
 
 

Godišnji izveštaj 
POLITIKA AD BEOGRAD 

za 2014. godinu 
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U  skladu  sa  članom 50.  i  51.  Zakona o  tržištu  kapitala  ("Službeni  glasnik RS" broj  31/2011)  i 
Pravilnika o  sadržini,  formi  i načinu objavljivanja  godišnjih, polugodišnjih  i  kvartalnih  izveštaja 
javnih  društava  ("Službeni  glasnik  RS"  broj  14/2012  i  5/2015),  POLITIKA AD  BEOGRAD, MB: 
07021747 objavljuje: 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU 

S  A  D  R  Ž  A  J 

o FINANSIJSKI IZVEŠTAJI POLITIKA AD BEOGRAD. ZA 2014. GODINU 

(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu,  Izveštaj o tokovima gotovine, 
Izveštaj o promenama na kapitalu,  Napomene uz finansijske izveštaje) 

o IZVEŠTAJ O REVIZIJI (u celini) 

o GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 

o IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 

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

o ODLUKA O RASPODELI DOBITI *(Izjava) 



 

 

 

 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI POLITIKA AD BEOGRAD. ZA 2014. GODINU 

(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu,  Izveštaj o tokovima 
gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu,  Napomene uz finansijske 
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„ПОЛИТИКА“ АД –БЕОГРАД
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1. Опште информације

1.1. Оснивање и пословање предузећа

"Политика" А.Д. је акционарско друштво. Седиште друштва је у Београду, улица Цетињска бр. 1. 
Предузеће је основано 1904. године. На основу програма власничке трансформације, статусне, 
управљачке и организационе, „Политика“ а.д. је 1997. године постала акционарско друштво. 
Основна делатност друштва је пружање штампарских услуга у својој модерно опремљеној 
штампарији.

Министарство привреде је поднело 14.11.2013. године иницијативу за покретање поступка 
приватизације Акционарског друштва „Политика“за новинско-издавачку и графичку 
делатност, а од 27.12.2013. до 02.09.2014. године „Политика“А.Д. се налазила у реструктурирању.

Матични број друштва је 07021747.
ПИБ 100002524
ПДВ број друштва је 135470258.

На дан 31.12.2014. године Политика а.д.има 289, а 31.12.2013. године 320 запослених.

На основу 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 извештаји могу накнадно бити измењени на основу мишљења ревизора,
а у складу са важећим прописима.

2. Преглед значајних рачуноводствених политика

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

2.1. Основе за састављање финансијских извештаја 

Изузев како је наведено ниже, финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са 
Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ). 

Друштво је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству и 
ревизији који захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као 
и прописима издатим од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у виду 
разлике између ове две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем:



ПОЛИТИКА а.д.
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.12.2014.

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

3

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 2013. годину, 
већ су као материјално безначајне евидентиране као приход тј. расход у финансијским 
извештајима за 2014. годину. 

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

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

.
2.2. Упоредни подаци

Друштво  је изменило почетно стање губитка за 2013. 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 критеријуми:

- Да је технички могуће комплетирати софтверски производ тако да буде расположив за 
употребу;
- Да руководство има намеру да комплетира софтверски производ за употребу или за 
продају;
- Да постоји могућност да се софтверски производ употреби или прода;
- Да се може показати како софтверски ће софтверски производ у будућности 
генерисати вероватне економске користи;
- Да су расположиви адекаватни технички, финансијски и други ресурси за 
комплетирање и развој и употребу или продају софтверског производа; Да издаци који се 
односе на софтверски производ извршени у току његовог развоја могу бити поузано 
одмерени.

Трошкови који се могу директно приписати капитализују се као део софтверског производа и 
укључују трошкове запослених на развоју софтвера и одговарајући део релевантних општих 
трошкова. 

Остали издаци за развој који не могу испунити критерије признају се као расходи када настану. 
Трошкови развоја који су претходно признати као расходи не признају се као средство у 
наредном периоду. 

Трошкови рачунарског развоја признати као средство се отписују у току њиховог процењеног 
корисног века употребе, који не прелази три године. 

Трошкови развоја рачунарског софтвера признати као средство амортизују се током њиховог 
процењеног корисног века употребе (који није дужи од три године).
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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:

Назив Број година
- Грађевински објекти 66
– Машине и опрема   9 -12,5
– Рачунарска опрема 5
– Намештај и остала опрема 6 -12,5

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

Књиговодствена вредност средства своди се на надокнадиву вредност ако је иста већа од његове 
процењене надокнадиве вредности .

Добици и губици по основу отуђења средства утврђују се из разлике између новчаног прилива и 
књиговодствене вредности и исказују се у билансу успеха у оквиру ’Осталих нето 
(губитака)/добитака’. 

Када се ревалоризована средства продају, износ ревалоризације укључен у ревалоризациону 
резерву преноси се на нераспоређену добит.
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак)

2.7. Умањење вредности нефинансијских средстава

За средства која подлежу амортизацији провера да ли је дошло до умањења њихове вредности 
врши се када догађаји или измењене околности укажу да књиговодствена вредност можда неће 
бити надокнадива. Губитак због умањења вредности се признаје у висини износа за који је 
књиговодствена вредност средства већа од његове надокнадиве вредности. Надокнадива 
вредност је вредност већа од фер вредности средства умањене за трошкове продаје и вредности 
у употреби. За сврху процене умањења вредности, средства се групишу на најнижим нивоима 
на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви новчани токови (јединице које генеришу 
готовину). 

2.8. Инвестициона некретнина

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

2.9. Дугорочни финансијски пласмани

2.9.1. Класификација

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

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

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

сврстана у ову категорију или нису класификована ни у једну другу категорију. Укључују се 
у дугорочна средства, осим уколико руководство има намеру да улагања отуђи у року од 12 
месеци од датума биланса стања. 
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2.9. Дугорочни финансијски пласмани-наставак

2.9.1.  Класификација-наставак

в) Депозит код банака за потребе станова
Друштво има депозит код пословне банке до коначне отплате стамбених кредита датих 
радницима до краја 2016. године. 

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

2.9.2. Признавање и одмеравање

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

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

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

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

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

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

2.10. Залихе

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

2.14. Основни капитал

(а) Акцијски капитал

Обичне акције се класификују као капитал. 

Додатни екстерни трошкови који се директно приписују емисији нових акција или опција 
приказују се у капиталу као одбитак од прилива, без пореза.

(б) Статутарне резерве

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

Резервисања се признају када Друштво има постојећу законску или уговорну обавезу која је 
резултат прошлих догађаја; када је у већој мери вероватније него што то није да ће подмирење 
обавезе изискивати одлив средстава; када се може поуздано проценити износ обавезе. 
Резервисања обухватају исплате отпремнина због раскида радног односа са радницима и 
резервисања за судске спорове који су у току. Резервисања се не признају за будуће пословне 
губитке. 

Када постоји одређени број сличних обавеза, вероватноћа да ће подмирење обавеза изискивати 
одлив средстава се утврђује на нивоу тих категорија као целине. Резервисање се признаје чак и 
онда када је та вероватноћа, у односу на било коју од обавеза у истој категорији, мала.

Резервисање се одмерава по садашњој вредности издатка потребног за измирење обавезе, 
применом дисконтне стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за
новац и ризике повезане са обавезом. 

2.16. Обавезе по кредитима

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 
трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 
амортизованој вредности; све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе 
трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита 
применом методе ефективне каматне стопе.

Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Друштво нема 
безусловно право да одложи измирење обавеза за најмање 12 месеци након датума биланса 
стања.

2.17. Обавезе према добављачима

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

2.18. Текући и одложени порез на добит 

Трошкови пореза за период обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје у билансу 
успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у капиталу. У том 
случају порез се такође признаје у капиталу.

Текући порез на добит се обрачунава на датум биланса стања на основу важеће законске пореске 
регулативе Републике Србије где Друштво послује и остварује опорезиву добит. Руководство 
периодично врши процену ставки садржаних у пореској пријави са становишта околности у 
којима примењива пореска регулатива подлеже тумачењу, и врши резервисање, 
ако је примерено, на основу износа за које се очекује да ће бити плаћен пореским органима.
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2.18. Текући и одложени порез на добит -наставак

Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за 
привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових 
књиговодствених износа у финансијским извештајима. Међутим, уколико одложени порез на 
добит, под условом да није рачуноводствено обухваћен, проистекне из иницијалног признавања 
средства или обавезе у некој другој трансакцији осим пословне комбинације која у тренутку 
трансакције не утиче ни на рачуноводствену ни на опорезиву добит или губитак, тада се он 
рачуноводствено не обухвата. Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и 
закону) које су на снази до датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у 
периоду у коме ће се одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе 
измирити. 

Одложено пореско средство се признаје до износа за који је вероватно да ће будућа добит за 
опорезивање бити расположива и да ће се привремене разлике измирити на терет те добити. 

2.19 Примања запослених

(а) Обавезе за пензије

Друштво издваја доприносе у друштвене пензионе фондове на обавезној основи. Када су доприноси 
уплаћени, Друштво нема даљу обавезу плаћања доприноса. Доприноси се признају као трошкови 
примања запослених онда када доспеју за плаћање. Више плаћени доприноси се признају као 
средство у износу који је могуће рефундирати или у износу за који се смањује будуће плаћање 
обавеза.
Трошкови минулог рада признају се одмах у билансу успеха осим уколико измене у пензионом 
плану нису условљене останком запослених у радном односу још неко одређено време. У том 
случају, трошкови минулог рада отписују се на пропорционалној основи у току тог периода.

б) Остала примања запослених 

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

(в) Отпремнине

Отпремнине се исплаћују при раскиду радног односа пре датума редовног пензионисања, или када 
запослени прихвати споразумни раскид радног односа као вишак радне снаге у замену за 
отпремнину. Друштво признаје отпремнину при раскиду радног односа када је евидентно обавезно 
да: или раскине радни однос са запосленим, у складу са усвојеним планом, без могућности 
одустајања; или да обезбеди отпремнину за престанак радног односа као резултат понуде у намери 
да се подстакне добровољни раскид радног односа у циљу смањења броја запослених. Отпремнине 
које доспевају у раздобљу дужем од 12 месеци након датума биланса стања своде се на садашњу 
вредност.
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2.20. Признавање прихода

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и 
услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, 
рабата и попуста. 

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је вероватно да 
ће у будућности Друштво имати економске користи и када су испуњени посебни критеријуми 
за сваку од активности Друштва као што је у даљем тексту описано. Износ прихода се не сматра 
поуздано мерљивим све док се не реше све потенцијалне обавезе које могу настати у вези са 
продајом. Своје процене Друштво заснива на резултатима из претходног пословања, узимајући у 
обзир тип купца, врсту трансакције и специфичности сваког посла. 

(а) Приход од продаје – велепродаја

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

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

(б) Приход од продаје услуга

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

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

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

2.20. Признавање прихода - Наставак 

(б) Приход од продаје услуга – наставак 

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

(в) Приход од камата

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

(г) Приход од дивиденди

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

2.21. Закупи

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

2.22. Расподела дивиденди

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

3.1. Фактори финансијског ризика

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 
обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне 
стопе, каматни ризик готовинског тока, и ризик од промене цена, и ризик од промене курсева 
страних валута), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање 
ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских 
тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на 
минимум. Друштво користи изведене финансијске инструменте како би се заштитило од неких 
облика ризика.

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва у складу са политикама одобреним 
од стране Надзорног одбора. Финансијска служба Друштва идентификује и процењује 
финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним 
јединицама Друштва. 

Надзорни одбор, у писаној форми доноси, основна правила и политике за свеукупно управљање 
ризицима, које обухватају посебне области као што су девизни ризик, ризик каматне стопе, 
кредитни ризик, коришћење изведених и неизведених финансијских инструмената и пласман 
вишка ликвидних средстава.

Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе

Ризик од промена фер вредности каматне стопе проистиче из дугорочних кредита. Кредити 
дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику новчаног тока. 
Кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер вредности 
кредитних стопа. 

(а) Кредитни ризик 

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

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код 
готовине и готовинских еквивалената,  из изложености ризику у трговини на велико , укључујући 
ненаплаћена потраживања и преузете обавезе. За процену ризика, за контролу ризика врши се 
процена квалитета њихове кредитне способности, узимајући у обзир финансијско стање купца,
искуство из прошлости и друге факторе 
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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 0,001691
II степен ликвидности (кратк.потражив.пласмани и готовина/краткорочне обавезе) износи 0,059884

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 0,830206.

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.

Друштво прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће 
рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима.

Друштво подлеже обавези плаћања пореза на добит. Друштво признаје обавезу за очекиване 
ефекте питања произашлих из ревизије, на основу процене да ли ће доћи до додатног  плаћања 
пореза. Уколико се коначан исход ефеката тих питања на порез на добит буде разликовао од 
првобитно књижених износа, разлика ће се одразити на порез на добит и резервисање за 
одложене порезе у периоду у ком се разлика утврди.

5. Информације о сегментима  

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

Као такав он је верификовао организациону шему Друштва у којој постоје две организационе 
јединице које остварују приход на тржишту. То су штампарски и издавачки послови. 

Штампарски послови запошљавају 163 радника. Располажу савременим машинама за рото 
акциденичну и табачну офсет штампу. Инплементиран 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. 

Штампарски послови су у 2014. години остварили следећи финансијски резултат:

Трошкови                       Приходи                            Добит-губитак
Пословни                                  874.903 646.240 -228.663
Финансијски                                  140.574                             2.900                                     -137.674
Остали                                                 1.404                             3.013 1.609
Ванредни                                           10.594                             2.822                                  -7.772
Укупно                                       1.027.475 654.975 -372.500

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 камате и курсне 
разлике по кредитима за набавку машина.
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5. Информације о сегментима - наставак

Издавачки послови запошљавају 64 радника. У свом саставу имају 6 редакција које издају следеће 
часописе: Политикин забавник, Илустровану политику, Базар, Свет комјутера, Maли забавник и
Енигматику и Разбибригу. 

Издавачки послови су у 2014. години остварили следећи финансијски резултат:

Трошкови                       Приходи                            Добит-губитак

Пословни               314.310 261.442 . -52.868
Финансијски                                          83                           1.011 928
Остали 444 4 -440
Ванредни 1.113 111 -1.002
Укупно                              315.950 262.568 -53.382
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6. Нематеријална улагања

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

Лиценце 
и сл. 

права Остало Укупно
Набавна вредност 
1. јануар 2013 године 58.367 38.165 96.532
Oтуђења 0 - 788 -788
Стање на дан 31. децембра 
2013. године 58.367 37.377 95.744

Повећања-процена 46 0 46
Отуђења и расходовања 2.623 0 2.623
Стање на дан 
31. децембра 2014. године 55.790 37.377 93.167

Акумулирана исправка вредности
1. јануар 2013. године 1.043 37.377 38.420
Амортизација (Напомена 29) 924 0 924
Стање на дан 31. децембра 
2013. године 1.967 37.377 39.344

Отуђења и расходовања 1.848 0 1.848
Стање на дан 
31. децембра 2014. године 119 37.377 37.496

Неотписана вредност на дан:
- 31. децембра 2014. године 55.671 0 55.671
- 31. децембра 2013. године 56.400 0 56.400

Друштво је 31.12.2010. године извршило процену жигова магазина на  РСД 54.117.209,00. 
Поменути жигови су 01.01.2008. године преузети од друштва Политика новине и магазини по 
цени од РСД 82,46.
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Амортизација у износу од РСД 156.327 хиљада динара укључена је у трошкове пословања.

Кредити код банака су осигурани заложним правом на  грађевинске објекте у износу од  РСД
1.413.264 хиљада (2013: РСД 1.506.521 хиљада) и опреме у износу од РСД 358.614 хиљада (2013;
РСД 401.992 хиљада).

Земљиште, 
грађевинск
и објекти и 

станови Опрема
Инвестиционе 

некретнине
НПО у 

припреми Аванси Укупно

Набавна вредност на дан
1. јануар 2013. године 1.713.891 1.855.778 1.138.075 7.243 1.089 4.716.076
Повећања-ефекти процене
Активирања 1.995 1.995
Отуђења -5.659 -15.026 -20.685
Пренос (са)/на 3.521 -3.521
Остале промене-расход -192 -192
Стање на дан
31. децембра 2013. године 1.713.891 1.855.443 1.123.049 3.722 1.089 4.697.194
Повећања-ефекти процене -46 20.043 19.997
Активирања 24.117 24.117
Расход 4.746 -4.746
Остало-ван употребе -59.614 -59.614
Стање на дан 
31. децембра 2014. године 1.713.845 1.815.200 1.143.092 3.722 1.089 4.676.948
Акумулирана исправка 
вредности на дан

1. јануар 2013. године 240.125 1.075.682 126.566 1.442.373
Расход 31.520 -31.520
Амортизација(Напомена 29) 26.215 147.397 173.612
Отуђења 2.510 8.152 -10.662
Остале промене-еф.процене 300 38.344 3.139 1.089 42.872
Стање на дан 31. децембра 
2013. године 266.640 1.227.393 121.553 1.089 1.616.675
Активирања
Амортизација(Напомена 29) 26.210 130.117 156.327
Расход 46 4.633 -4.679
Остало-ефекти процене . 4.701 4.038 8.739
Остало-ван употребе -59.614 -59.614
Стање на дан 
31. децембра 2014. године 292.804 1.297.964 125.591 1.089 1.717.448

Неотписана вредност на 
дан:
- 31. децембра 2014. године 1.421.041 517.236 1.017.501 3.722 0 2.959.500
- 31. децембра 2013. године 1.447.251 628.050 1.001.496 3.722 0 3.080.519

7. Некретнине, постројења и опрема 
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8. Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине се вреднују годишње са стањем на дан 31. децембра по фер вредности 
која представља тржишну вредност.

Промене на рачуну су биле као што следи:
2014 2013

Стање на почетку године 1.001.495 1.011.509
Добици на фер вредности (укључени у остале приходе) 16.005 0
Остало -отуђење 0 10.014
Стање на крају године 1.017.500 1.001.495

9. Дугорочни финансијски пласмани

а)      Учешћа у капиталу
2014 2013

Учешће у капиталу зависних правних лица-РТВ Политика 92.442 92.442
Учешћа у капиталу придружених правних лица – Политика 
новине и магазини-материјални улог 1.083.465 1.083.465
Учешћа у капиталу придружених правних лица-Политика 
новине и магазини-нематеријални улог 1.733.543 1.733.543
Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Фонд Рибникар 296 296
Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Пословни круг 12.140 12.140
Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Штедно 
кред.задруга самост.привредн. 349 349
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 
од вредности расположиве за продају-Дунав осигурање 441 450
Свега учешћа 2.922.676 2.922.685
Минус: Исправка вредности 
Учешће у капиталу зависних правних лица-РТВ Политика -92.442 -92.442
Учешћа у капиталу придружених правних лица – Политика 
новине и магазини-материјални улог -711.180 -711.180
Учешћа у капиталу придружених правних лица-Политика 
новине и магазини-нематеријални улог -1.160.346 -1.160.346
Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Пословни круг -12.140 -12.140
Учешћа у капиталу осталих  правних лица-Штедно 
кред.задруга самост.привредн. -349 -349
Свега исправке вредности -1.976.457 -1.976.457
Укупно, нето 946.219 946.228

Улагања у капитал зависних правних лица 
2014 2013

У уделима РТБ Политика 51% 92.442 92.442
Минус: исправка вредности у 2004.год. 92.442 92.442
Укупно 0 0
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9. Дугорочни финансијски пласмани (Наставак)

а) Учешћа у капиталу -наставак

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

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

У 2013. години Друштво је извршило исправку кумулираног губитка поменугог придруженог 
правног лица закључно са 2012. годином у износу од 135.076 хиљада динара.

