
  2012  2011 
     
Остали приходи:     
Добици од продаје:     
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме    2.858 
- биолошких средстава     
- учешћа и дугорочних хартија од вредности    45.358 
- материјала      
Вишкови      
Наплаћена отписана потраживања     
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  1.768  1.792 
Приходи од смањења обавеза  57   
Приходи од укидања дугорочних резервисања  57.488  4.679 
Остали непоменуту приходи   3.169  2.928 
  62.482  57.615 
Приходи од усклађивања вредности:     
- биолошких средстава     
- нематеријалних улагања      
- некретнина, постројења и опреме  27.685  150.448 
- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају 

 
 

 
 

- залиха     
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана  3.048  2.599 
- остале имовине     
  30.733  153.047 
  93.215  210.662 
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33. Остали приходи (Наставак) 
 
        Добици од продаје дугорочних хартија од вредности у 2011.год. се односи на продају акција 
 Комерцијалне  банке. Остварена је продаја 31.580 комада обичних и 7.108 комада 
 приоритетних акција.  Номинална вредност поменутих акција у књигама је износила РСД 
 1.000,00 . 
 
          Приходи од укидања дугорочних резервисања односе се на резервисања за судске спорове. У 
 складу са МРС, Законом о рачуноводству и ревизији и Правилнком о рачуноводству и ревизији 
 Друштва предвиђено је да се резервисања испитују на дан сваког биланса стања и коригују 
 тако да одражавају најреалнију садашњу процену. Пословодство Друштва је на основу 
 мишљења правне служе проценило да треба укинути резервисања ако више није вероватно да 
 ће одлив ресурса који представљају економске користи бити потребан за измирење обавезе. 
 Највећи спр који је укинут је спор из 2000. године са друштвом Tuck Vision чије резервисање је 
 износило РСД 55.000 хиљада и за који имамо документ суда да се сматра повученим. 
 
 Приход од усклађивања вредности некретнина постројења и опреме се односи на приход 
 остварен проценом инвестиционих некретнина које се вреднују по фер вредности.  
 
34. Остали расходи 

  2012  2011  
Губици од продаје:      
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме  5.334  763  
- биолошких средстава      
- учешћа и дугорочних хартија од вредности  3.349  83  
- материјала   5  141  
Мањкови  297  74  
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  2.347  504  
Остало  5.427  3.629  
      
  16.759  5.194  
Умањење вредности:      
- биолошких средстава      
- нематеријалних улагања      
- некретнина, постројења и опреме     1.869  
- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности  
  расположивих за продају 

 
 

 
  

- залиха    2.154  
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана  18.742  29.428  
- остале имовине      
Остало      
  18.742  33.451  
  35.501  38.645  
 
Губици од продаје некретнина се односе на продају инвестиционе некретнине у Нишу а од 
продаје хартија од вреднсти на приоритетне акције Комерцијалне банке. 
Умањење вредности потраживања и краткорочних финанс.пласмана од 18.742 хиљада динара 
се односи на обезвређење  потраживања од којих издвајамо следеће: купци за штампарске 
услуге  Ekonomist  media group у износу од 5.771 хиљада динара, Водич за живот у износу од 
2.329 хиљада динара, Hapyy media у износу од 1.665 хиљада динара, Wertmedia у износу од  
2.965 хиљада динара, Gorgon у износу од 3.090 хиљада динара. 
 



ПОЛИТИКА а.д. 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.12.2012. 

  (Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)   
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35. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 
  2012  2011  
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  268.301  276.705  
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 
послодавца 

 
49.799 

 
51.273  

Трошкови накнада по уговору о делу  1.914  1.512  
Трошкови накнада по ауторским уговорима  29.843  29.590  
Трошкови накнада по уговору о привременим и  
повременим пословима 

 
21.587 

 
13.212  

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 
уговора 

 
 

 
1.086  

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора      
Остали лични расходи и накнаде  14.532  15.353  
  385.976  388.731  

 
36.   Порески расход периода 

 
  2012  2011  
      
Текући порез – порески расход периода    582  
Одложени порески расходи периода   50.023    
Одложени порески приходи периода     4.498  
  50.023  3.916  

       
Одложени порески расходи се односе на разлику између садашње вредности  

         основних средстава по књиговодственим и пореским прописима. Разлика и
 змеђу 2012. и 2011. године је резултат промене пореске стопе у 2013.години са  
         10% на 15% 
  
      37. Зарада по акцији 

 
(a) Основна зарада по акцији 
 
Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добит/(губитак) који припада акционарима 
Друштва (матичног правног лица) подели пондерисаним просечним бројем обичних акција у 
оптицају за период искључујући обичне акције које је Друштво откупило и које се држе као 
откупљене сопствене акције. 
 