Фер вредност осталих улагања којима се тргује на активном тржишту утврђује се на основу 
текуће тржишне вредности у моменту закључења пословања на дан 31. децембар 2014. године.

Максимална изложеност кредитном ризику на дан извештавања представља фер вредност 
дужничких хартија од вредности класификованих као расположиве за продају. 

Ни једном финансијском средству није прошао рок за наплату нити му је вредност умањена.

б) Остали дугорочни финансијски  пласмани

2014 2013
Остали дугорочни финансијски пласмани-кредити 
радницима за откупе станова, депозити за откуп станова 30.462 31.365
Минус: исправка вредности -332 -332
Укупно – нето вредност 30.130 31.033

Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на  дугорочно уложена средства у 
заједничке подухвате, орочени депозити и дугорочно дати зајмови за решавање стамбених 
потреба запослених.
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10. Залихе
2014 2013

Залихе материјала 65.332 81.202
Готови производи 30.560 37.557
Дати аванси за залихе и услуге 1.204 5.260
Укупно залихе – нето 97.096 124.019

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

2014 2013
Потраживања по основу продаје 169.803 132.276
Потраживања од повезаних правних лица 5.565 7.159
Потраживања из специфичних послова 834 184
Остала потраживања-за више плаћен порез на добит 0 0
Остала портаживања-за исплаћене зараде на терет фонда 1.539 1.296
Остала портаживања-од пореских управа за преплате јавних 
прихода 38 38
Остала портаживања-од радника 1.627 1.050
Минус: исправка вредности -12.436 -27.026
Укупно потраживања – нето 166.970 114.977

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

На дан 31. децембра 2014. године нето потраживања по основу продаје у износу од 157.647
хиљада динара су у потпуности наплатива.

Потраживања од повезаних правних лица у износу од 5.565 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)

Књиговодствена вредност потраживања по основу продаје и других потраживања друштва 
исказана је у следећим валутама:

2014 2013
РСД 74.178 83.494
Друге валуте 101.473 55.941

175.651 139.435

Потраживања у другим валутама у износу од 64.857 хиљада динара се односе на купце за 
штампарске услуге чије потраживање има валутну клаузулу везану за евро.

Формирање и укидање резервисања за губитке због умањења вредности потраживања исказује 
се у оквиру ’осталих расхода/осталих прихода’ у Билансу успеха.

Остале категорије унутар позиције потраживања од продаје и друга потраживања не садрже 
обезвређена средства.

Максимална изложеност кредитном ризику на дан извештавања је фер вредност сваке 
појединачне категорије горе наведених потраживања. Друштво поседује инструменте 
обезбеђења наплате – менице од већине купаца за штампарске услуге.

12. Краткорочни финансијски пласмани

2014 2013
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 60.327 43.052
Минус: исправка вредности -60.327 -43.052
Нето краткорочни пласмани 0 0

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

13.  Готовински еквиваленти и готовина
2014 2013

Текући (пословни) рачуни 2.323 623
Издвојена новчана средства –депозит и рн.боловања 2.390 3.429
Девизни рачун 139 153
Укупно 4.852 4.205
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14.  Порез на додату вредност и активна временска разграничења

2014 2013
Порез на додату вредност 6.235 3.895
Разграничени трошкови осигурања имовине-полиса 5.284 4.209
Обрачунати приходи текуће године 7.669 7.998
Разграничени трошкови по основу курсних разлика 0 45.091
Остала активна временска разграничења –разграничени 
остали трошкови 985 0
Укупно 20.173 61.193

Разграничени трошкови курсних разлика у износу од 45.091 на дан 31.12.2013. године односе се 
на нереализоване курсне   разлике по дугорочним обавезама, који су на дан 31.12.2014. године 
укинути и књижени на расход текуће године.

15.  Ванбилансна актива и пасива                      

2014 2013
Машина Комори LR 438 D дата у залог 358.614 358.614
Хипотека Комерцијална банка-Обрада цилиндара 200.649 200.649
Хипотека Српска банка-Ретуш и монтажа 77.940 77.940
Хипотека Комерцијална банка-Ротација са звездом 137.742 137.742
Зграда у Бул.Деспота Стефана бр. 24-хипотека 482.734 482.734
Зграда у Крњачи-хипотека 514.199 514.199
Потраживање заложено Аик банци 90.000 6.312
Менице дате Аик банци по кредиту 300.000 E 0 34.135
Менице дате Аик банци по кредиту 70 мил.дин. 121.806 0
Менице дате Српској банци за динарски кредит 70 мил.дин 70.000 70.000
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-272.610,45 Е 30.424 30.424
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-5.308.942,87 Е 592.501 592.500
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-67.839,62 Е 7.571 7.571
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-93.700,50 Е 10.457 10.457
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-75.617,45 Е 8.439 8.439
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-115.719,80 Е 12.915 12.914
Менице дате српској банци за кредит од 159.000 долара 0 1.900
Менице дате српској банци за кредит од 123.000 еур 13.649 13.649
Менице дате Piraeus leasing-u за 13.800 еур 1.569 1.569
Менице дате VB leasing-u за 258.053,41 еур 29.346 29.346
Роба примљена у комисиону продају 4.227 4.260
Укупно 2.764.783 2.595.357
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16. Капитал и резерве 

Акцијски 
капитал

Резерве 
(група 32)

Ревалор.
резерве
(група 33)

Нереализов
ани добици 

рачун 333

Нереализов
ани губици

Рачун 333 Укупно

Стање 1. јануара 2013. 3.958.138 22.443 55.192 0 290 4.035.483
Добит за годину -102 -102
Укупно признати приходи 
и расходи за 2013. 0 0 0

Стање 31. децембра 2013 3.958.138 22.443 55.192 188 4.035.585

Стање 1. јануара 2014. 3.958.138 22.443 55.192 188 4.035.585
Добит за годину 4.686 9 4.695
Укупно признати приходи 
и расходи за 2014. 3.958.138 22.443 55.192 4.686 197 4.040.262

Стање 31. децембра 2014. 3.958.138 22.443 55.192 4.686 197 4.040.262

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

(а) Основни капитал
Број акција

(у 000)
Обичне 

акције
Емисиона 
премија

Укупно

На дан 1. јануара 2013. 6.597 6.597 - 6.597
На дан 31. децембра 2013. 6.597 6.597 - 6.597
На дан 31. децембра 2014. 6.597 6.597 - 6.597

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

(б) Нераспоређена добит

Промене на рачуну нераспоређене добити су биле као што следи:
2014 2013

Стање 1. јануара 71.695 71.695
Добит за годину 0 0
Покриће губитака из ранијих година 0 0
Стање 31. Децембра 71.695 71.695

(ц)    Губитак  
2014 2013

Стање 1. јануара 2.769.294 2.164.355
Корекција губитка за обавезу према Царинарници Београд из 
2007. године 0 -58.533
Нето губитак текуће године 756.679 663.472
Стање 31. децембра 3.525.973 2.769.294
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17. Дугорочна резервисања

Промене на рачунима резервисања су као што следи:

Накнаде за друге 
бенефиције 

запосленима
Остала

резервисања Укупно
Стање 1. јануара 2013. 26.300 29.488 55.788
На терет-у корист биланса 
успеха: 10.018 -17.258 25.124
Додатна резервисања 0 15.106 15.106
Искоришћено у току године 3.159 3.235 23.652

Стање на дан
31. децембра 2013 33.159 24.101 57.260
На терет/у корист биланса 
успеха: 0 -7.676 -7.676
Додатна резервисања 5.306 4.922 10.228
Искоришћено у току године 18.024 640 26.340
Стање на дан
31. децембра 2014 20.441 20.707 41.148

(а) Накнаде и друге бенефиције запослених

Накнаде запосленима:
2014 2013

Отпремнине 16.511 27.664
Јубиларне награде 3.930 5.495
Укупно 20.441 33.159

(б) Судски спорови

Остала резервисања у износу од 20.707 хиљада динара обухватају резервисања за одређене 
судске спорове које су против Друштва покренули клијенти за надокнаду штете. Резервисање је 
признато у билансу успеха у оквиру трошкова амортизације и резервисања у ранијим годинама.

Укинуто резервисање је признато у оквиру прихода. У 2014. години је укинуто резервисање у 
износу од  7.676 хиљада динара. По мишљењу руководства, након одговарајућих правних 
консултација, исход тих судских спорова неће довести до значајнијих губитака преко износа за 
које је извршено резервисање на дан 31. децембра 2014. године.

Остала резервисања у износу од 10.390 хиљада динара односе се на резервисање по уговору о 
уступању потраживања са друштвом Телеком Србија. Дуг је у 2013. години преузела Штампа 
систем Београд.



ПОЛИТИКА а.д.
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.12.2014.

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

26

18. Дугорочни кредити     

2014 2013
Финасијски кредит од - банака у земљи
Укупно дугорочни кредити 641.904 687.117
Комерцијална банка-партија (475-6) 200014.9 574.248 614.695
Комерцијална банка-партија (1816) 600403.0 7.338 7.855
Комерцијална банка-партија 02046766 29.487 31.564
Комерцијална банка-партија (1901) 600141.4 10.135 10.849
Комерцијална банка-партија 109715.4 12.517 13.399
Комерцијална банка-партија 1109624 8.179 8.755
Краткорочни део дугорочних кредита (Напомена 20) 0 0
Дугорочни део дугорочних кредита 641.904 687.117

Доспеће дугорочних кредита:
2014 2013

Између 1 и 2 године 90.622 0
Између 2 и 5 године 278.621 343.229
Преко 5 година 272.661 343.888
Укупно 641.904 687.117

У 2014. години књиговодствена вредност кредита Друштва износи 641.904 хиљада динара. На 
дан 31.12.2014. године извршено је курсирање по средњем курсу НБС. Вредност кредита у 
валути износи 5.306.822 евра.

Кредити од банака обезбеђени су заложним правом на грађевинске објекте, производном 
машином и датим бланко меницама Друштва. Заложена је машина KOMORI  LR 438 D купљена  
кредитом Комерцијалне банке.

19. Остале дугорочне обавезе

2014 2013
Обавезе по лизингу 553 4.711
Дугорочне обавезе према добављачима у земљи 900 6.207
Укупно 1.453 10.918

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

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. 

Дугорочне обавезе према добављачима у земљи се односе на  Дирекцију за грађевинско 
земљиште за легализацију производне хале у Крњачи.
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20. Краткорочне финансијске обавезе

2014 2013
Краткорочни кредити у земљи 346.978 341.142
Краткорочни кредити у иностранству - WAZ 200.488 190.019
Део дугорочних кредита који доспева до једне године 83.070 0
Остале краткорочне финансијске обавезе-лизинг 15.716 16.129
Укупно 646.252 547.290

У 2014. години склопљен је са АИК банком нови  кредитни аранжман по партији бр. 014503 од 
70.000 хиљада динара.

Краткорочни кредити у земљи:
2014

Кредит Српске банке 69.108
Кредит Српске банке 14.923
Зајам Министарства финансија 205.000
Кредит АИК банке 57.947
Укупно 346.978

21. Обавезе из пословања

2014 2013
Примљени аванси, депозити и кауције 11.138 11.672
Добављачи у земљи 1.132.648 939.473
Добављачи у иностранству 150.205 139.841
Добављачи – матична и зависна правна лица 288 1.753
Укупно 1.294.279 1.092.739

Обавезе према добављачима у земљи са валутном клаузулом у износу од РСД 270.964 хиљада 
динара су изражене у  еврима, као и целокупне обавезе према добављачима у иностранству на 
дан 31. децембра 2014. године.
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22. Остале краткорочне обавезе
2014 2013

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто 298.146 186.308
Остале краткорочне обавезе - обрачунате а неисплаћене 
накнаде по уговору о делу 40.439 30.252
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 490.755 284.150
Остале обавезе према запосленима 6.897 2.869
Укупно 836.237 503.579

Обавезе по основу  неисплаћених зарада односе се на  зараду за децембар 2014. године, као и   
порези и доприноси на зараде од септембра 2012. године до децембра 2014. године.

Обавезе за камате по кредитима износе 121.250 хиљада динара и у потпуности су наплативе. У 
обавезе по каматама налази се укалкулисана камата по два спора са Комерцијалном банком  у 
износу од 227.139 хиљада динара, камата по добављачима за неблаговремено плаћене 
обавезе у износу од 92.408 хиљаде динара и камата на порезе и доприносе на зараде у износу од 
49.958 хиљада динара.

23.  Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 
прихода и пасивна  временска разграничења 

2014 2013
Обавезе за порез на имовину и накн.за грађев.земљиште 44.019 4.649
Обавезе за порезе и доприносе по уговорима о делу и 
ауторским уговорима 24.834 11.900
Пасивна временска разграничења- обрачунати трошкови 20.764 14.110
Обавезе за порез из добити 2.391 2.186
Укупно 92.008 3.284

Обавеза за порез на имовину се значајно повећала у 2014. години због измена Закона о порезу на 
имовину односно промене основице за обрачун пореза од стране локалних самоуправа.
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24.  Одложена пореска средства и обавезе

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

2014 2013
Одложене пореске обавезе
- Надокнадиве у року дужем од 12 месеци-вредност основних 
средстава по књиговодственим и пореским прописима 145.766 153.767

Одложена пореска средства
- За резервисане отпремнине радника -4.150 -4.150
- За неплаћене порезе на имовину, грађевинско земљиште... -778 -778
Одложене пореска средства/обавезе (нето) 140.838 148.839

Бруто промене на рачуну одложеног пореза на добит:
2014 2013

Стање на почетку године 148.839 157.334
На терет биланса успеха 0 0
У корист биланса успеха 8.001 8.495
Стање на крају године 140.838 148.839

25. Усаглашавање потраживања и обавеза

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2014. године.

Добављачи са којима постоји разлика у исказаном салду су следећи: Београдски водовод и 
канализација за износ од РСД 19.013 хиљада колико износи тужба против истог за неисправне 
налаћене рачуне за испоручену воду на локацији Крњача, Панчевачки пут 47 а.

Купци за штампарске услуге - постоји разлика у исказаном салду са појединим купцима услед 
чињенице да нису курсирали своје обавезе.
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26. Пословни приходи     
2014 2013

Приход од продаје произв.и услуга повезаним правним лиц. 102.358 138.857
Приходи од продаје производа и услуга 785.318 894.904
Приход од продате робе 1.195 0
Укупно 888.871 1.033.761

27. Остали пословни приходи  
2014 2013

Приходи од закупнина 15.547 14.966
Остали пословни приходи-префактурисани трошкови 3.390 2.053
Укупно 18.937 17.019

28. Пословни расходи
2014 2013

Набавна вредност продате робе 1.174 0
Приход од активирања учинака и робе -1.163 -235
Смањење вредности залиха 3.031 178
Трошкови материјала 616.844 709.231
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 385.341 405.691
Трошкови амортизације 156.327 174.535
Трошкови резервисања 4.922 25.124
Остали пословни расходи 173.647 156.697
Укупно 1.340.123 1.471.221

29. Трошкови амортизације и резервисања

2014 2013
Троскови амортизације 156.327 174.535
Трошкови резервисања за лична давања 0 10.018
Трошкови резервисања за судске спорове 4.922 15.106
Укупно 161.249 199.659
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30.  Остали пословни расходи
2014 2013

Транспортне услуге 21.589 20.752
Услуге одржавања 3.655 4.639
Закупнине 2.490 4.325
Трошкови сајмова 0 629
Реклама и пропаганда 10.637 5.617
Остале услуге 47.398 48.891
Непроизводне услуге 17.080 17.304
Репрезентација 6.997 5.442
Премије осигурања 12.753 12.485
Трошкови платног промета 1.548 2.001
Трошкови чланарина 2 11
Трошкови пореза 38.187 20.866
Остали нематеријални трошкови 11.311 13.735
Укупно 173.647 156.697

31. Финансијски приходи

2014 2013
Приходи камата 2.234 425
Позитивне курсне разлике 869 775
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 3.190 6.676
Укупно 6.293 7.876

32. Финансијски расходи
2014 2013

Расходи камата 192.625 150.422
Негативне курсне разлике 22.127 3.723
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 104.154 8.617
Укупно 318.906 162.762

Расходи  камата у износу од  РСД 35.509 хиљада  се односе на камате за неблаговремено плаћање 
обавеза према добављачима, РСД 40.137 хиљада  за неблаговремено плаћене јавне приходе, РСД 
2.047 хиљада динара на камате по судским споровима,  РСД 58.428 хиљада  се односи  на обавезе 
по кредитима,лизингу, а док  РСД 58.320 хиљада се односи на камату по судском спору са  
Комерцијалном банком.
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33. Остали приходи
2014 2013

Остали приходи:
Добици од продаје:
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 531 35.014
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 84 478
Приходи од укидања дугорочних резервисања 11.583 17.269
Остали непоменуту приходи 2.909 15.456
Приходи од усклађивања вредности:
- некретнина, постројења и опреме 17.961 -
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана 301 4.514
Укупно 33.369 72.731

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 планирани 
одлив  ресурса који представљају економске користи ће бити потребан за измирење обавезе.

34. Остали расходи
2014 2013

Губици од продаје:
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 832 13.551
Мањкови 67 90
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 425 1.234
Остало 2.288 1.615
Укупно 3.612 16.490
Умањење вредности:
- некретнина, постројења и опреме 1.957 0
- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности 

расположивих за продају 0 135.408
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана 17.483 1.273
Укупно (смањење вредности) 19.440 136.681
Укупно 23.052 153.171

Обезвређивање сумњивих и спорних потраживања се односи на активирање менице за 
дистрибутера Уна пресс Београд у износу од 16.303 хиљаде динара.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA  
''Politika" a.d., Beograd 
 

 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za novinsko izdavačku 
i grafičku delatnost "Politika" a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans 
stanja na dan 31. decembra 2014. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o 
tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, 
kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje. 
 
Odgovornost rukovodstva 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 
izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne 
kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled nedozvoljene radnje ili greške. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša je odgovornost da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim 
izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o  
reviziji Republike Srbije. Ovi standardi i Zakon zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da 
reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da 
finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na 
revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih 
iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled nedozvoljene radnje ili greške. Prilikom procene 
rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 
finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima. Revizija, takođe, uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih 
politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva kao i ocenu 
opšte prezentacije finansijskih izveštaja.  
  
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za 
izražavanje revizorskog mišljenja. 
 
Osnova za mišljenje sa rezervom 
 
Nismo bili u mogućnosti da putem nezavisne potvrde salda, niti drugim postupcima revizije, 
potvrdimo iskazane Kratkoročne finansijske obaveze – deo dugoročnih kredita koji dospevaju do 
jedne godine u iznosu od 200.488 hiljada dinara i dospele kamate u iznosu od 67.492 hiljade 
dinara, koje se u celosti odnose na obaveze prema "Westdeutsche allgemeine Zeitungsverlag 
GmbH & Co", Nemačka i deo Ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine u 
iznosu od 7.467 hiljada dinara, koje se u celosti odnose na obaveze prema "BA-CA leasing 
GmbH", Nemačka. 
 