Друштво је у 2012. години остварило основни губитак по ацији у износу од 82,4323 динара (у 
2011. год. добитак по акцији је износио 30,7392 динра). 
 
 
 
                                                                                                                            Законски заступник 
 
                                                                                                                          _____________________ 



GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2012. GODINI 
 

I OPŠTI PODACI 

1.Poslovno ime,  sedište i adresa: 
   MB i PIB: 

„Politika“ a.d., Beograd, ul. Cetinjska br.1 
07021747; 100002524  

2. e-mail adresa: 
    WEB site: 

info@politika-ad.com ;   www.politika-ad.com  

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar  
    privrednih subjekata: 

BD45192, 28.07.2005. 

4. Delatnost (šifra i opis): 5813; izdavanje novina 

5. Broj zaposlenih: 336 

6. Broj akcionara:  

7. Deset najve�ih akcionara 

Akcionari Broj akcija na dan 
31.12.2012 godine 

U�eš�e u osnovnom kapitalu u % 

Republika Srbija 2.049.238 31,06367 

Akcijski fond Republike Srbije 1.415.135 21,45153 

JP Elektroprivreda Srbije 800.000 12,12692 

PIO fond RS 285.592 4,32919 

Komercijalna banka a.d. 172.628 2,61681 

AIK banka a.d. Niš 120.607 1,82824 

Miljkovi� Ivan 103.767 1,57297 

Elektrodistribucija Beograd 94.054 1,42573 

JP PTT saobra�aja Srbija 70.757 1,07258 

NIS AD Novi Sad 51.789 0,78505 

8. Vrednost osnovnog kapitala  
(u 000 din): 

3.958.138 

9. Broj izdatih akcija (31.12.2012: 
    CFI kod: 
    ISIN broj: 

6.596.896 
ESVUFR 
RSPLTKE28360 

10. Podaci o zavisnim društvima: 
      Poslovno ime: 
      Sedište i poslovna adresa: 

Zajedni�ki formirano preduze�e 
„Politika novine i magazini“ d.o.o. 
Beograd, Makedonska 29 

11. Poslovno ime revizorske ku�e koja 
      je revidirala poslednji finasijski  
      izveštaj: sedište i adresa: 

Revizorska ku�a “Auditor” d.o.o. Beograd, Strahinj�a bana 
26 

12. Naziv organizovanog tržišta na 
      koje su uklju�ene akcije: 

Beogradska berza a.d., Novi Beograd, Omladinskih brigada 1 

II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 

1. Navesti �lanove i njihov status u Nadzornom odboru 

Ime, prezime i 
prebivalište 

Obrazovanje i 
sadašnje 

zaposlenje 

�lanstvo u UO ili NO 
drugih društava 

Ispla�eni neto 
iznos 

nadoknade 

Broj i % akcija koje 
poseduje u A.D. društvu 



Jasmina Mitrovi�- Mari� 
predsednik 

    

Kosta Sandi�     

Nemanja Stevanovi�     

Slobodan Bogunovi�     

Suzana Vasiljevi�     

     

     

     

2. Navesti �lanove i njihov status u Nadzornom odboru 

Ime, prezime i 
prebivalište 

Obrazovanje i 
sadašnje 

zaposlenje 

�lanstvo u UO ili NO 
drugih društava 

Ispla�eni neto 
iznos 

nadoknade 

Broj i % akcija koje 
poseduje u A.D. društvu 

     

     

3. Navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web  site na kome je 
    objavljen: - 
     

III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 

1. Izveštaj uprave o realizaciji poslovne  
    politike, sa navo�enjem slu�ajeva i razloga 
za odstupanje, i drugim na�elnim pitanjima 
koja se odnose na vo�enje poslova 

 

 

2. Analiza poslovanja (u hiljadama dinara)         2012. 

Ukupan prihod 1.394.212 

Ukupan rashod 1.714.639 

Bruto dobit / gubitak -493.775 

Prihod od prodaje roba  

Prihod od prodaje proizvoda i usluga 1.373.733 

2.1. Pokazatejli poslovanja   

Ekonomi�nost poslovanja  
(poslovni prihodi/poslovni rashodi) 

0,81 

Rentabilnost poslovanja  
(iskazana dobit/ukupni prihod) 

 