Nismo bili u mogućnosti da se putem nezavisne potvrde salda, niti drugim alternativnim 
postupcima revizije uverimo u istinitost i objektivnost obelodanjenog iznosa obaveza Društva po 
osnovu obaveza prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 150.205 hiljada dinara. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA  
''Politika" a.d., Beograd 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima (nastavak) 
 
Mišljenje s rezervom 
 
Po našem mišljenju, osim za eventualne efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa 
rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno po svim materijalno značajnim 
pitanjima finansijski položaj Akcionarskog društva za novinsko izdavačku i grafičku delatnost 
"Politika" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultat poslovanja i tokove 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima 
važećim u Republici Srbiji. 
 
Skretanje pažnje 
 
1. Kao obezbeđenje potraživanja "Komercijalne banke", Beograd, po osnovu više kreditnih 
Ugovora iz prethodnih godina i Anex-a na kreditne Ugovore od 30. januara 2013. godine: 
- izvršen je upis hipoteke na zgradi poslovnih usluga, koja se nalazi u ul. Bulevar Despota 
Stefana br. 24., Beograd, upisanoj u list nepokretnosti broj 1474 KO Stari grad, na katastarskoj 
parceli broj 2328 broj zgrade 1, 
- upisana je hipoteka na zgradi grafičke industrije br.3 i br. 7 u ul. Pančevački put, Beograd 
upisanoj u list nepokretnosti broj 1807 KO Krnjača, na katastarskoj parceli broj 1027/1, 
- upisana je zaloga na pokretnim stvarima – mašine i oprema i registrovana je kod Agencije za 
privredne registre pod br. 17455/08, 1502/2013.  
 
2. Kao obezbeđenje potraživanja "Srpske banke", Beograd, po osnovu dobijenog kredita po 
Ugovoru br. 915296186 od 05. marta 2013. godine i Ugovoru br. 915071534 od 10. jula 2012. 
godine, upisana je hipoteka na zgradi industrijske grafike u ul. Pančevački put br. 47-a, Beograd 
upisanoj u list nepokretnosti – privremeni broj 3056 KO Krnjača, na katastarskoj parceli broj 
1027/1 broj zgrade. 
 
3. Kao obezbeđenje potraživanja "AIK banke", Niš, po osnovu više kreditnih Ugovora iz 
prethodnih godina i 2013. godine izvršen je upis hipoteke na: 
- poslovnom prostoru, ul. Makedonska br. 31. Beograd upisanoj u list nepokretnosti broj 1474 KO 
Stari grad, na katastarskoj parceli broj 2332. 
- upisana je zaloga na potraživanjima Društva od "Beokolp", Beograd, po osnovu Ugovora o 
poslovnoj saradnji, koja je registrovana kod Agencije za privredne registre pod br. 963/2013, 
12369/2013 i brojem 5341/2014. 
- upisana je zaloga na potraživanjima Društva od "Centrosinergije", Beograd, po osnovu 
Ugovora o prodaji, koja je registrovana kod Agencije za privredne registre pod br. 17145/2013  i 
brojem 5341/2014. 
 
4. Kao obezbeđenje potraživanja Ministarstva finansija i privrede - Centar za velike poreske 
obveznike, po osnovu više kreditnih Ugovora iz prethodnih godina i Anex-a na kreditne Ugovore 
u 2013. godini, upisana je zaloga na: 
- na pokretnim stvarima – mašine i oprema i registrovana je kod Agencije za privredne registre 
pod br. 3129/2013, 8541/2013, 11508/2013, 13988/2013 i 18225/2013. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 
 

 
SKUPŠTINI AKCIONARA  
''Politika" a.d., Beograd 
 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima (nastavak) 
 
Skretanje pažnje (nastavak) 
 
5. Kao obezbeđenje potraživanja "Westdeutsche Alligemeine Zeitungsverlag GmbH & Co", 
Nemačka, po osnovu dobijenog kredita po Ugovoru od 17. februara 2005. godine upisana je 
hipoteka na: 
- zgradi štamparije, koja se nalazi u ul. Pančevački put 47-a., Beograd, upisanoj u list 
nepokretnosti broj 1938 KO Krnjača, na katastarskoj parceli broj 1027/1. 
 
6. Dospele obaveze Društva na dan 31. decembra 2014. godine iznose 2.869.285 hilјada dinara i 
veće su za 2.580.194 hilјade dinara od obrtne imovine Društva na isti dan, uz to iskazani gubitak 
u Bilansu stanja na dan 31. decembar 2014. godine iznosi 3.525.973 hiljade dinara i predstavlja 
značajnu odbitnu stavku kapitala Društva. Takvo stanje ukazuje na postojanje materijalno 
značajnih neizvesnosti, koje izazivaju značajnu sumnju da će Društvo biti u stanju da nastavi 
poslovanje u smislu odredaba MSR 570 – Načelo stalnosti i da neće biti u stanju da realizuje 
svoja sredstva i izmiri obaveze u normalnom toku poslovanja. 
 
7. Prema izveštaju pravne službe, Društvo na dan 31. decembar 2014. godine, u svojstvu tužene 
strane učestvuje u većem broju sudskih predmeta, čija ukupna vrednost iznosi oko 362.773 
hiljade dinara. Na osnovu procene rukovodstva o verovatnoći ishoda navedenih sudskih 
sporova, izvestan je gubitak 30 sudskih sporova. Saglasno odredbama MRS 37 - Rezervisanja, 
potencijalne obaveze i potencijalna imovina, u bilansu stanja iskazana rezervisanja za troškove i 
rizike po osnovu izvesnog odliva sredstava u budućnosti po navedenim sudskim sporovima 
iznose 20.707 hiljada dinara.  
 
8. Društvo je u skladu sa odredbom Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom 
okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (Sl. glasnik RS, br. 95/14) izvršilo prenos 
formiranih razgraničenja neto efekata obračunate ugovorene valutne klauzule i neto efekata 
obračunatih kursnih 
razlika na teret finansijskih rashoda u ukupnom iznosu od 45.091 hiljadu dinara. 
 
9. Zbog neusklađenih rokova za izradu i dostavu finansijskih izveštaja Agenciji za privredne 
registre i rokova za izradu i dostavu Izveštaja o transfernim cenama, odnosno Poreskog bilansa i 
poreske prijave Poreskoj upravi, Društvo nije u Bilansu uspeha za 2014. godinu izkazalo 
konačan iznos poreskog rashoda perioda, što eventualno, može imati uticaja na iskazani rezultat 
poslovanja. 
 
10. Prema evidenciji Narodne banke Srbije, Društvo je do datuma obavljanja revizije, u Registar 
menica upisalo ukupno 650 blanko menica. 
 
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovim pitanjima. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 
 

 
SKUPŠTINI AKCIONARA  
''Politika" a.d., Beograd 
 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima (nastavak) 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zehtevom 
Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 61/2013). Naša je odgovornost da 
izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za 
poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim 
standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima 
koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu 
usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. 
 
Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji 
su bili predmet revizije. 
 
 
Beograd, 27. april 2015. godine                                                       Licencirani ovlašćeni revizor 
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. ~- ~ - ... .. 

-·~ ·• 

r: 06PTHA I<IMOBI<IHA 
(0044 + 0051 + 0059 + ~ .. ! : ···------ . ----
0060 + 0061 + 0062 + 

0043 289091 ; 304394 0 
~· '· 

0068 + 0069 + 0070) 

I. 3Ani<IXE (0045 + -
Knaca 1 0046 + 004 7 + 0048 + 0044 . 97096 124019 ; 0 : 

0049 + 0050) ·"'~ .. 
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1 0 MaTep11jan, peaepsHI1 
·-·"'-- .. ... 0 ........... ' .... ·- ---~--- -- . 

10 AenosH, an aT"' CHTaH 0045 ; 65332 :I' 81202 ' 
11HBeHTap -' .c 

2. HeAOBpweHa .. 
lr 

, ... . -" 

11 np0113BOAI-b3 11 0046 ; 

HeAOBpweHe ycnyre ' ....... · ... : 

- ,-. •... , ,.. .. I ... . ........ '"" 
12 3. roTOBI1 npOI13BOA11 0047 . ' ; 30560 ' 37557 .I: 

i 0 ·- ' ._ .... . . ' .. C • 

-·. - .. 
I' - .. 

13 4oPo6a 0048 
...... 00 . - .. 

5. CTanHa cpeACTBa I' 
-

' I· 14 0049 
HaMel-beHa npoAai" 

I - .. .. -· 

15 
6. nnafleH~>~ aeaHc~>~ 3a 

0050 
.. 

I 1204 5260 3an11xe "' ycnyre 
·- I ······ ... - ---- --" 

II. nOTPA>I<11BAI-bA no 

OCHOBY nPO,ll,AJE ; ... - li 20 (0052 + 0053 + 0054 + 0051 162932 100419 0 
0055 + 0056 + 0057 + - -- . ~ - I' -- --
0058) 

20011 AeO 
1. Kyn411 y aeM/bl1 ° , .. - . ... lr ·--- -

209 
M3TI14Ha 11 33BI1CH3 0052 I 5565 7159 
npaeHan114a - li ···--· --

20 Kym~" y 
201 11 AeO 11HOCTpaHCTBY • .-- .. · 1·· - .. 

209 
0053 I ' fl • M3TI14Ha 11 33BI1CHa --- '· - - -- . o• 

npaeHan~>~4a 

20211 AeO 
3. Kyn411 y aeM/b11-

- ... ·- -
209 

ocTana noee3aHa 0054 ' i l 
npasHa n114a - ... ... 

203 11 AeO 
40 Kyn411 y 

209 
11HOCTpaHCTBY o OCTana 0055 

noee3aHa npaeHa n114a I• 0 0, 0 

204 11Aeo - ·I: 50 Kyn411 y aeMJbl1 0056 ' 148045 87987 209 ... ··.c-.•.·.·w.·. .. ~ .... ~ - ~ -- ---

20511 Aeo 60 Kyn411 y I· .... -· ---- ... .. .. 
0057 

209 11HOCTpaHCTBY 9322 5273 
-

20611 Aeo 
7. OcTana ... 

209 
noTpa)f(I1Bal-ba no 0058 ' . 
OCHOBY npOAaje .. ·-

Ill. nOTPA>KL--lBAI-bA L-13 -- --
21 CnELIL-1¢L-14HL-1X 0059 834 12174 

nocno sA - -

22 
IVo,ll,PYrA ,. . 

0060 3204 2384 nOTPA>K11BAI-bA 
' I · ' .. , -· 0" .. 

V. <llHHAHCHJCKA 
CPE,ll,CTBA KOJA CE 

lr 236 BPE,ll,HYJY no <llEP 0061 
... ' 

BPE,ll,HOCTI1 KP03 1'0 -- - : 0 I I ' 0 .. • 

6HflAHC YCnEXA 
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; 

VI . KPATKOPOYHI!I 

23 OCI<M 236 
<PIAHAHCI!IJCKIA -· -- '" ,. , .• ___ , ______ ""'"' 

1-1237 
nflACMAHI!I (0063 + 0062 .,, 0 0 0 
0064 + 0065 + 0066 + -
0067) 

1. KparKopo~HI-1 

2301-1 Aeo KPeAHTI-1 1-1 nnacMaHI-1 - - ' I' ·- ,_ . ·- .. 1 r··· · - ... ! 
0063 

239 MBT~~Ha 1-1 3881-tCHa . ' . -· . l ·-· ... .. . -- .... 
npaBHBnl1l.\B 

2. KpaTKopo~HI-1 

231 H Aeo KpeAHTH 1-1 nnaCM8HH- ,._, . 
' 

... ,.__._ . 

0064 ' 239 ocTana nose3 aHa , .... : 
npaaHamn.\a 

. " ·~ .. 

23211AeO 
3. KpaTKopc'lHII .. ... ., . .. 

239 
KpeAHTI1 H 3ajMOBH y 0065 ! . 
3eMibl-l ... .. .. . 

233 II AeO 
4. KpaTKopo'lHH 

. . ,. 

239 
KpeAIITII It 3BjMOBH y 0066 ·L ' ~ 
HHOCTpBHCTBY ...._..,._._ .. , -· .,.; ' .. .. ···' 

234,235, 
5. OcTanH KpaTKopo~HH . ; 

; : .. .. 
23811 AeO 

tPHHBHCHjCKH nnaCMBHH 
0067 

! ' 239 ... 

VII. rDTOBHHCKI!I 
1.· ... 

24 EKBI!IBAJlEHTIA ill 0068 4852 ' 4205 
rOTOBI!IHA ... ··- -- ~- . 

27 
VIII. nOPE3HA .. , I . ··-

0069 . 6235 3895 ' AOAATY BPEAHOCT [· .... o,· A ,_....-,-.-.-.... •V, ~ ~ ~-' -
IX. AKTI!IBHA ,. •· --

28 OCIIM 288 BPEMEHCKA 0070 13938 57298 
PA3rPAHIAYEI-bA __ ,_ 

A- YKYnHA AKTIIIBA = 
nOCilOBHA IIIMOBIIIHA 0071 I , 

--
{0001 + 0002 + 0042 + I, 428061~ . 4418574 0 

"<<• ... 
0043) 

88 
T>. BAH611111AHCHA oonl • 1- ;;64?8: 

-~J-

AKTIIIBA 2595357 i .. - .... .. ''" '''""'""'·' 

nACIIIBA 

A. KAni>ITAJl (0402 + 
0411-0412 + 0413 + 
0414 + 0415-0416 + 

04011 ' 
- . ... I . . -

' 0417 + 0420- 0421)!! 0 I 
585984 1337986 I; . 

= (0071 - 0424- 0441 -
.. ..... . 

0442) 

I. OCHOBHI-1 KAniATAJl 

30 
(0403 + 0404 + 0405 + 

0402 
. .. ---~ "~ .. ... 

0406 + 0407 + 0408 + 3958138 3958138 I 0 

0409 + 0410) 
- .. ' 

.. . ·-·-· .. 
300 1. AK41tjCKH Kan~<Tan 0403 3958138 3958138 1-. . ..... .... 

2. YAenl1 APYWTaaa c I!"· ·· ... I; .. 
301 orpaH~4eHOM 0404 

.. ! 

o,qroaopHowhy .. . L, ·- -----~ .... ·- -- " 
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302 3. Y11o3~ 0405 q, -"'~''"' .- : i 

. 
.... .. ..... ... -·· .. ' 303 4. ,[l,p>KaBH~ Kan~ran 0406 

. ... I: . . .. . . 
. ··, ~ ... . ... ... 

304 5. ,D,pywrBeH~ Kan~ran 0407 ' 
I · .. -- .-.~· ..... . ... 

·~·- . ·-~ ''-"·" ,. ··- ...... ,_ o_-~---

I · . ... ... ... . i I;. .... '" ·-- ; ',· --- --· ··«~ . ·---~ ' .. 

! 305 6. 3aAPY>KH~ YAen~ 0408 
1: . 

j ~ 
i ...... ' . -- -- . 

···-·· ... ····· .. ~~ . 

306 7. EM~ci.10Ha npeMI.1ja 0409 
' 

: 

' .... .. . _.,._ .. ,' 
=.:. = = .. _ , ....... 

309 
8. Ocran1.1 ocHOBH~ 

0410 -I · . ,. 
' 

Kamnan 
. ·- .. 

II. Yni-ICAHI-1 A 

. i 
.. .. 

31 HEYnnAnEHI-1 0411 i • 
; ' 

.. . 

KAni-ITAn ___ ..., ··- --

047 ~ 237 
Ill. OTKYnJbEHE 

COnCTBEHE AKL.li-IJE 
0412 

, I _········ 

.. .. --- - .• .. 

.. 
: .. .. 

32 IV. PE3EPBE 0413 
i i 22443 22443 I! ... .. _,-:_:c_ I . - _ . .. ::. . .... 

v. 
PEBAnOPI-13Al.li-IOHE 

PE3EPBE no OCHOBY 

PEBAnOPI-13Al.li-IJE .. ... . 
330 HEMATEPI-IJAnHE 0414 55192 55192 

1-lMOBI-IHE, ... . .. .. .. 

HEKPETHI-IHA, 
nOCTPOJEf-bA H 

OnPEME 

VI . HEPEAnH30BAHI-1 

,D,OE>Hl.ll-1 no OCHOBY 
XAPTHJAO,D, 
BPE,D,HOCTH H 
APYri-IX 

33 OC~M 330 KOMnOHEHTI-1 0415 4686 
OCTAnOr ·' I L. .. ---- .. ---

CBE06YXBATHOr 

PE3YnTATA (norpa>KHa 

canAa paYyHa rpyne 33 
OCI.1M 330) 

VII . HEPEAnH30BAHH 

rYE>Hl.lH no OCHOBY 
XAPTI-IJAOA 
BPE,D,HOCTI-11-1 
,D,PYri-IX - "* . ...-- =----- -~-- -·-·· .............. ~, ·--~-

33 OC~M 330 KOMOOHEHTH 04161 ' 197 188 
OCT An or I ': -
CBE06YXBATHOr 

PE3YnTATA (AyrOBHa 

canAa paYyHa rpyne 33 
OC~M 330) 

VIII. HEPACOOPET>EHI-1 
-~ - . 

34 .0.061-lT AK (0418 + 04171 ' 71695 71695 0 : 
0419) I 

1. Hepacnopel)eH~ . -- -
: 340 A061.1TaK paHI.1jl.1x 0418 
H 71695 

. 
71695 

rOAI.1Ha I •··. .. ... . .. 

2. Hepacnopel)eHH .. ' . - (' 
341 04191 · I 

A061.1TaK TeKyhe rDAI.1He I .. ll .. .. . ,_ ~ .. ----
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IX. Y4EW11E 6E3 IC 
.. . -- ;I( 

nPABA KOHTPOJlE 
0420 

.. · .. . 

35 
X. rY61-1TAK (0422 + 

0421 I·· · ... 

0423) ''. 3525973 2769294 0 
--- -

1. ry6~-tTaK paHWj WX -n• --- - ~-- -- ~ - ·- ···-
350 0422 2769294 2105822 f OJIWHa ~ I • - - - -- ----- <Co -~>- ... ... 

351 
2. ry6wTaK TeKYhe 

0423 
I · 

•• 

-- -, 
fOJIWHe 756679 663472 

-- ·-

s . AYroP04HA 

PE3EPBio1CAI-bA lo1 - ---- ····---

06ABE3E (0425 + 
0424 684505 755295 0 

! • -. 
0432) 

I. AYrDP04HA 

40 
PE3EPBI-1CAHbA(0426 

0425 !L + 0427 + 0428 + 0429 + 41148 57260 0 
---

0430 + 0431 ) 

1. PeaepswcaH>a aa -- ·-··· -- .... ---
400 TpOWKOBe y rapaHTHOM 0426 

POKY ' . ----

2. Peaeps wcaH>a a a - . -- .... --
401 TpOWKOBe 06HaBJbaH>a 0427 

i' 
np11pOJIHI1X 6orarcrasa . 
3. PeaepswcaH>a aa 

403 TpOWKOBe 0428 
-

I 
pecrpyKTypwpaH>a - .. 

4. Peaeps11caH>a aa 

404 
HaKHat~e "' J!pyre i ·-·· -
6eHei)Jwuwje 

0429 20441 33159 ' 
aanocJleHwx 

5. Peaeps11caH>a a a --- ~- ---· 
405 rpowKose cyt~cKwx o43o I: ~ 20707 24101 ; 

cnoposa ' ---·. ' ..... _. 

6. Ocra11a Ayropo~Ha 
0431 1

•' 

--~-- -' ~-

. _,. ·- -- ··--· .... ---
402 11409 

---L . t ! peaepswcaH>a 
1-· ' ..... 

II. A YrDP04HE 

41 
06ABE3E (0433 + 0434 

0432 643357 698035 0 : + 0435 + 0436 + 0437 + 
' : --

0438 + 0439 + 0440) 

1. 0 6ase3e Koje ce 
0433 1

•· 
--- - - .. ----

410 MOry KOHBepTOBaTIA y ; ' 
Kamnan 

2. 06ase3e npeMa 
---.. ·' _,_ ........ ,_ 

411 M8TW~HWM W 3aBIACHIAM 0434 '- ! 
npa8 Hl-1.M /H11.\ l-1 Ma - ;. ... ~ 

3. 06aseae npeMa 
- - ···-; .... 

412 OCTalliAM noBe3aHIAM 0435 I npaBHIAM JliAUIAMa 1 - ···- - ---

7 of 10 3/30/201 5 2:21 
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413 

414 

415 

416 

419 

498 

4. 068sese no 

eM"'TOB8H"'M X8PT"'j8M8 

OA BpeAHOCT"' y 0436 

nep"'OAY AY>KeM OA 
fOAI-1HYA8Ha 

5. Ayropo4HI>t KPeA~>~T~>~ 
1>1 38jMOBI>t y 3eMibl>t 

6. Ayropo4Hi-1 KpeAI-1T~>~ 
11 38jMOBI1 y 
I>IHOCTpaHCTBy 

7. 068Be3e no ocHoey 

cjJI>tH8HCI1jCKOr Jn13"'Hra 

8. OcTane Ayropo4He 

o6asese 

B. OAJlO>KEHE 
nOPECKE 06ABE3E 

r. KPATKOPO'IHE 

0437 
. 

0438 ' 

' 

0439 

0440 

04411 : 
l •• •eo-· 

42 AO 49 06ABE3E (0443 + 0450 

(OCI>IM 498) + 0451 + 0459 + 0460 + 
0442 I ' 

0461 + 0462) 

42 

420 

421 

422 

423 

427 

424,425, 

426 "'429 

430 

I. KPATKOPOYHE 

<!>I-1HAHCV1JCKE 
06ABE3E (0444 + 0445 0443 I , ... 

+ 0446 + 0447 + 0448 + I L 
0449) 

1. KpaTKopo4H"' 

KPeAI-1TI-1 OA MaT~>~4H~>~x"' 
0444 

I • 
3881-\CHI-\X npaBHI-IX 

11"'48 

2. Kp8TKopo4HI>t 

KPeA~-tT~-t OA ocTa/1~-tX 

noseaaH~-tx npasH"'x 

111-148 

3. Kp8TKopo4HI1 

KpeA"'T"' 11 38jMOBI1 y 

aeMibl-1 

4. KpaTKopo'!HI-1 

KpeA11TI1 1-1 38jMOBI>t y 
1-!HOCTpaHCTBy 

5. 06aseae no ocHosy 

CT811HI1X cpeACTasa 11 

cpeACTasa 

o6ycTaBibeHor 
nocnosafba 

HaMel-beH~>~X npoAaj~< 

0445 

0446 
. ' 

0447 

0448 

6. OcTane KpaTKopo4He 
0449 

cjJI-1HaHc~-tjcKe o6aseae I •. _ 

II. nPV1MJbEHV1 

ABAHCIA, AEn031ATIA lA 0450 

https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=8 ... 

I 

- ... 
. , 

641904 

1: 

687117 

553 4711 

900 6207 ... 

'I • 
_: 140838_, 148839 

~-. 

2869285 2176454 

547290 

I 

-- ' . . ····• 
' 

-1; 346978 341141 

I 
--· .. """' 

299274 206149 
....... 

11138 : 11672 

-·· l 

. J 

0 

0 

' 

I 

.... . ! 

.I ~ 

i 
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43 OCWM 430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

439 

44,45"' 46 

47 

48 

49 OCHM 498 

89 

Ill. 06ABE3E 1113 

nocnoBAf-bA (0452 + 
0453 + 0454 + 0455 + 
0456 + 0457 + 0458) 

1. ,[lo6aelba'lw -

MaTH'lHa H 3aBHCHa 

npaeHa nwlla y aeMibw 

2. ,[lo6aelba'lw-

M8TW'lH8 W 3881-tCHa 
npaeHa nw4a y 
1-tHOCTpaHCTBY 

3. ,[\o6a81ba'lw- ocTana 

noeeJaHa npaeHa llHL\a 

y 3eMibH 

4. Ao6aelba'lw - ocTana 

noee3aHa npaeHa 11~-tlla 

y HHOCTpaHCTBY 

5. ,[\o6aBJb8'lH y 3eMJbH 

6. Ao6aelba'lw y 
1-tHOCTpaHCTBY 

7. OcTane o6aeeae H3 

nocnoeaH>a 

IV. OCT AilE 

KPATKOP04HE 

06ABE3E 

V. 06ABE3E no 

0451 

I • • 
0452 

I 

I " 