Likvidnost (obrtna imovina/kratkoro�ne obaveze) 0,16 

Prinos na ukupni kapital  
(bruto dobit/ukupan kapital) 

 

Neto prinos na sopstveni kapital  
(neto dobit/akcijski kapital) 

 

Poslovni neto dobitak  
(poslovni dobitak/neto prihod od prodaje) 

 

Stepen zaduženosti  
(ukupne obaveze/poslovna pasiva) 

0,56 



Likvidnost I stepena (gotovina i got. 
ekvivalenti/kroz kratkoro�ne obaveze) 

0,000344 

Likvidnost II stepena  
(obrtna imovina-zalihe/kratkoro�ne obaveze) 

0,160143 

Neto obrtni kapital  
(obrtna imovina-kratkoro�ne obaveze)  

-1.319.803 
hilj.din. 

Cena akcija  
(najviša i najniža u izveštajnom periodu) 

Najniža:   35 
Najviša:  50 

Tržišna kapitalizacija 31.12.2012. godine  

Dobitak po akciji  

Ispla�ena dividenda za poslednje 3 godine:   

3. Informacije o ostvarenjima društva po 
segmentima 

 

Prihod od prodaje eksternim kupcima 1.373.733 

Prihod od prodaje drugim segmentima u okviru 
istog društva 

 

Rezultati svakog segmenta  

Imovina i obaveze segmenata  

Kupci i dobavlja�i koji u�estvuju sa više od 10% u 
ukupnom prihodu tj obavezama društva prema 
dobavlja�ima 

 

Dobavlja�i:  
Kom.banka 29,83% 
Norske Skog 8,74% 
Chargo Net 7,90% 
  
Kupci:  
Kurir Info 16,85% 
AGS grafika 8,43% 
Ringier 7,78%  

Na�in formiranja transfernih cena 

4. Navesti i objasniti svaku promenu bilansnih 
 vrednosti ve�u od 10% u odnosu na  
 prethodnu godinu u: 

 

 
�  

 
�  

 

5. Navesti slu�ajeve kod kojih postoji  
neizvesnost naplate prihoda ili mogu�ih 
budu�ih troškova koji mogu zna�ajno uticati 
na finasijsku poziciju društva  

 

6. Podaci o sopstvenim akcijama, Informacije 
o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i 
poništenju sopstvenih akcija 

 

7.  Ulaganja u Razvoj osnovne delatnosti, Informacione tehnologije i ljudske resurse:  

 



8.  Iznos, na�in formiranja i upotreba rezervi u poslednje dve godine:  
 

9.  Bitni poslovni doga�aji koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja  
     izveštaja:  
 

10. Ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni: 
 

IV Ostalo 

 

                                                                                                                     
 
 
           GENERALNI DIREKTOR 
 
      _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE 
IZVEŠTAJA 
 
 
 
 
Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu 
odgovaraju�ih me�unarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne 
podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, 
tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva uklju�uju�i i njegova društva koja su 
uklju�ena u konsolidovane izveštaje. 
 
 
 
 
 
 
 
Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja:    Zakonski zastupnik: 
 
Politika a.d. Beograd        Politika a.d. Beograd 
 
Šef knjigovodstva        Generalni direktor 
Dragija Mladenovi�        Zefirino Grasi 

 

 

 



 

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU 
GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
* (Napomena) 
 
 
Napominjemo da je Finansijski izveštaj Politike a.d. Beograd za 2012. godinu blagovremeno 
dostavljen Agenciji za privredne registre. Godišnji izveštaj društva u momentu objavljivanja još 
uvek nije usvojen od strane nadležnog organa društva (Skupštine akcionara). Društvo �e u celosti 
naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja. 
 
 
 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRI�U 
GUBITKA 
* (Napomena) 
 
 
Odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokri�u gubitka još nije doneta. Društvo �e u celosti 
naknadno objaviti odluku nadležnog organa. 
Javno društvo je dužno da sastavi Godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, a 
regulisanom tržištu, odnosno MTP, dostavlja ovaj izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti tog 
društva uklju�ene u trgovanje, i to najkasnije �etiri meseca nakon završetka svake poslovne 
godine, kao i da obezbedi da godišnji finansijski izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje 
pet godina od dana objavljivanja. 
 
Društvo odgovara za ta�nost i istinitost podataka navedenih u Godišnjem izveštaju. 
 
 
 
Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja:    Zakonski zastupnik: 
 
Politika a.d. Beograd        Politika a.d. Beograd 
 
Šef knjigovodstva        Generalni direktor 
Dragija Mladenovi�        Zefirino Grasi 
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