0453 

0454 

1•---

0455 i 

0456 

0457 

0458 

0459 i 

OCHOBY nOPE3A HA 0460 

,[IOAATY BPE,[\HOCT 

VI. 06ABE3E 3A 

~~~:~~~:~~PYrE 0461 

,[IA>K61.1HE 

VII. nACIIIBHA 

BPEMEHCKA 0462 • 
PA3fPAH1.14Ef-bA 

A- fY61HAK 113HAA 

BI1CI1HE KAni1TAJlA 

(0412 + 0416 + 0421 -

0420- 0417-0415- 0463 

0414-0413-0411-

0402) ~ 0 = (0441 + 
0424 + 0442- 0071) i!: 0 

1'>. YKYnHA nACI1BA 

(0424 + 0442 + 0441 + 0464 
0401 - 0463) >: 0 

E. BAH611JlAHCHA 

nACI1BA 
0465 

y ______________ __ 

AaHa ______ J. 20 __ roAwHe 

https :/I aplikaci j e3 .apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detal j ni je ?ic!Fi Zahtev=8. 

· ·. 

' 1283141 1081067 0 
.. . .. - . " 

. : lr 
.. , 

1753 ·1 r ·-· 288 ' 
...... ,, . •.. · 

-----~- c· .. -
l l 1: - .. -

- -- -- ... .. -

li 
.. ' 1;-" . , .. - .. 

~ : 
• : _, . -

- ····- . .. .... . ... .... ,._. ._.__._ .. , . ·-····· ·-·· _,__ .. _ .. 

---

I 

1132648 

150205 

.. 

836746 . 

'I'. 

71244 

939473 
. - c . 

-... .. -

139841 
--- -

I' 

503579 It 

I• 

18735 

.'r I . ;_ 20764 I, 14111 1, 

I • 4280612 I; 4418574 I 

-- I ..... ... .. 

; 

' 

2764783 2595357 -~ 
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nonytbaea npaeHo m,n-'e - npep,yaeTHHK 

Man1YH~-t6poj 07021747 I W111jlpa ,QenaTHOCTI1 5813 I nvu; 1oooo2524 

Haa11s POLITIKA- AKCIONARSKO DRUSTVO ZA NOVINSKO-IZDAVACKU I GRAFICKU DELATNOST BEOGRAD 

Ce.Q!.1WTe 5eorpaA (rpaA) , L\eTMibCKa 1 

5Jt1JlAHC YCnEXA 
aa nepi10A OA 01.01.2014. ,Qo 31.12.2014. ro,Q~-tHe 

rpyna paYYJia, 
&oo13HOC 

no311L\11JA A On Hanot.teHa 6poj 
paYyH 

TeKYfla rOAMHa npeTXQAHa rOAMHa 

1 2 3 4 5 6 

nPHXO.Qiollol3 
PEAOBHOr 
nOCilOBAH>A 

A.nOCilOBHI1 

60 ,QO 65, OCI1M nPI1XO,QI1 - . 

' 
-· ---- -- .. 

621163 
1001 

' 907808 1050780 • 
(1002 + 1009 + 1016 + 

1017) 

I. nPL-!XOAL-1 OA 
nPOAAJE POE>E -- .... ., 

60 1002 
1195 ' 0 

{1 003 + 1004 + 1005 + -
1 006 + 1 007+ 1 008) 

1. np!.1XOA11 OA npo.Qaje 

po6e MaTI14H11M !.1 

600 38BI1CH!.1M npaBH!.1M 1003 • ; 
; 

n1-1411Ma Ha .QOMatleM ' 
Tp>K!.1WTY 

2. np!.1XO,Q!.1 O,Q npo,Qaje 

po6e MaT!.1YHI1M !.1 .. ., ····--

601 38B~CHI1M npaBHI1M 1004 

n11411Ma Ha 11HOCTpaHOM I -· 
Tp>KI1WTY 

3. np11XO,QI1 O,Q npo,Qaje 

po6e ocran11M .. .... - -
602 noseaaH11M npaBHI1M 1005 

n1141-1Ma Ha ,QoMatleM 
; 

- - - ... - --- .. ·- --
Tp>K~WTY 

4. np11xa,Q11 o,Q npo,Qaje 

po6e ocrani1M 
! 603 noseaaHI1M npaBHI1M 1006 

' . 

n11411Ma Ha 11HOCTpaHOM --- - l c -··- ~ - -· --- j 

TP>KI1WTY 

5. np!.1XO.QI1 OA npo,Qaje ... - ----
604 po6e Ha ,QOMaheM 1007 ' 1195 

Tp>KI1WTY I· -

6. np1.1xa,Q!.1 o,Q npo,Qaje -
605 po6e Ha 11HOCTpaHOM 1008 

Tp>K11WTY ... 
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II. nPI!IXOAiil OA 

nPOAAJE nPOiii3BOAA 

61 Ill YCnYIA (1 010 + 1011 10091 I ! 
887676 ; 1033761 

+ 1012 + 1013 + 1014 + 1•-··· i 

1015) 

1. np~XOA~ OA npoAaje 

npo~3BOAa ~ ycnyra 
I · . · ··· . 

610 Mant4HI-tM 1-t 3aB~CH~M 1010 I • 102358 138857 
1:- ' npaBH~M n~-t4>1Ma Ha ---- - ···-·-- -· ---··- ·-

AOMaheM Tplt0.1WT)' 

2. np>tXOA>t OA npoAaje 

npo~aBOAa "'ycnyra ... 
I 

., .. --- . . ., 
611 M3T>t4H>tM I< 33B~CH>tM 1011 

npaBHI-tM n1<4>1Ma Ha , ___ _ . ----· 
__ : 

- -

>tHOCTpaHOM Tpll<l-tWTy 

3. np>tXOAI<I OA npoAaje 

npo~aBOAa 1-1 ycnyra ... 
612 ocTan~o~~M noee3aH&.1M 1012 

npaBHI<IM n~41<Ma Ha l 

AOMafleM Tpll<i-tWT)' 

4. np~-tXOA~ OA npoAaje 

npot.t3BOAa 1-1 ycnyra 
... --

613 ocrant.~M noeeJaHI<IM 1013 

npaaH>tM n~41-1Ma Ha 

>tHOCTpaHOM Tpli<I<WTY 

5. np~XOAI-1 OA npOAaje 

614 npo~aBOAa ~ ycnyra Ha 1014 768427 864411 
AOMafieM Tp>t<~WT)' ··- --· -

6. np~-tXOAl-1 OA OPOAaje 

rDTOBI-IX npOt.13BOAa j.1 ·-· -- lr ... .. , ... ---· -
615 1015 16891 30493 ycnyra Ha >tHOCTpaHOM 

-·· 
Tpll<>twry 

Ill . nPIIIXOAiil OA 

nPEMIIIJA, ,, 
64 CY6BEHI..lliiJA, 1016 

AOTAI..lliiJA, AOHAI..lliiJA 
; 

IIICn. 

IV. APYIIII nOCilOBHiil - ---- - I ······· - -
65 

nPI!IXOAiil 
1017 18937 17019 

PACXOA1111113 

PEAOBHOr 

nocnoBAH>A 

s . nocnoBHIII 
1340123 1471221 

PACXOAIIII .. 

50 AO 55,62 >t (1019 -1020-1021 + 1018 
63 1022 + 1023 + 1024 + 

1025 + 1026 + 1027 + 
1028 + 1029);!: 0 

50 
I. HA6ABHA BPEAHOCT 

1019 
nPOAATE P06E 1174 

·-· - " 

II. nPIIIXOAiil OA .. " 

62 AKTIIIBIIIPAI-bA 1020 
1: 

1163 235 
Y4111HAKA Ill P06E .. 
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Ill. nOBEnAI-bE 

BPEAHOCHI 3AJ1L-IXA 
HEAOBPWEHL-IX L-1 -- -- -. --. "•·-

630 
rOTOBL-IX nPOL-13BOAA 

1021 
-

L-1 HEAOBPWEHL-IX 
YC11YrA 

IV. CMAI-bEI-bE 
BPEAHOCTL-1 3AJ1L-IXA 
HEAOBPWEHL-IX L-1 ----- ------ - - ·······-- ----··· . ~---

631 
rOTOBL-IX nPOL-13BOAA 

1022 3031 ; 178 ' -
L-1 HEAOBPWEHL-IX 

YCnYrA 

V. TPOWKOBL-1 ... - --- - -- --- -· 
51 OCHM 513 

MATEPL-IJAJlA 
1023 I : 493689 614245 

-- .. 

513 
VI. TPOWKOBL-1 rOPL-IBA 

10241 
L-1 EHEPrL-IJE 123155 _, 94986 

VII. TPOWKOBL-1 

52 
3APAAA. HAKHAAA 

1025 
3APAAA L-1 OCTAJlL-1 385341 405691 

-- - - .. ------
JlL-IYHL-1 PACXOAL-1 

VIII . TPOWKOBL-1 ... 

53 
nPOL-13BOAHI-IX YC11YrA 

1026 • 85769 84852 ; 

540 
IX. TPOWKOBL-1 

AMOPTI-13Alii-IJE 
1027 156327 174535 

-- -··· 

X. TPOWKOBI-1 
! 

.. . ....... 
541 AO 549 AYrOPOYHL-IX 1028 4922 25124 

PE3EPBL-ICAI-bA 
; ... . -~-· - --

XI. HEMATEPI-IJAJlHI-1 . ---

55 
TPOWKOBI-1 

1029 87878 71845 

B. nOC110BH!.1 --· ·-
A06!.1TAK (1001 -1018) 1030 
~0 

r. nOC110BH!.1 rY6!.1TAK .. -
(1018 -1001) ~ 0 

1031 432315 420441 
! .... .. 

A . Cll!.1HAHC!.1JCK!.1 

66 nP!.1XOA!.1 (1 033 + 1 038 1032 
,, 

6293 7876 
+ 1039) -... -·- .. - -

I. ct>I-IHAHCL-IJCKI-1 

nPI-IXOAL-IOA 

66. OCHM 662. 
nOBE3AHI-IX 111-!l.IA 1-1 

663 H 664 
OCTAJlL-1 1033 129 167 ; 
C!>L-IHAHCL-IJCKI-1 -- -- - -

nPL-I XOAL-1 (1 034 + 1035 
+ 1036 + 1037) 

1. C!>HH8HCHjCKH npHXOAH 
167 -i 660 OA M8TH4HHX H 38BHCHHX 1034 129 

npaBHHX flH48 - - ' 

2. !l>HH8HCHjCKH npHXOAH 

661 OA ocTanHx noseaaHHX 1035 

npaBHHX n~4a • 
' 
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3. np>IXOA>I OA yyewha y 

A06>1TK)' np>tApy>KeH>IX - --· ·--·-~---

! 665 1036 
: npaBHHX flHI.Ia H : 

-~ 

aajeAHHYKHX nOAYXBaTa 

669 
4. OcTan>~ <jl>~HaHc~-tjcK~-t 

10371 ' . ~:i 
~ ") 

: np>IXOA>I 
- · ·' 

II. nPI-IXOAI-1 OA 
- i ··· 

_, ___ 
-----.---

662 KAMATA (OA TPEni-IX 1038 2234 425 
JH1L!A) -- 1- -~· ~ .. --- .. ... 

Ill. no31-1H1BHE KYPCHE 

PA3fli-1KE I-1 

663 >I 664 
no31-1TI-1BHI-1 E<I>EKTI-1 

1039 
BAJlYTHE KJlAY3YJlE I; 3930 7284 

(nPEMA TPEni-IM 
I ' - -

Jli-1L!I-1MA) 

l;.<IJIIIHAHCIIIJCKI-1 
I -

56 PACXOAIII (1041 + 1046 1040 318906 162762 
+ 1047) ...... .... . ~· 

I. <bl-lHAHCI-IJCKI-1 
PACXOJ].I-11-13 OJ].HOCA 
CA noBE3AHI-1M 

56. OC>IM 562, nPABHI-IM Jli-1L!I-1MA 1-1 
_ _, ___ ---- --- -- --

563 H 564 OCTAJll-1 
1041 I • 47 182 

<bi-IHAHCI-IJCKI-1 ·· I ' 
PACXOJJ.I-1 (1 042 + 1 043 
+ 1044 + 1045) 

1. <IJHHaHCHjCKI-I paCXOAI-I 
H3 OAHOCa Ca MaTI-!YH>IM ~ . ' 

560 10421 I' 47 ! 182 14 3aB>ICH>IM npaBH>IM 
~-- ... 

flHI.IHMa 

2. <!>HHaHCHjCKH paCXOA>I 
>13 OAHOCa ca OCTafl>IM -- - --

561 1043 I ' noseaaH>~M npaBH>IM 

fl>II.IHMa 

3. PacxoAH OA yyewlla y 

565 
ry6>tTKY npHApy>KeHHX 

1044 I · 
npaBHHX flHL!a H I 

--
3ajeAHHYKI4X nOAYXBaTa 

4. OcTan>~ !j>HHaHcHjCKH . ·-· -· ., 
566 >I 569 1045 

paCXOAH 

II. PACXOJJ.I-1 KAMATA 
--

562 (nPEMA TPEni-IM 1046 :i 192625 . 150422 
Jlii1L!111MA) ~ 

Ill. HErATI-IBHE KYPCHE 

PA3fli-1KE 111 HErATI-IBHI-1 
1047 1

• 563 H 564 E<I>EKTII1 BAJlYTHE 126234 12158 ' 
KnAY3YnE (nPEMA __ j 

TPEni-IM Jli-1L!I-1MA) 

E. A06111TAK 1113 
~ 

CI>IIIHAHCIIIPAibA (1 032 - 1048 
1040) -- ·--- ~ -

>K. rY6111TAK 1113 
" ---- . -- --· 

CI>IIIHAHCIIIPAibA (1 040 - 1049 I ' 312613 154886 
1032) I - -- --- -- ' 
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3 . nPIAXOAIA OA 

YCK11Al>IABAH>A 

BPE,QHOCTIA OCTAJlE 

683 H 685 11MOBI1HE KOJA CE 1050 l i 
301 ' 4514 

IACKA3YJE no <llEP ···- I ···· - ...• ..... -
BPE,QHOCTI1 KP03 

51AJ1AHC YCnEXA 

lA. PACXOAIA OA 

YCK11Al>IABAH>A 

BPE,QHOCTI1 OCTAJlE 
·· I · 

583 H 585 IAMOBIAHE KOJA CE 1051 
1: 17483 ' 136681 

IACKA3Y JE no <I!EP 

BPE,I\HOCTIA KP03 

51111AHC YCnEXA 

67 H 68, OCHM 
J. OCTAlliA nPIAXOAIA 10521 · 

683 H 685 33068 68217 

57 H 58, OCHM 
K. OCTAlliA PACXOAIA 1053 

. , 
-. 

583 H 585 5569 . : 16490 
, ___ 

11. ,[l061ATAK 113 

PE,I\OBHOr 

nOCJlOBAI-bA nPE 
- . ----· li 

.. -
OnOPE31ABAH>A(1030- 1054 

' 1031 + 1048-1049 + - --~- -- -"·· 

1050- 1051 + 1052-

1053) 

lb. rYSIATAK IA3 

PE,QOBHOr 

nOCllOBAH>A nPE 
·------- ~- -- -

OnOPE31ABAH>A (1 031 - 1055 
' 734611 655767 

1030 + 1049 ·1048 + 
1051 ·1050 + 1053-

1052) 

M . HETO ,[l0511TAK 

nOCJlOBAI-bA KOJE CE 

05YCTABJbA,E<IlEKTIA 

nPOMEHE .... 

i 69·59 
PA4YHOBO,[lCTBEHE 

1056 
I ! 

nOlliATIAKE lA 

IACnPABKA rPEWAKA 

IA3 PAHIAJI1X nEPIAO,[lA 

H. HETO rY61ATAK 

nOCJlOBAH>A KOJE CE 

05YCTABJbA,PACXOAIA 

nPOMEHE .·· --- ---
59·69 

PA4YHOBOACTBEHE 
1057 30069 13384 . 

. -
nOJliATIAKE 11 

IACnPABKA rPEWAKA 

IA3 PAHIAJIAX nEPIAOAA 

H>. AOSIATAK nPE 
-- ·- ·-···-·- .. -~ -~·- -

OnOPE311BAH>A (1 054 - 1058 

1055 + 1056 -1057) 

0. rY51ATAK nPE 
.. 

OnOPE31ABAH>A (1055- 1059 764680 . 669151 
1054 + 1057 -1056) ·-" 

n . noPE3 HA A061ATAK 
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I. nOPECKI!I PACXOA 
1060 ' 

-

721 2816 nEPI!IOAA 
..... --·· 

II. OAJIO>KEHI!I 
AeO 722 nOPECKI!I PACXOAI!I 1061 • 

nEPI!IOAA -- -- -- ... ····-~-- .. 

Ill. OAfiO>KEHI!I 

AeO 722 nOPECKI!I nPI4XOA14 1062 ' 8001 8495 • 
nEPI!IOAA ·-- .. 

P. 1-lCnllAliEHA 111-14HA 

723 nPI-lMAI-bA 10631 . . 
nOCJIO,I\ABUA ;•. ; --

C. HETO A061ATAK 
. - --

' (1058 ·1059 ·1060- 1064 : 
1061 + 1062. 1063) . -· 

T. HETO rY61-1TAK 
-· .. ----- - -

(1059 -1058 + 1060 + 1065 756679 663472 
1061 -1062 + 1063) . -----. --- --- - --

I. HETO A0614TAK KOJI!I 

nPI!InAAA 
1066 

-I , l MAI-bi4HCKI4M I' -
YfiAfA414MA 

-

II. HETO A0614TAK KOJI!I -- -~-- ···- --·- ····-
nP14nAAABEni4HCKOM 10671 · 
BfiACHI4KY --- - .... - ---

Ill. HETO fY614TAK KOJI-1 
nPI!InAAA 1-· ·· ···. 

MAI-bi4HCKI4M 
1068 

l i -- .. 
YfiAfAYI!IMA 

IV. HETO rY614TAK KOJI-1 ,-- -- . , .. ' 

nPI!InAAABElii!IHCKOM 1069 
. 

BJIACHI4KY 

V. 3APAAA no AKLti-IJI!I 

1. OcHOBHa aapaAa no 
1070 

., 

3Klj~j~ 
. -- . -·-·· .. - ---· -~ - ... - --

2. YMafbeHa 

(paaBOAfbeHa) aapaAa no 1071 ; 

aK41>1j~ 

7 h ;r=;-j -
y 

(''""""~~) "t7:'3;v / ..,..,, 
't.. 

"5-
AaHa 20 __ rOAI>tHe M.n. -:;.\ 

!'!'lt"'..r'iU.f'li'!"',45.!1"'9B'/ '' (t _ <-:::? ---;< \ 
~""" W\.1.1111 I~~~~~~ :;: • j~l 

06paaa4 nponl>tcaH npaBI>tnH~KOM o caAP>KI>IH ~'ill cjlopM !t_-o~paaa~a <jl~H'a~cl>tjcK~x l>taeewTaj aa npl>tep Ha 
. , !olt~ t t' ~ ~ ~} 

APYWTBa, aaApyre 1>1 npeAyaeTH ~>~ Ke (' Cn >K6eHI>t nacHI>tK PC'; 6 . 95/ 20' -4 ~ 144/2014 y p 

~. ,r::..o.y 
Povratak na listu obrazaca (/flexternai/FiForma/ln exQ.gjaJjnije?idFiZahtev=Befl all d·49Bd·4429·b90a·d14431 bee346&hash=8E2C898DA5790242B8 
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I 

I 

ITpnnor 3 

I llonyoLasa npasHo nune - n pCJiyJeTHHK 

l ),l:o'"' " ~" f>poj 0702'171;7 
noJ\VlTY\ KA:-

IlJH<~pa )le!laTHOCTII 

581~ 16000 2_ 5 21-t 
jl tnnn 
I 

F II IIIC s~or-?AR_ I ~e\IA\-bC'~~A- ~ t-. ·----~~--~~~~~~~~--------------------~ 

r l'pvua 
pa'') ua. 

I 1"''"'" r 
I 

- ·· 

JJ(J 

3~ I 

H3B£WTAJ 0 OCTAJIOM PE3YJITATY 

30 IH'(HIO)l o,n 01. 01, )10 ~'1_,1Q, 2014 . rOJIHHe 

HanoMeHa 
nOHiUH JA A On 

6poj Te~<ylia ro)IHHa 

2 3 4 5 

.\ . IIETO I'EWJIT.\T UJ fiOCJIOBAibA 

I.IIETO)lOEHTi\K(ACJI"I 1064) 2001 

II . IIETO l'YEHTAK (/\Or! 1065) 2002 '75G G7~ 
r;, ()(TA.! III CBEOGYXBATHH ,ll.OGHTAK HJIH rYI>HTAK 

a ) CTaRt.:c k"Ojc uchc t'iuTII J>l$Ji acu<f>nKosaue y bU:nancy 
)'tllrx• y 6yJJ)'hiiM ncpuo;mMa 

I . rlpoMCI1C pesanopl·nauHjc HeMaTcpHj anuc HMOBHJ-Ie, 
Ht:Kpcnuuca, JIOCTpojctLa 11 onpeMe 

a) IIOBChtuL.C pcRruiOpi·t'laUHOI IJ.IX pe·JepBU 2003 

6) (MaJt.CII.l' pC'RX10pW3aUHOHHX pt!3CpH H 2004 

2. A nyapo:u ; to61111Jt 11,1 11 ryiiuUII 110 OCIIOBY IT!l3110B3 

llCCjiiiiiiiCttiiiiX npl if\l all. a 

-v XIIJLa)laMa JII!Hapa-

Jf3HOC 

npeTXO)IHa rO)IHHa 

6 

Gb3.it?2 

a) :hlfilllHI 2005 ~G8G 

1---
6) !)'011UII 2006 

3 JluUuuu I·OIIt ry6t1UH no m: uoay y .Harau .• a y anacHHGKe 

IIIIC fp)"li.ICt-ITt: KUOIITaJI\..1 

332 
a ) }to&llltll 2007 

il_) f)'011UU 2008 

4. Jlo6mtu 11!111 ry6HU11 no ocuoay YJlCJJa y ocTa.JJOM 
l'Bl'OfiyxnaTIIOM ,.'.1U6HTI\)' HJIJI ry611TK)" npHJtpyli<CHHX ilP)'WTaaa 

.l.), l 

a) i!OOIIUH 2009 

6) l)'fiHitll 20 10 

6) Cras~.:c ~<ujc """'""Jtuu Mury 6u-no llCK,1aCIHfli!KOB811e y 

Gu:nmcy ycucxa y 6y.ayhuM HCJHIOJlltMa 

I Jlo6111111 I IJI H 1)'0111111 !IU OCHOB)' OpCp3'1)' t13 qn<HaHCHjCKIIX 

lrJB t:UinlJa IIIH.)CTpa!!Of fiOCJIOR~U t.a 

.1 J4 
a) Jt0011IIIf 2011 

OJ ry6u uu 20 12 

2. ) lOUIIltH IIlli I l)'fiHUU OJl HIICTpyMeliaTa 'J:lUITUTe ll eTO ynaraaa 

y HllocTpatto nocJtoaau~e 
335 

a) ]106 UI~H 2013 

6) ryii1111H 201 4 

J ){00111111 11!111 1)'0111!11 nu OCHOR)' I!IICTpyMCII3Ta 33WTI!Te 

j>~rJIII\3 ( XCUiflln.t) HURllaHor TOKa 

.136 
3) !1061H1H 20 15 

fi) l)'l'l lll\11 20 16 ... -·-
4. /(OOIII.IIi Hilll ryOIHIH flU OCIIOBY xapntja O)IBpeJIIIOCTH 

pacnono)l(HBHX Ja npo11ajy 

337 
a)i!06Hnll 20 17 10 2. 
6) ry6HI.lll 2018 9 
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r , '""' HarroMeHa H3HO C 

I'"' ')""· Il03VIl(l1JA A Oil 
6poj TeK)'Iia ro)IHHa flpeTXO)IHa rO)IHHa 

_ll~~~Y '' 
! 2 3 4 5 6 

I 
I ( >CTAJI ~1 lif'Yro CBEOEYXBATHH L(OEHT AK 

eoo.1 + ~00.1 • ~oo7 " ~009 + 2011 + 20 13 + 2015 + 2017) - 2019 4.G7.'7 1\09.. I i~CXJ4 1 ~ 11(!6 ' :!008 ; 201() + 2012 + 20 14 1 2016 -+ 2018) 2:0 

r -- · · --- 1--
II UCT:\JIH liPYTO CBEOGYXBATHH rYEHT AK 

I I ~ ~ JIJ4 • ~006 • 2008 + 20 I 0 + 20 12 + 20 14 + 20 16 + 20 18) • 2020 
(~0(}3 I 2005 + 2007 + 2009 + 20 11 t 2013 t 20!5 f- 20!7)?: 0 

Ill. fiOI'E311A OCTAJIH CBEOGYXBATHH ~OEHTAKH.Jlli 
2021 

IYEHTAK IIEPHO}~A 

IV. HETO OCT AJlVf CBEOliYXBA THVI /{OEVITAK 
2022 4G77 ~OQ_ 1 2u I 'J - ~020 - ~02 1 k 0 

V. HETO OCTAJlVi CBEOEYXBATHV! rYSVITAK 
2023 

( ~020 - 20 19 ·t 202 I) 2: 0 

B. YKYllAII II ETO C BEObYXBATIIH PEJYJITAT 
II El'IIO}l.-\ 

- ·-- --
I. YKYilAf-1 HETO CBEOiiYXBATHH JlOGHTAK 

2024 
i2iK) I - 2002 + 2022 - 2023) ~ 0 

II . YKYilA II HETO CBEOl;YXBATHYl rYEVITAK 
2025 '752_001 GG~':J(O (~IX12 - 200 I r 2023 - 20~2) 2: 0 

r. YIO' IIAIIIIETO CBEOI;YX BATIIII,Il.OiiHTAK JIJII·I 
2026 

I)' I; IITAK {2027 + 2028) ~ A Oil 2024?: 0 nmr A Oil 2025> 0 

I llplii'IHCa ll 81.!11Ht!CKHM Rn at.:lfHUHM3 KanHTaJTa 2027 

:! . JlpurWCall BJJaCtii-HlHMU KOjlf Het-.tajy KOHTpo!ly 2028 #llll~'•;l( )~ 
Ill -- '(P 

) ' 

20_····-· roJtlll h:: 
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II 4 lPHJJOr 

ITonyvuBa npaBRO JIRQe ~ npr.~~)'3e'IHRK 

~fill ll'lllll (iiNIJ 0'7 0 217 4 7 liJHcjlpa AeJJaTHOCTH 581o ffiffi 10000 25 2.lt 
Hal liB 

.. f1 O..A. 0 \Y\ Kk- ·~_!l_ 
Ce1111U1TC bG-ot-P~ P-.. / LL, 81Vi \bG\Lk 1\ 

H3BEUITAJ 0 TOKOBIIMA fOTOBHHE 
y llepiiO.llY OJ! 01 ' OJ\ ' JlO O'\• 1\ 9.. 20'\ 4• rOJlHHe 

-v XJULallaMa .IIHHapa-

r-~---·--~-----------fl-o-31:-:U-It-~a----------------,.-f-A--:::-Il-+-.!~~e~::~~~:!.-H-3-IH-O-Cil__!:~~,IIH~4~~Jnl~a:..a~ 
1 A. TOI.:onu nnouum: 1n nocJJOBIIIIX AJ..i'HBIIOCflt 

~.If>":''"'" nmiHnuc tn lllll:iiORolll.~ a~mauoCTu (I 11.0 3) 
~~-j fjlt1;1aja U 11p11~t11.C: I IU ;lRUHCII 

2 llpu~.'L~ItC f,;;J~jl"C' JfJ lkH:'iltlttUIIX .alo.:TitltiiOc.:TU 

.\ l k1a:m upu;ruan lrJ pc..•;wauor uucJtOhalt.a 

I I. tJxmau rt.ITORitll~ Ul uocnonumc a~'TURIIOCTH (I JJ.O 5) 

~ . "l:tlta.:IC. II:!Kita.!IC J :lp:ua "OCT:I!III lflf'lllll paCXU)Iff 

;_ t b:unm no ocuoKt· c><:Ta:mx jakmtx npuxo.11a 

Ill f h.·ro upu:ma n1 TORIIIIC It'.« nu~.rmfumx ai\""THIUIOCTH (1·11) 

I\" I k·1u cl}t.:ll lk nlTURIIIIC an IIOCJIOBifUX aK1ltBUOCTai-(H·IJ 
1;. TO'-"OIIIII"OTOUIIIIt: H"J AKTIIUIIOCTH llllllt:CI'III'Alt.A 

_I llpu:m•u rttTOHffff~ orJ aknt•nocTH HIIMecTHpalha (I 110 5) 
I . llpi•.laia aKUitja II Y)IClla (IICTO llpii!IIIBII) 

~ . l l ~t.la.t:~ 11..-~laTeptlja.'ltiC HMOBIIHC:. HCKpeTIIItlla, ltOCTpOjellta. OllpeMe H 6HOn OUJKHX Cp;!JlCTaBa 

_ _ \ ( l.."I:J.'IH ~11111311Cllj~Kit llili.t('M31111 (111 .. 1."0 npU11118H) 

~ llpll\l;t.~IU: t:1-IM:&T4..' In U"iTURitUCliC IIUUCCTUpaU.a 

' lll""'''·cuc .111BIIJI~IIile 
f--'_.1 t b:uum nrroauuc u1 atcnumuc.llt ltiiUCCTH(lall.a ( I .no 3) 

I . 1\ytwMuua a~tm.ia 11 }':tc .. 'l:t tnL~O o..VIHRII) r ~ J;"ynuHIIII3 IIC"3TOf'lljamiC IIMORIIIIC, IICKJl<'TIIIIII3, IIOCTpOjeoba, OllpeMC H 6HOJIOWI<IIX CPC.11CTaB3 

.l \J\.,.a.'lll ~11111:1.11 .: 11jC'tCft IIJUI\!M<JIIH (uC"rO O,vlltBH) 

Ill I kro lll>llllltl roroau11c ooannBIIOCTII IIIIBecTHpat..a (1-11) 

IV. 11.-ru "•"~-'"" f"OTOHIIfk! orJ ao<TH&IIOCTH HIIR~-cnopaou (11-1) 
K. TOJ;ORH I'OTOBIHIE Ill AlaHRI!OCflf «DIIIt.-1-IICHI'Aif.A 

1. lllllf:luon roToaomc '" ak,tRIIO<."Tlt c!Junaucllpan.a (I .110 5). 
I Ytu:hatt.e ocuuHnor .:amtTa.JI3 

II ( l;t:OIIRII rumRIIH< Jrl ~Kntoflocno ojntu~ucup31ba (I )10 6) 
I ( in:yu c:mu.:Tac:mt~ a..-uHj;.a H V.!lcJta 

~ )lHUilU1111tc ICp.!',.'liiTH (O;l.UUllt) 

3001 

3002 

3003 
3004 

3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 

3013 

3014 
3015 
3016 
3017 

3018 
3019 
3020 
3021 
3022 
3023 
3024 

3025 

3026 
3027 
3028 
3029 
3030 
3031 
3032 
3033 

'360 t{!l,~ 19-07542. 
~ 5S 1 '31 11 !2. O!.i-G"OQ, 

~ 43 

153.2. 

.l. 1\paTKilpO•IIIIf Kp(;tiiTII (0)11111811) 3034 I "\-1 Q 106 
3035 
3036 G 154 

1•. lkowahe11c .1ttRtt;Jco~1C 3037 
Ill . I km upomun f"uTo•uuc 111 aLTIIBIIOCTH 4muaucupaoba (1-11) 3038 
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1. Опште информације 
 

1.1. Оснивање и пословање предузећа 
 

"Политика" А.Д. је акционарско друштво. Седиште друштва је у Београду, улица Цетињска бр. 1. 
Предузеће је основано 1904. године. На основу програма власничке трансформације, статусне, 
управљачке и организационе, „Политика“ а.д. је 1997. године постала акционарско друштво. 
Основна делатност друштва је пружање штампарских услуга у својој модерно опремљеној 
штампарији. 
 
Министарство привреде је поднело 14.11.2013. године иницијативу за покретање поступка 
приватизације Акционарског друштва „Политика“за новинско-издавачку и графичку 
делатност, а од 27.12.2013. до 02.09.2014. године „Политика“А.Д. се налазила у реструктурирању. 
 
Матични број друштва је 07021747.  
ПИБ 100002524     
ПДВ број друштва је  135470258.     

 
На дан 31.12.2014. године Политика а.д.има 289, а 31.12.2013. године 320 запослених. 
 
На основу 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 извештаји могу накнадно бити измењени на основу мишљења ревизора, 
а у складу са важећим прописима. 
 

2. Преглед значајних рачуноводствених политика 
 
Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 
наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године, 
осим ако није другачије назначено. 
 
2.1. Основе за састављање финансијских извештаја  
 
Изузев како је наведено ниже, финансијски извештаји Друштва састављени су у складу са 
Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ).  
 
Друштво је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству и 
ревизији који захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као 
и прописима издатим од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у виду 
разлике између ове две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем: 
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2.  Преглед значајних рачуноводствених политика ( Наставак ) 

 
2.1. Основе за састављање финансијских извештаја (Наставак)  
 
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 2013. годину, 

већ су као материјално безначајне евидентиране као приход тј. расход у финансијским 
извештајима за 2014. годину.  
 

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

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

.  
2.2. Упоредни подаци 
 
Друштво  је изменило почетно стање губитка  за 2013. 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 критеријуми: 
 

- Да је технички могуће комплетирати софтверски производ тако да буде расположив за 
употребу; 
- Да руководство има намеру да комплетира софтверски производ за употребу или за 
продају; 
- Да постоји могућност да се софтверски производ употреби или прода; 
- Да се може показати како софтверски ће софтверски производ у будућности 
генерисати вероватне економске користи; 
- Да су расположиви адекаватни технички, финансијски и други ресурси за 
комплетирање и развој и употребу или продају софтверског производа; Да издаци који се 
односе на софтверски производ извршени у току његовог развоја могу бити поузано 
одмерени. 

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



ПОЛИТИКА а.д. 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.12.2014. 

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

5  
 

 
2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

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

 
Накнадни трошкови се укључују у набавну вредност средства или се признају као посебно 
средство, уколико је применљиво, само када постоји вероватноћа да ће Друштво у будућности 
имати економску корист од тог средства и ако се његова вредност може поуздано одмерити. 
Књиговодствена вредност замењеног средства се искњижава. Сви други трошкови текућег 
одржавања терете биланс успеха периода у коме су настали. 
 
Повећање књиговодствене вредности по основу ревалоризације земљишта и грађевинских 
објеката исказује се у ревалоризационим резервама у оквиру капитала. Смањења којима се 
умањују претходна повећања вредности истих средстава терете ревалоризационе резерве 
директно у капиталу; сва остала смањења терете биланс успеха. Разлика између амортизације 
обрачунате на ревалоризовану књиговодствену вредност средства која је исказана у билансу 
успеха и амортизације обрачунате на иницијалну вредност поменутог средства, сваке године се 
преноси са рачуна осталих резерви на рачун нераспоређене добити.  
 
Земљиште се не амортизује. Амортизација других средстава се обрачунава применом 
пропорционалне методе како би се распоредила њихова набавна или ревалоризована вредност 
до њихове резидуалне вредности током њиховог процењеног века трајања, као што следи: 
 

 Назив  Број година 
- Грађевински објекти  66 
– Машине и опрема     9 -12,5 
– Рачунарска опрема    5 
– Намештај  и остала опрема  6 -12,5 
      

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

  
Књиговодствена вредност средства своди се на надокнадиву вредност ако је иста већа од његове 
процењене надокнадиве вредности . 
 
Добици и губици по основу отуђења средства утврђују се из разлике између новчаног прилива и 
књиговодствене вредности и исказују се у билансу успеха у оквиру ’Осталих нето 
(губитака)/добитака’.  
 
Када се ревалоризована средства продају, износ ревалоризације укључен у ревалоризациону 
резерву преноси се на нераспоређену добит. 
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

 
2.7. Умањење вредности нефинансијских средстава 
 
За средства која подлежу амортизацији провера да ли је дошло до умањења њихове вредности 
врши се када догађаји или измењене околности укажу да књиговодствена вредност можда неће 
бити надокнадива. Губитак због умањења вредности се признаје у висини износа за који је 
књиговодствена вредност средства већа од његове надокнадиве вредности. Надокнадива 
вредност је вредност већа од фер вредности средства умањене за трошкове продаје и вредности 
у употреби. За сврху процене умањења вредности, средства се групишу на најнижим нивоима 
на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви новчани токови (јединице које генеришу 
готовину).  
 

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

 
2.9. Дугорочни финансијски пласмани 

 
2.9.1. Класификација 

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

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

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

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

 
2.9. Дугорочни финансијски пласмани-наставак 

 
2.9.1.  Класификација-наставак 

 
 в) Депозит код банака за потребе станова 

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

  
г) Зајмови и потраживања 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 (б) Статутарне резерве 
 

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

 
 

2.16. Обавезе по кредитима 
 
Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 
трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 
амортизованој вредности; све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе 
трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита 
применом методе ефективне каматне стопе. 
 
Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Друштво нема 
безусловно право да одложи измирење обавеза за најмање 12 месеци након датума биланса 
стања. 
 
2.17. Обавезе према добављачима 
 
Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се одмеравају 
према амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе. 
 
2.18. Текући и одложени порез на добит  
 
Трошкови пореза за период обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје у билансу 
успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у капиталу. У том 
случају порез се такође признаје у капиталу. 
 
Текући порез на добит се обрачунава на датум биланса стања на основу важеће законске пореске 
регулативе Републике Србије где Друштво послује и остварује опорезиву добит. Руководство 
периодично врши процену ставки садржаних у пореској пријави са становишта околности у 
којима примењива пореска регулатива подлеже тумачењу, и врши резервисање,                            
ако је примерено, на основу износа за које се очекује да ће бити плаћен пореским органима. 
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2.18. Текући и одложени порез на добит -наставак 
 
Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за 
привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових  
књиговодствених износа у финансијским извештајима. Међутим, уколико одложени порез на 
добит, под условом да није рачуноводствено обухваћен, проистекне из иницијалног признавања 
средства или обавезе у некој другој трансакцији осим пословне комбинације која у тренутку 
трансакције не утиче ни на рачуноводствену ни на опорезиву добит или губитак, тада се он 
рачуноводствено не обухвата. Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и 
закону) које су на снази до датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у 
периоду у коме ће се одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе 
измирити.  
 
Одложено пореско средство се признаје до износа за који је вероватно да ће будућа добит за 
опорезивање бити расположива и да ће се привремене разлике измирити на терет те добити.  
 
2.19 Примања запослених 
 
(а) Обавезе за пензије 

 
Друштво издваја доприносе у друштвене пензионе фондове на обавезној основи. Када су доприноси 
уплаћени, Друштво нема даљу обавезу плаћања доприноса. Доприноси се признају као трошкови 
примања запослених онда када доспеју за плаћање. Више плаћени доприноси се признају као 
средство у износу који је могуће рефундирати или у износу за који се смањује будуће плаћање 
обавеза. 
Трошкови минулог рада признају се одмах у билансу успеха осим уколико измене у пензионом 
плану нису условљене останком запослених у радном односу још неко одређено време. У том 
случају, трошкови минулог рада отписују се на пропорционалној основи у току тог периода. 

 
б) Остала примања запослених  
 

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

 
(в) Отпремнине 
 

Отпремнине се исплаћују при раскиду радног односа пре датума редовног пензионисања, или када 
запослени прихвати споразумни раскид радног односа као вишак радне снаге у замену за 
отпремнину. Друштво признаје отпремнину при раскиду радног односа када је евидентно обавезно 
да: или раскине радни однос са запосленим, у складу са усвојеним планом, без могућности 
одустајања; или да обезбеди отпремнину за престанак радног односа као резултат понуде у намери 
да се подстакне добровољни раскид радног односа у циљу смањења броја запослених. Отпремнине 
које доспевају у раздобљу дужем од 12 месеци након датума биланса стања своде се на садашњу 
вредност. 
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2. 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 до 60 дана).  
 
Приход од уговора на бази утрошеног времена и материјала, типично за штампарске услуге, 
признаје се по уговореним накнадама с обзиром да су утрошени радни сати и да су настали 
директни трошкови. За уговоре на бази утрошка материјала стање довршености се одмерава на бази 
насталих директних трошкова као проценат од укупних трошкова који треба да настану.  
 
Приход од уговора са фиксном ценом за пружање штампарских услуга  признаје се по методу 
степена завршености. Према овом методу, приход се генерално признаје на основу извршених 
услуга до датог датума, утврђених као проценат у односу на укупне услуге које би требало да се 
пруже.  
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2. Преглед значајних рачуноводствених политика (Наставак) 

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

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

 
(в) Приход од камата 
 

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

 
(г) Приход од дивиденди 
 

Приход од дивиденди се признаје када се установи право да се дивиденда прими. 
 
2.21. Закупи 
 
Друштво узима и даје у закуп поједине некретнине. Закуп некретнина, где Друштво суштински 
сноси све ризике и користи од власништва, класификује се као финансијски закуп. Трошкови 
закупа признати су у билансу успеха. 
 
2.22. Расподела дивиденди 
 
Расподела дивиденди акционарима Друштва признаје се као обавеза у периоду у коме су 
акционари Друштва одобрили исплату дивиденде.  
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3. Управљање финансијским ризиком 

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

 
(а) Кредитни ризик  
 

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика. Друштво има утврђена правила како би 
обезбедило да се продаја производа на велико обавља купцима који имају одговарајућу кредитну 
историју. Друштво има политике којима се ограничава изложеност кредитном ризику према свакој 
појединој финансијској институцији.  
 
Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код 
готовине и готовинских еквивалената,  из изложености ризику у трговини на велико , укључујући 
ненаплаћена потраживања и преузете обавезе. За процену ризика, за контролу ризика врши се 
процена квалитета њихове кредитне способности, узимајући у обзир финансијско стање купца, 
искуство из прошлости и друге факторе  
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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 0,001691 
II степен ликвидности (кратк.потражив.пласмани и готовина/краткорочне обавезе) износи 0,059884 

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 0,830206. 

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. 
 
Друштво прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће 
рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима.  
 
Друштво подлеже обавези плаћања пореза на добит. Друштво признаје обавезу за очекиване 
ефекте питања произашлих из ревизије, на основу процене да ли ће доћи до додатног  плаћања 
пореза. Уколико се коначан исход ефеката тих питања на порез на добит буде разликовао од 
првобитно књижених износа, разлика ће се одразити на порез на добит и резервисање за 
одложене порезе у периоду у ком се разлика утврди. 
 

5. Информације о сегментима   
 

О пословним сегментима се извештава на начин конзистентан са интерним извештавањем које 
се обезбеђује за главног доносиоца пословних одлука. Главни доносилац пословних одлука који 
је одговоран за алокацију ресурса и оцену перформанси пословних сегмената је идентификован 
као надзорни одбор  који доноси стратешке одлуке.  
 
Као такав он је верификовао организациону шему Друштва у којој постоје две организационе 
јединице које остварују приход на тржишту. То су штампарски и издавачки послови.  
 
Штампарски послови  запошљавају 163 радника. Располажу савременим машинама за рото 
акциденичну и табачну офсет штампу. Инплементиран 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.  
 
Штампарски послови су у 2014. години остварили следећи финансијски резултат: 
 

                                                          Трошкови                       Приходи                            Добит-губитак 
Пословни                                        874.903                         646.240                                     -228.663 
Финансијски                                  140.574                             2.900                                     -137.674 
Остали                                                 1.404                             3.013                                          1.609 
Ванредни                                           10.594                             2.822                                        -7.772 

     Укупно                                        1.027.475                          654.975                                    -372.500  
  

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 камате и курсне 
разлике по кредитима за набавку машина. 
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5. Информације о сегментима - наставак 

 
Издавачки послови запошљавају 64 радника. У свом саставу имају 6 редакција које издају следеће 
часописе: Политикин забавник, Илустровану политику, Базар, Свет комјутера, Maли забавник и 
Енигматику и Разбибригу.  

 
Издавачки послови су у 2014. години остварили следећи финансијски резултат: 

 
                                                     Трошкови                       Приходи                            Добит-губитак 
  
Пословни                                       314.310                         261.442                                 .  -52.868 
Финансијски                                          83                             1.011                                          928  
Остали                                                   444                4    -440 

    Ванредни                                            1.113                                111                                      -1.002  
     Укупно                                          315.950                        262.568                                     -53.382 
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6. Нематеријална улагања 

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

 

Лиценце 
и сл. 

права    Остало    Укупно 
Набавна вредност           
1. јануар 2013 године  58.367   38.165    96.532 
Oтуђења  0          -  788    -788 
Стање на дан 31. децембра  
2013. године  58.367   37.377 

 
 

  
95.744 

          
Повећања-процена  46   0    46 
Отуђења и расходовања 2.623   0   2.623 
Стање на дан  
31. децембра 2014. године  55.790   37.377 

 
 

  
93.167 

          
Акумулирана исправка вредности          
1. јануар 2013. године  1.043   37.377    38.420 
Амортизација (Напомена 29) 924  0   924 
Стање на дан 31. децембра  
2013. године  1.967   37.377 

 
 

  
39.344 

          
Отуђења и расходовања 1.848   0   1.848 
Стање на дан  
31. децембра 2014. године  119   37.377 

 
 

 
 

 
37.496 

Неотписана вредност на дан:      
 

 
  

- 31. децембра 2014. године  55.671   0    55.671 
- 31. децембра 2013. године  56.400   0    56.400 

 
 
Друштво је 31.12.2010. године извршило процену жигова магазина на  РСД 54.117.209,00. 
Поменути жигови су 01.01.2008. године преузети од друштва Политика новине и магазини по 
цени од РСД 82,46. 
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Амортизација у износу од РСД 156.327 хиљада динара укључена је у трошкове пословања. 
 
Кредити код банака су осигурани заложним правом на  грађевинске објекте у износу од  РСД 
1.413.264 хиљада (2013: РСД 1.506.521 хиљада) и опреме у износу од РСД 358.614 хиљада (2013; 
РСД 401.992  хиљада). 

 

  

Земљиште, 
грађевинск
и објекти и 

станови  Опрема   
Инвестиционе 

некретнине  
НПО у  

припреми  

 
 

Аванси  

 
 

Укупно 
             
Набавна вредност на дан             
1. јануар 2013. године 1.713.891  1.855.778   1.138.075  7.243  1.089  4.716.076 
Повећања-ефекти процене             
Активирања   1.995         1.995 
Отуђења   -5.659   -15.026    -20.685 
Пренос (са)/на        3.521  -3.521  
Остале промене-расход -192      -192 
Стање на дан 
31. децембра 2013. године 1.713.891  1.855.443   1.123.049  3.722  

 
1.089 

 
 

 
4.697.194 

Повећања-ефекти процене -46     20.043      19.997 
Активирања   24.117       24.117 
Расход 4.746      -4.746 
Остало-ван употребе -59.614      -59.614 
Стање на дан  
31. децембра 2014. године 1.713.845  1.815.200   1.143.092  3.722  

 
1.089 

  
4.676.948 

Акумулирана исправка 
вредности на дан          

   

1. јануар 2013. године 240.125  1.075.682   126.566    
  

 
 

1.442.373 
Расход   31.520         -31.520 
Амортизација(Напомена 29) 26.215 147.397       173.612
Отуђења 2.510 8.152       -10.662
Остале промене-еф.процене 300 38.344 3.139   1.089  42.872 
Стање на дан 31. децембра  
2013. године 266.640  1.227.393   121.553    

   
  1.089 

  
1.616.675 

Активирања           
Амортизација(Напомена 29) 26.210  130.117       156.327 
Расход 46 4.633    -4.679
Остало-ефекти процене . 4.701 4.038     8.739 
Остало-ван употребе -59.614     -59.614 
Стање на дан  
31. децембра 2014. године 292.804  1.297.964   125.591    

 
1.089 

  
1.717.448 

             
Неотписана вредност на 
дан:          

   

- 31. децембра 2014. године 1.421.041  517.236   1.017.501  3.722  0  2.959.500 
- 31. децембра 2013. године  1.447.251  628.050   1.001.496  3.722  0  3.080.519 
  

7. Некретнине, постројења и опрема  
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8. Инвестиционе некретнине 

 
Инвестиционе некретнине се вреднују годишње са стањем на дан 31. децембра по фер вредности 
која представља тржишну вредност.  
 
Промене на рачуну су биле као што следи: 
  2014  2013 
Стање на почетку године  1.001.495  1.011.509 
Добици на фер вредности (укључени у остале приходе)  16.005  0 
Остало -отуђење  0  10.014 
Стање на крају године  1.017.500  1.001.495 
 

9. Дугорочни финансијски пласмани 
 
 а)      Учешћа у капиталу 

  2014  2013 
Учешће у капиталу зависних правних лица-РТВ Политика  92.442  92.442 
Учешћа у капиталу придружених правних лица – Политика 
новине и магазини-материјални улог 

 
1.083.465 

 
1.083.465 

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

 
1.733.543 

 
1.733.543 

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

 
349 

 
349 

Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 
од вредности расположиве за продају-Дунав осигурање 

 
441 

 
450 

Свега учешћа  2.922.676  2.922.685 
Минус: Исправка вредности      
Учешће у капиталу зависних правних лица-РТВ Политика  -92.442  -92.442 
Учешћа у капиталу придружених правних лица – Политика 
новине и магазини-материјални улог 

 
-711.180 

 
-711.180 

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

 
-1.160.346 

 
-1.160.346 

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

 
-349 

 
-349 

Свега исправке вредности  -1.976.457  -1.976.457 
Укупно, нето  946.219  946.228 
 
Улагања у капитал зависних правних лица  
           2014                                                         2013 
У уделима  РТБ Политика 51%  92.442  92.442 
Минус: исправка вредности у 2004.год.  92.442  92.442 
Укупно  0  0 
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9. Дугорочни финансијски пласмани (Наставак) 
 

а)  Учешћа у капиталу -наставак 

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

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

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

 
30.462 

 
31.365 

Минус: исправка вредности  -332  -332 
Укупно – нето вредност  30.130  31.033 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на  дугорочно уложена средства у 
заједничке подухвате, орочени депозити и дугорочно дати зајмови за решавање стамбених 
потреба запослених. 
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10. Залихе 

  2014  2013 
Залихе материјала  65.332  81.202 
Готови производи   30.560  37.557 
Дати аванси за залихе и услуге  1.204  5.260 
Укупно залихе – нето  97.096  124.019 
 
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 
 
  2014  2013 

Потраживања по основу продаје  169.803  132.276 
Потраживања од повезаних правних лица  5.565  7.159 
Потраживања из специфичних послова  834  184 
Остала потраживања-за више плаћен порез на добит  0  0 
Остала портаживања-за исплаћене зараде на терет фонда  1.539  1.296 
Остала портаживања-од пореских управа за преплате јавних 
прихода 

 
38 

 
38 

Остала портаживања-од радника  1.627  1.050 
Минус: исправка вредности  -12.436  -27.026 

Укупно потраживања – нето  166.970  114.977 
 
Сва дугорочна потраживања доспевају за наплату у периоду од пет година од датума биланса 
стања. 

 
На дан 31. децембра 2014. године нето потраживања по основу продаје у износу од  157.647 
хиљада динара су у потпуности наплатива. 
 
Потраживања од повезаних правних лица у износу од 5.565 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) 

 
Књиговодствена вредност потраживања по основу продаје и других потраживања друштва 
исказана је у следећим валутама: 
  2014  2013 

РСД  74.178  83.494 
Друге валуте   101.473  55.941 

  175.651  139.435 
 
Потраживања у другим валутама у износу од 64.857  хиљада динара се односе на купце за 
штампарске услуге чије потраживање има валутну клаузулу везану за евро. 
 
Формирање и укидање резервисања за губитке због умањења вредности потраживања исказује 
се у оквиру ’осталих расхода/осталих прихода’ у Билансу успеха. 
 
Остале категорије унутар позиције потраживања од продаје и друга потраживања не садрже 
обезвређена средства. 
 
Максимална изложеност кредитном ризику на дан извештавања је фер вредност сваке 
појединачне категорије горе наведених потраживања. Друштво поседује инструменте 
обезбеђења наплате – менице од већине купаца за штампарске услуге. 
 

12. Краткорочни финансијски пласмани 
 

  2014  2013 

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  60.327  43.052 
Минус: исправка вредности  -60.327  -43.052 
Нето краткорочни пласмани  0  0 

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

 13.  Готовински еквиваленти и готовина 
  2014  2013 
Текући (пословни) рачуни  2.323  623 
Издвојена новчана средства –депозит и рн.боловања  2.390  3.429 
Девизни рачун  139  153 
Укупно  4.852  4.205 
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14.  Порез на додату вредност и активна временска разграничења 

 
  2014  2013 
Порез на додату вредност  6.235  3.895 
Разграничени трошкови осигурања имовине-полиса  5.284  4.209 
Обрачунати приходи текуће године  7.669  7.998 
Разграничени трошкови по основу курсних разлика  0  45.091 
Остала активна временска разграничења –разграничени 
остали трошкови 

 
985 

 
0 

Укупно  20.173  61.193 
     
Разграничени трошкови курсних разлика у износу од 45.091 на дан 31.12.2013. године односе се 
на нереализоване курсне   разлике по дугорочним обавезама, који су на дан 31.12.2014. године 
укинути и књижени на расход текуће године. 

 
15.  Ванбилансна актива и пасива                       
                                                                                                     

  2014  2013 

Машина Комори LR 438 D дата у залог  358.614  358.614 
Хипотека Комерцијална банка-Обрада цилиндара       200.649         200.649 
Хипотека Српска банка-Ретуш и монтажа         77.940           77.940 
Хипотека Комерцијална банка-Ротација са звездом       137.742         137.742 
Зграда у Бул.Деспота Стефана бр. 24-хипотека  482.734  482.734 
Зграда у Крњачи-хипотека  514.199  514.199 
Потраживање заложено Аик банци  90.000  6.312 
Менице дате Аик банци по кредиту  300.000 E  0  34.135 
Менице дате Аик банци по кредиту 70 мил.дин.  121.806  0 
Менице дате Српској банци за динарски кредит 70 мил.дин  70.000  70.000 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-272.610,45 Е  30.424  30.424 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-5.308.942,87 Е  592.501  592.500 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-67.839,62 Е  7.571  7.571 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-93.700,50 Е  10.457  10.457 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-75.617,45 Е  8.439  8.439 
Менице дате Комерцијалној банци по кредиту-115.719,80 Е  12.915  12.914 
Менице дате српској банци за кредит од 159.000 долара  0  1.900 
Менице дате српској банци за кредит од 123.000 еур  13.649  13.649 
Менице дате Piraeus leasing-u за 13.800 еур  1.569  1.569 
Менице дате VB leasing-u за 258.053,41 еур  29.346  29.346 
Роба примљена у комисиону продају  4.227  4.260 
Укупно  2.764.783  2.595.357 
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16. Капитал и резерве  
 

 
Акцијски 

капитал 

  
Резерве 

(група 32) 

 Ревалор. 
резерве 
(група 33) 

Нереализов
ани добици  

рачун 333 

Нереализов
ани губици 

Рачун 333 Укупно 

Стање 1. јануара 2013. 
 

3.958.138 
  

22.443 
  

55.192 
 

0 
 

290 4.035.483 
Добит за годину          -102 -102 
Укупно признати приходи 
и расходи за 2013. 

 
0 

  
0 

  
0 

  
 

           
Стање 31. децембра 2013  3.958.138   22.443  55.192  188 4.035.585 
           
Стање 1. јануара 2014.  3.958.138   22.443  55.192  188 4.035.585 
Добит за годину         4.686 9 4.695 
Укупно признати приходи 
и расходи за 2014. 

 
3.958.138 

  
22.443 

 
55.192 4.686 197 4.040.262 

           
Стање 31. децембра 2014.  3.958.138   22.443  55.192 4.686 197 4.040.262 
          

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

 
(а) Основни капитал 
  Број акција 

(у 000) 
 Обичне 

акције 
 Емисиона 

премија 
 Укупно 

На дан 1. јануара 2013.  6.597  6.597  -  6.597 
На дан 31. децембра 2013.  6.597  6.597  -  6.597 
На дан 31. децембра 2014.  6.597  6.597  -  6.597 
 
Укупан одобрени број обичних акција износи 6.596.896 акција (2013: 6.596.896 акција) по 
номиналној вредности од РСД  600,00 по акцији. Све емитоване акције су у потпуности плаћене.  
 
(б) Нераспоређена добит 

Промене на рачуну нераспоређене добити су биле као што следи: 
  2014  2013 
Стање 1. јануара   71.695  71.695 
Добит за годину  0  0 
Покриће губитака из ранијих година  0  0 
Стање 31. Децембра   71.695  71.695 

 
(ц)    Губитак   

                                                                                                                                                          2014                     2013  
Стање 1. јануара   2.769.294  2.164.355  
Корекција губитка за обавезу према Царинарници Београд из 
2007. године 

 
0 

 
-58.533  

Нето губитак текуће године  756.679  663.472  
Стање 31. децембра   3.525.973  2.769.294  
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17. Дугорочна резервисања 

 
Промене на рачунима резервисања су као што следи: 
 

 Накнаде за друге 
бенефиције 

запосленима 

  
Остала 

 резервисања 

 

Укупно 
Стање 1. јануара 2013. 26.300   29.488  55.788 
На терет-у корист биланса 
успеха: 10.018 

  
-17.258 

  
25.124 

Додатна резервисања 0   15.106  15.106 
Искоришћено у току године 3.159   3.235  23.652 

Стање на дан 
31. децембра 2013 33.159 

  
24.101 

 
57.260 

На терет/у корист биланса 
успеха: 0 

  
-7.676 

 
-7.676 

Додатна резервисања 5.306   4.922  10.228 
Искоришћено у току године 18.024   640  26.340 
Стање на дан 
31. децембра 2014 20.441 

  
20.707 

 
41.148 

 
(а) Накнаде и друге бенефиције запослених 
 
Накнаде запосленима: 
  2014  2013 
Отпремнине   16.511  27.664 
Јубиларне награде  3.930  5.495 
Укупно  20.441  33.159 
 
(б) Судски спорови 
 
Остала резервисања у износу од 20.707 хиљада динара обухватају резервисања за одређене 
судске спорове које су против Друштва покренули клијенти за надокнаду штете. Резервисање је 
признато у билансу успеха у оквиру трошкова амортизације и резервисања у ранијим годинама.  
 
Укинуто резервисање је признато у оквиру прихода. У 2014. години је укинуто резервисање у 
износу од  7.676 хиљада динара. По мишљењу руководства, након одговарајућих правних 
консултација, исход тих судских спорова неће довести до значајнијих губитака преко износа за 
које је извршено резервисање на дан 31. децембра 2014. године. 
 
Остала резервисања у износу од 10.390 хиљада динара односе се на резервисање по уговору о 
уступању потраживања са друштвом Телеком Србија. Дуг је у 2013. години преузела Штампа 
систем Београд. 



ПОЛИТИКА а.д. 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.12.2014. 

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

26  
 

 
18. Дугорочни кредити      

 
  2014  2013 
Финасијски кредит од -   банака у земљи     
Укупно дугорочни кредити  641.904  687.117 
Комерцијална банка-партија (475-6) 200014.9  574.248  614.695 
Комерцијална банка-партија (1816) 600403.0  7.338  7.855 
Комерцијална банка-партија 02046766  29.487  31.564 
Комерцијална банка-партија (1901) 600141.4  10.135  10.849 
Комерцијална банка-партија 109715.4  12.517  13.399 
Комерцијална банка-партија 1109624  8.179  8.755 
Краткорочни део дугорочних кредита (Напомена 20)  0  0 
Дугорочни део дугорочних кредита  641.904  687.117 
 
Доспеће дугорочних кредита: 
 2014  2013 
Између 1 и 2 године  90.622  0 
Између 2 и 5 године  278.621  343.229 
Преко 5 година  272.661  343.888 
Укупно  641.904  687.117 
 

У 2014. години књиговодствена вредност кредита Друштва износи 641.904 хиљада динара. На 
дан 31.12.2014. године извршено је курсирање по средњем курсу НБС. Вредност кредита у 
валути износи 5.306.822 евра. 
 
Кредити од банака обезбеђени су заложним правом на грађевинске објекте, производном 
машином и датим бланко меницама Друштва. Заложена је машина KOMORI  LR 438 D купљена  
кредитом Комерцијалне банке. 

 

  19. Остале дугорочне обавезе 
 
  2014  2013 

Обавезе по лизингу  553  4.711 
Дугорочне обавезе према добављачима у земљи  900  6.207 
Укупно  1.453  10.918 

 
Друштво је 21.12.2011. године склопило уговор о финансијском лизингу број 842/11 са Piraeus 
leasing doo за куповину комбија марке Fiat. Вредност лизинга износи ЕУР 12.420,00. Рок отплате 
лизинга је до 01.12.2017.год. Рата лизинга износи ЕУР 199,35 по продајном курсу Piraeus bank. 
Номинална каматна стопа је 4,75%. 
 
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.  
 
Дугорочне обавезе према добављачима у земљи се односе на  Дирекцију за грађевинско 
земљиште за легализацију производне хале у Крњачи. 
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20. Краткорочне финансијске обавезе 
 
  2014  2013 
Краткорочни кредити у земљи  346.978  341.142 
Краткорочни кредити у иностранству - WAZ  200.488  190.019 
Део дугорочних кредита који доспева до једне године   83.070  0 
Остале краткорочне финансијске обавезе-лизинг   15.716  16.129 
Укупно  646.252  547.290 
 
У 2014. години склопљен је са АИК банком нови  кредитни аранжман по партији бр. 014503 од 
70.000 хиљада динара. 
 
Краткорочни кредити у земљи:                          
    2014  
 Кредит Српске банке  69.108  
Кредит Српске банке  14.923  
Зајам Министарства финансија  205.000  
Кредит АИК банке   57.947  
Укупно  346.978  

 
21. Обавезе из пословања 
 

  2014  2013 
Примљени аванси, депозити и кауције  11.138  11.672 
Добављачи у земљи                                                                                                                                                                                                          1.132.648  939.473 
Добављачи у иностранству  150.205  139.841 
Добављачи – матична и зависна правна лица  288  1.753 
Укупно  1.294.279  1.092.739 
 
 
Обавезе према добављачима у земљи са валутном клаузулом у износу од РСД 270.964 хиљада 
динара су изражене у  еврима, као и целокупне обавезе према добављачима у иностранству на 
дан 31. децембра 2014. године.  
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22. Остале краткорочне обавезе 

  2014  2013 
Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  298.146  186.308 
Остале краткорочне обавезе - обрачунате а неисплаћене 
накнаде по уговору о делу 

 
40.439 

 
30.252 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања  490.755  284.150 
Остале обавезе према запосленима  6.897  2.869 
Укупно  836.237  503.579 
 
Обавезе по основу  неисплаћених зарада односе се на  зараду за децембар 2014. године, као и   
порези и доприноси на зараде од септембра 2012. године до децембра 2014. године. 

 
Обавезе за камате по кредитима износе 121.250 хиљада динара и у потпуности су наплативе. У 
 обавезе по каматама налази се укалкулисана камата по два спора са Комерцијалном банком  у 
 износу од 227.139 хиљада динара, камата по добављачима за неблаговремено плаћене 
 обавезе у износу од 92.408 хиљаде динара и камата на порезе и доприносе на зараде у износу од 
49.958 хиљада динара. 

 
23.  Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних 

прихода и пасивна  временска разграничења  
  2014  2013 
Обавезе за порез на имовину и накн.за грађев.земљиште  44.019  4.649 
Обавезе за порезе и доприносе по уговорима о делу и 
ауторским уговорима  

 
24.834 

 
11.900 

Пасивна временска разграничења- обрачунати трошкови   20.764  14.110 
Обавезе за порез из добити  2.391  2.186 
Укупно  92.008  3.284 

 
 Обавеза за порез на имовину се значајно повећала у 2014. години због измена Закона о порезу на 
имовину односно промене основице за обрачун пореза од стране локалних самоуправа. 
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24.  Одложена пореска средства и обавезе 

 
Одложена пореска средства и обавезе се „пребијају“ када постоји законски извршиво право да се 
„пребију“ текућа пореска средства са текућим пореским обавезама и када се одложени порез на 
добит односи на исту фискалну годину. Друштво има исказане одложене пореске обавезе и то: 
 
  2014  2013 
Одложене пореске обавезе     
- Надокнадиве у року дужем од 12 месеци-вредност основних 
средстава по књиговодственим и пореским прописима 

 
145.766 

 
153.767 

   Одложена пореска средства     
-  За резервисане отпремнине радника  -4.150  -4.150 
-  За неплаћене порезе на имовину, грађевинско земљиште...  -778  -778 
Одложене пореска средства/обавезе (нето)  140.838  148.839 
 
Бруто промене на рачуну одложеног пореза на добит: 

  2014  2013 
Стање на почетку године  148.839  157.334 
На терет биланса успеха  0  0 
У корист биланса успеха  8.001  8.495 

Стање на крају године  140.838  148.839 

  
 25. Усаглашавање потраживања и обавеза 

 
Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан  31.12.2014. године. 
 
Добављачи са којима постоји разлика у исказаном салду су следећи: Београдски водовод и    
канализација за износ од РСД 19.013 хиљада колико износи тужба против истог за неисправне 
налаћене рачуне за испоручену воду на локацији Крњача, Панчевачки пут 47 а. 

 
Купци за штампарске услуге - постоји разлика у исказаном салду са појединим купцима услед 
чињенице да нису курсирали своје обавезе. 
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26. Пословни приходи      
  2014  2013 
Приход од продаје произв.и услуга повезаним правним лиц.  102.358  138.857 
Приходи од продаје производа и услуга  785.318  894.904 
Приход од продате робе   1.195  0 
Укупно  888.871  1.033.761 
 
 

 
 

 
 

27. Остали пословни приходи   
  2014  2013 
Приходи од закупнина  15.547  14.966 
Остали пословни приходи-префактурисани трошкови  3.390  2.053 
Укупно  18.937  17.019 

  
 
28. Пословни расходи 

  2014  2013 
Набавна вредност продате робе  1.174  0 
Приход од активирања учинака и робе  -1.163  -235 
Смањење вредности залиха  3.031  178 
Трошкови материјала  616.844  709.231 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  385.341  405.691 
Трошкови амортизације   156.327  174.535 
Трошкови резервисања   4.922  25.124 
Остали пословни расходи   173.647  156.697 
Укупно  1.340.123  1.471.221 

 
29. Трошкови амортизације и резервисања 
   

  2014  2013 
Троскови амортизације  156.327  174.535 
Трошкови резервисања за лична давања   0  10.018 
Трошкови резервисања за судске спорове  4.922  15.106 
Укупно  161.249  199.659 
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30.  Остали пословни расходи 

  2014  2013 
Транспортне услуге  21.589  20.752 
Услуге одржавања  3.655  4.639 
Закупнине  2.490  4.325 
Трошкови сајмова  0  629 
Реклама и пропаганда   10.637  5.617 
Остале услуге  47.398  48.891 
Непроизводне услуге   17.080  17.304 
Репрезентација  6.997  5.442 
Премије осигурања  12.753  12.485 
Трошкови платног промета  1.548  2.001 
Трошкови чланарина  2  11 
Трошкови пореза  38.187  20.866 
Остали нематеријални трошкови  11.311  13.735 
Укупно  173.647  156.697 

 
31. Финансијски приходи 
 

  2014  2013 
Приходи камата  2.234  425 
Позитивне курсне разлике  869  775 
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  3.190  6.676 

  Укупно  6.293  7.876 
 
32. Финансијски расходи 

  2014  2013 
Расходи камата  192.625  150.422 
Негативне курсне разлике  22.127  3.723 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  104.154  8.617 
Укупно  318.906  162.762 

 
Расходи  камата у износу од  РСД 35.509 хиљада  се односе на камате за неблаговремено плаћање 
обавеза према добављачима, РСД 40.137 хиљада  за неблаговремено плаћене јавне приходе, РСД 
2.047 хиљада динара на камате по судским споровима,  РСД 58.428 хиљада  се односи  на обавезе 
по кредитима,лизингу, а док  РСД 58.320 хиљада се односи на камату по судском спору са  
Комерцијалном банком. 
 



ПОЛИТИКА а.д. 
Напомене уз финансијске извештаје за годину завршену 31.12.2014. 

 (Сви износи су изражени у 000 РСД, осим ако није другачије назначено)  
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33. Остали приходи 

  2014  2013 
Остали приходи:     
Добици од продаје:     
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме  531  35.014  
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  84  478 
Приходи од укидања дугорочних резервисања  11.583  17.269 
Остали непоменуту приходи   2.909  15.456 
Приходи од усклађивања вредности:     
- некретнина, постројења и опреме  17.961  - 
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана  301  4.514 
Укупно  33.369  72.731 
 
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 планирани 
одлив  ресурса који представљају економске користи ће бити потребан за измирење обавезе. 

 
  34. Остали расходи 

  2014  2013 
Губици од продаје:     
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме  832  13.551 
Мањкови  67  90 
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика  425  1.234 
Остало  2.288  1.615 
Укупно  3.612  16.490 
Умањење вредности:     
- некретнина, постројења и опреме   1.957  0 
- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности  
  расположивих за продају 

 
0 

 
135.408 

- потраживања и краткорочних финансијских пласмана  17.483  1.273 
Укупно (смањење вредности)  19.440  136.681 
Укупно  23.052  153.171 
 
Обезвређивање сумњивих и спорних потраживања се односи на активирање менице за 
дистрибутера Уна пресс Београд у износу од 16.303 хиљаде динара. 
 



llOJH1Tl1KA a.;o;. 

HarroMeHe y3 cpnnaHcMjcKe M3BeiiiTaje 3a ro,!l,MHy 3aBpmeHY 31.12.2014. 
(CfJU U3HOCU cy U3piVICeHU y 000 PCJJ,, OCUM aKO Huje Optj2a1luje H11.3Hfl1leHO) 

35. TpomKOBM 3apa,IJ;a, HaKHa,IJ;a 3apa,IJ;a M ocraJD1 JilfliHM pacxo,IJ;M 

TpoDIKOBl13apa,n;a l1 Ha:KHa,n;a 3apa,n;a (6pym) 

TpoDIKOBl1 nope3a l1 ,r:r;onpnnoca Ha 3apa,n;e l1 HaKHa,n;e Ha TepeT 

nomop;asn,a 

TpODIKOBl1 HaKHap;a no yroBopy o ,r:r;erry 

TpoDIKOBl1 Ha:KHa,n;a no aympcKl1M yrosopl1Ma 

TpoDIKOBl1 Ha:KHa,Il;a no yrosopy o npl1BpeMeHl1M l1 
nospeMeHHM nocnosl1Ma 

TpoDIKOBl1 Ha:KHa,n;a llJiaHOBl1Ma ynpasHor l1 Ha,Il;3opHor o,r:r;6opa 

0cTaJil1 Jil1lllil1 pacxo,r:r;l1l1 HaKHa,n;e 

YKYnHo 

36. llopecKM pacxo,IJ; nepHo,IJ;a 

TeKyhl1 nopes- nopecKl1 pacxo,r:r; nepMo,r:r;a 
Op;no)l(enn nopecKl1 pacxo)J;l1 nepl1op;a 

0,!l;JIO)l(eHl1 nopeCKl1 npiD<O)J;l1 nepMop;a 

YK}'IIHO 

37. 3apa,IJ;a no aKI.1;MjM 

Ocuo6ua 3apaoa no aKf!Uju 

2014 

262.848 

48.247 

1.903 
24.289 

21.098 
10.906 
16.050 

385.341 

2014 
0 
0 

8.001 
8.001 

2013 

279.934 

51.852 

1.202 
28.249 

17.437 
9.214 

17.803 
405.691 

2013 
2.816 

0 
8.495 

11.311 

OcHOBHa 3apa,n;a no a.KD,Hjl1l13paqyHaBa ce Ta.KO nrro ce ,r:r;o6l1T/ (ry6l1Ta.K) Kojl1 npnna,r:r;a a.KII,l10Hapl1Ma 

,O:pyiDTBa (MaTI{q}Jor npasHor Jll1Il,a) no,r:r;eJil1 noH,r:r;epl1CaHl1M npoce'IHHM 6pojeM o6wnrnx a.KD,Hja y 

oTITl1Il,ajy 3a nepl1op; l1CKJbyqyjyhl1 o6l11llie a:KIJ,Hje Koje je ,O:pyrnTBo On<ymVIO l1 Koje ce p;p)l(e Kao 

OTKYIUbeHe concTBeHe a.KD,Hje. 

,O:pyiDTBo je y 2014. rop;l1Hl1 ocTBapl1Jlo ocHoBnn ry6maK no a.KD,Hjl1 y l13Hocy op; 114,6673 )J;l1Hapa (y 
2013. ro)J;l1He ry6maK no a:KIJ,Hjl1 je l13HOCl1o 100,5734 p;nnapa). 
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       31.  2012, 2013  2014     
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113,0415 114,6421 120,9583
12.31.2012 12.31.2013 12.31.2014 12.31.2012 12.31.2013 12.31.2014

130.490.402 72.131.614 80.889.308    1.154.358 629.190 668.737

34.590.308 35.352.973 46.099.098    305.997 308.377 381.116

5.423.056 11.527.454 14.964.551   47.974 100.552 123.717

11.170.574 18.613.544 31.566.418
    

  
98.818 162.362 260.969

1.961.010 1.809.237 2.128.637     17.348 15.782 17.598

183.635.350 139.434.822 175.648.012   1.624.495 1.216.262 1.452.137

32.089.633 27.025.884 12.436.234   283.875 235.741 102.814

151.545.717 112.408.938 163.211.778
   

1.340.620 980.521 1.349.323

3.922.129 2.568.105 3.757.662    34.696 22.401 31.066

155.467.846 114.977.043 166.969.440    1.375.317 1.002.922 1.380.388

 2012-2014

 

:     31. , 2012, 2013.  2014. g  

    31.  2014.     581 ,      
318    :  ,  , ,  ,   

,          .  

             (   
2014. )      335          ,    

 ,    –  , Jellow Pages, , Arts & Crafts,   
. 

113,0415 114,6421 120,9583
31.12.2012 o 31.12.2013 o 31.12.2014 o 31.12.2012 o 31.12.2013 o 31.12.2014 o

2.095.555.959 1.295.915.364 2.143.608.555 1.748.108.866 2.777.276.951 2.493.543.508
 

  
18.537.935 11.464.067 18.698.267 15.248.402 22.960.615 20.614.902

1.168.116.533 710.775.797 1.081.066.292 994.965.098 1.283.140.719 1.140.424.470 10.333.519 6.287.742 9.429.924 8.678.881 10.608.125 9.428.245
935.499.494 498.107.294 941.225.085 855.123.891 1.132.936.134 990.219.885 - 8.275.717 4.406.411 8.210.117 7.459.074 9.366.336 8.186.457
232.617.039 212.668.503 139.841.207 139.841.207 150.204.585 150.204.585 - 2.057.802 1.881.331 1.219.807 1.219.807 1.241.788 1.241.788

180.554.865 0 0 0 83.069.964 0
-  - 

1.597.244 0 0 0 686.765 0

188.488.082 188.488.082 190.019.280 190.019.280 200.488.382 200.488.382 -  - WAZ 1.667.424 1.667.424 1.657.500 1.657.500 1.657.500 1.657.500

87.952.897 17.952.897 83.251.418 0 84.030.647 84.030.647
 -  

778.058 158.817 726.185 0 694.708 694.708

34.135.410 0 52.890.022 0 57.947.230 0
-  -  

301.972 0 461.349 0 479.068 0

55.000.000 55.000.000 205.000.000 205.000.000 205.000.000 205.000.000
 

 PC
486.547 486.547 1.788.174 1.788.174 1.694.799 1.694.799

189.757.633 189.757.633 284.150.334 284.150.334 490.985.400 490.985.400
-   . 
k

1.678.655 1.678.655 2.478.586 2.478.586 4.059.129 4.059.129

125.771.731 68.162.147 177.906.241 4.649.186 340.635.446 340.635.446 1.112.616 602.983 1.551.840 40.554 2.816.139 2.816.139
65.778.808 65.778.808 69.324.968 69.324.968 31.979.163 31.979.163 -  581.900 581.900 604.708 604.708 264.382 264.382

506.567.039 59.185.367 698.035.274 0 643.357.552 0  4.481.248 523.572 6.088.821 0 5.318.838 0

482.513.168 50.715.435 687.117.464 0 641.904.198 0
-  - 

4.268.460 448.644 5.993.588 0 5.306.822 0

12.297.150 8.469.932 4.710.573 0 553.504 0 -   108.784 74.928 41.089 0 4.576 0

11.756.721 0 6.207.237 0 899.850 0  104.004 0 54.144 0 7.439 0
2.602.122.998 1.355.100.731 2.841.643.829 1.748.108.866 3.420.634.503 2.493.543.508  23.019.183 11.987.639 24.787.088 15.248.402 28.279.453 20.614.902
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2012 2013 2014 113,1277 114,6421 117,2478
2012 2013 2014

1.168.847.797 810.712.452 654.975.156  10.332.110 7.071.682 5.586.247
617.661.080 373.702.406 271.200.626   5.459.857 3.259.731 2.313.055
103.802.938 82.549.075 67.024.604   917.573 720.059 571.649

28.944.660 26.414.861 22.642.235    255.858 230.412 193.114
20.799.224 15.136.775 15.298.262    183.856 132.035 130.478

4.200.849 2.745.505 2.119.738    37.134 23.948 18.079
7.292.564 2.447.023 2.979.629     64.463 21.345 25.413

346.418.962 271.621.455 253.006.631    3.062.194 2.369.299 2.157.880
1.526.881 1.608.390 2.055.866   13.497 14.030 17.534

221.277 205.146 283.220    1.956 1.789 2.416
6.415.493 6.415.493 6.415.493    56.710 55.961 54.717

0 2.100.702 3.483.399   . 0 18.324 29.710
1.137.283.928 784.946.831 646.509.703   10.053.099 6.846.933 5.514.045

21.314.960 7.014.074 2.899.540  188.415 61.182 24.730
6.647.729 18.559.112 3.012.783  58.763 161.887 25.696
3.601.180 192.435 2.553.130  31.833 1.679 21.776

1.447.872.955 1.045.181.019 1.027.475.288  12.798.571 9.116.904 8.763.280
734.624.494 464.681.624 341.728.263   6.493.763 4.053.324 2.914.581

59.917.137 53.171.114 51.305.744    . 529.642 463.801 437.584
14.557.739 2.816.228 3.611.502   128.684 24.565 30.802

1.255.976 1.222.317 1.433.574  11.102 10.662 12.227
91.444.723 69.077.179 95.041.833 ,   808.332 602.546 810.607

138.694.047 141.724.514 132.695.009   1.225.995 1.236.234 1.131.748
26.444.751 26.974.191 25.014.032    233.760 235.290 213.343

43.944 319.152 0  388 2.784 0
21.212.381 17.437.371 21.098.354   187.508 152.103 179.947

7.649.524 8.948.927 7.971.687   67.618 78.060 67.990
3.985.008 4.469.901 3.542.703  35.226 38.990 30.216
4.320.435 3.584.806 2.677.182 38.191 31.270 22.834

402.584 535.886 0 3.559 4.674 0
2.880 0 0   25 0 0

9.054.766 7.288.866 7.792.757    80.040 63.579 66.464
159.390.752 161.771.823 145.031.853 1.408.945 1.411.103 1.236.969

488.146 1.828.898 622.373  4.315 15.953 5.308
442.401 118.805 101.566 3.911 1.036 866

9.743.722 9.826.232 10.009.627  86.130 85.712 85.372
1.677.356 6.766 9.516  14.827 59 81
6.527.644 6.741.195 24.772.333   57.702 58.802 211.282
3.841.970 6.481.792 442.927   33.961 56.539 3.778

1.295.722.380 989.027.587 874.902.835   11.453.626 8.627.089 7.461.998
124.850.387 41.862.793 140.574.280  1.103.623 365.161 1.198.950

24.715.681 9.434.882 1.404.366  218.476 82.299 11.978
2.584.507 4.855.757 10.593.807  22.846 42.356 90.354

-279.025.158 -234.468.567 -372.500.132  -2.466.462 -2.045.222 -3.177.033
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113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 2012 2013 2014

249.413.209 265.392.944 261.347.781  2.204.705 2.314.969 2.229.021

1.194.938    

222.738.541 231.839.611 220.549.585    1.968.912 2.022.290 1.881.055

23.004.382 30.440.542 37.982.908   203.349 265.527 323.954

2.751.264 3.106.385 3.557.485    24.320 27.096 30.342

16.900 -11.781 -1.940.087 -   149 -103 -16.547 

902.122 18.187 2.952    7.974 159 25

1.181.942 1.285.387 1.117.754    10.448 11.212 9.533

1.179.179 689.572 1.006.329  10.423 6.015 8.583

0 594.915 1.593  0 5.189 14

2.763 900 109.832   24 8 937

250.595.151 266.678.331 262.465.535  2.215.153 2.326.181 2.238.554

281.769.976 304.791.788 313.897.804  2.490.725 2.658.638 2.677.217

1.174.173    

89.879.133 90.441.530 95.012.446    794.493 788.903 810.356

0 4.299 2.375  ,      0 37 20

57.461.215 58.915.104 67.298.847   507.932 513.905 573.988

710.922 424.989 354.935  6.284 3.707 3.027

1.892.858 2.380.305 1.976.279 ,   16.732 20.763 16.856

49.542.198 53.167.488 53.204.299   437.932 463.769 453.777

9.055.861 9.719.021 9.642.336        80.050 84.777 82.239

31.077.499 28.836.026 25.782.677  274.712 251.531 219.899

22.053 0 0        195 0 0

2.524.065 3.541.306 2.578.182   22.312 30.890 21.989

11.149.811 12.454.531 13.952.028    98.560 108.638 118.996

84.911 48.469 25.740  751 423 220

2.509.501 5.468.966 10.146.899 ,   22.183 47.705 86.542

2.444.356 3.859.087 4.207.318  21.607 33.662 35.884

435.104 10.705.007 3.592.537     3.846 93.378 30.641

2.385.723 619.913 2.459.500 21.089 5.407 20.977

397.792 347.532 0  3.516 3.031 0

2.559.371 4.408.687 4.577.149     22.624 38.456 39.038

229.026 212.609 213.920  2.024 1.855 1.825

118.565 80.549 132.607  1.048 703 1.131

1.541.937 1.581.611 1.604.420   13.630 13.796 13.684

458.753 413.960 410.070   4.055 3.611 3.497

15.289.322 17.160.799 15.549.067   135.151 149.690 132.617

0 0 0  0 0 0

1.387.410 3.135.285 2.899.481    12.264 27.348 24.730

381.041 613.597 81.651  3.368 5.352 696

866.803 510.743 424.947  7.662 4.455 3.624

139.566 2.010.945 2.392.883  1.234 17.541 20.409

283.157.386 307.927.073 316.797.285  2.502.989 2.685.986 2.701.947

-32.562.235 -41.248.742 -54.331.750  -287.836 -359.804 -463.392 
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113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 2012 2013 2014

14.587.387 13.950.971 3.871.997  128.946 121.692 33.024

-2.665.239 -1.154.577 -3.915.974  -23.560 -10.071 -33.399 

-15.347.038 -21.451.283 -25.518.240 -135.661 -187.115 -217.644 

4.738.453 7.039.303 4.024.603 41.886 61.402 34.326

-27.908.150 -34.161.045 -30.605.603  -246.696 -297.980 -261.033 

-9.176.858 -11.912.805 -6.741.790 -81.119 -103.913 -57.500 

3.427.361 127.034 -1.541.508  30.296 1.108 -13.147 

-218.151 6.029.915 7.044.907  -1.928 52.598 60.086

-32.562.235 -41.532.487 -53.381.608 
  

 
-287.836 -362.280 -455.289 
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nOllMTMtfH 
l13eewmaj o nocnoeatby 30 2014. zoouHy 

Y CKI18AY ca nn8HOM nocno88H:>8 38 2015. rOAI-1HY KOMn8HI-1j8 non1-1r1-1K8 AA MO>t<e ocT88PI-1TI-1 no80lb8H pe3ynr8T 
KOjl-1 61-1 npeACT88Jb80 OCH08 38 Ayrop04HY CT861<1nHOCT 1<1 1<1Cnn8ry Al-181-lAeHAI-1 8Kl\1<10H8p1<1M8 n04e8UJI<1 OA 2016. 
roAI-1He, 8nl<1 C8MO noA ycnosoM A8 ce peanl<13yjy c8e nn8HI-1P8He 8KTI-18HOCTI-1 y Kp8TKOM POKY. 

nocrojel'll<1 nn8H081<1 ornn8re no KpeAVITI-1M8 He oMoryl'l888jy ocrs8peH:>e nn8H8 nocnos8H:>8 2015. rOA~<~He c o631-1poM 
A8 CT88p8jy 8eni-1Kiil np~<~TI-1C8K H8 ni-1K8VIAHOCT KOMn8H~<~je noni-1TVIK8 AA T8KO je HeonxOAHO l-138pw~<~TVI penporp8M 
C81<1X 0688e38 npeM8 cp1-1H8HCI-1jCKI<1M I-1HCTI<1TYI..II<1j8M8. nepi-10A no4eK8 OA 2 rOAI<1He je OCT88peH (KOM9Pl.l l<1j8nH8 
68HK8) 8nl-1 je HeonXOAHO noHOBO noKpeHyTI<1 cni<148H npOL\eC y 2015. rOAI-1Hiil , nowro C88K8 OA nn8HI-1P8H~<~X 

8KTI-18HOCn1 38XTe88 3H848jH8 yn8r8H:>8 y npoi-1380AHe npol.lece 1-1 omi-1MI-138l.ll-1jy nocno88H:>8 KOMn8HI-1je "' AOA8THO 
Om epeliyje ni<1KB1<1AHOCT TOKOM nep1-10A8 KOHCOni<1A8L\1<1je. 

Col.l~<~janHI-1 nporpaM pe8ni-130B8H 31. A9l.leM6p8 2014. roA1<1He je 61<10 C8MO jeAH8 OA Mep8 38 CM8H:>eH:>e yKynHIIIX 
TpOUJKOBa nocn0881b8 KOje, y CKn8AY C8 nn8HOM KOHCOn1<1A8L\1<1]e, MOp8jy 6VITI<1 C8906yX88THe C 0631-lpOM H8 
cpi<1H8HCI<1jcKy no3~<~l.ll-1jy 1-1 pe3ynrare y npeTXOAHOM ' nepi-IOAY· ToKOM 2014. rOAVIHe AOwno je AO CM8H:>9H:>8 6poj8 
38nocneHI<1X 38 91 nocroje 8H8nl<13e Koje npi-1K83yjy A8 61-1 oApe!ieHI-1 6poj 38nocneH~<~X y3 ornpeMH~<~He 61-10 cnpeM8H 
Aa H8nyCTI<1 KOMn8HI<1jy Y 2015. rOAI<1Hiil H8 OCHOBI-1 nn8H1-1p8HOr COL\I-1j8nHor nporp8M8 UJTO 61-1 AOA8THO 06e36eA1<1110 
cpeACTB8 38 TeKylie nocno88tbe KOMn8HiiiJe. 

no3111H1BHI-1 ecpeKTI-1 OA ynowlb888tb8 cno6oAHI-1X K8n8L\I-1Tera nocno8Hor "' npoi<1380AHOr npocropa KOMnaHI-1je H~<~cy 
9KCn1108TI-1caHI<1 y l.leni-1HI<1 C 0631-lpOM H8 HeraTI-1BHe TeHAeHl.llilje y np1-1088Jbatby Cn060AH1<1X H0848HI-1X cpeACT888 
TOKOM 2013. "'2014. roA1<1He. Pew888H:>e npo6neMa HeAocrajyl'l1<1X cpeACT888 3a onep8TI-18HO nocno88H:>e je npOA8j8 
cno60AHOr nocno8Hor npocrop8 y 5yne88py Aecnora Crecp8H8, Kao 111 cno60AH~<~X npoi-1380AHI-1X 1..1en~<~H8 y KpH:>841-1, 
WTO Ce 04eKyje TOKOM 2015. roAI-1He OAHOCHO H8KOH npOL\eC8 np1-1B8TI-138L\1<1je. 

V1n8K, c o63~<~POM H8 nperH:>e y 8e31-1 HeKoni-1KO 3H848jHI-1X CYACKI-1X npol.\eca noBOAOM Ha68BKe penpOM8Tepl-1jan8 1-13 
2010 1-1 2011 rOAI-1He, YKOni-1KO ce He AOHecy OAro88p8jylie OAnyKe KOje 38 l.\1-llb 1<1Majy o6e36e~eH:>e cpi-1H8HCJ.1jCKI-1X 
cpeACT8B8 (AOK8ni-1T8ni-138L\1<1ja OAHOCHO orn1-1c Aen8 AYr088 Tj. KOHBep31-1j8 Aena AYro8a y K8ni-1Tan, npoAaja Aen8 
IIIMOBI-1He y en8CH~<~UJTsy) , KOMn8HI-1jl-1 nper1-1 o6ycT88Jb8tbe npo1-13BOAH:>e y wraMnap1-1j1-1, wro 6111 I-1Mano HecarneAI-1Be 
nocneA1<1l.le no nocnoeatt>e KOMn8HI-1je. Y TOM cnyYajy AOna31-1 AO ry61<1rKa MHOrl<1x nocnoe8 1<1 He 61<1 nocrojao H8'-11<1H 
A8 Ce IIICTI<1 nOHOBO spare y KOMn8HI<1jy y KpaTKOM pOKy. 

PyKoeop,creo KOMn8HI<1je noni<1TI-1Ka AA I-1Ma re>t<aK 3ap,araK JJ.8 cnpoeeAe nocnoeHy 1-1 cp1-1HaHCI<1jcKy KOHconi-1A8L\Iiljy 
nyTeM KOMYHIIIK81..11<1j9 ca npe.D,CT8BHI-11..11-1M8 8KL\I-10H8p8 y 8e3111 KpliiTiii'-IHIIIX nliiT81b8 AOK8m1T8nlil38l.llilje OAHOCHO OTnl-1ca 
Ayroe8 rj. KOH8ep31<1je Aen8 Ayro8a y K8n~<~ran, Kpo3 cMaH:>eH:>e yKynHI<1X rpowK088 nocnoe8H:>a 1-1 onTI-1MI-138L\1-1]Y 
np01<13B0AH:>9, A8 npaTI-1 TpeHAOBe H8 Tp>t<1<1WTY UJT8MnaHI<1X M9AI-1j8 1<1 nyTeM 8A9KB8THOr OArQ80p8 H8 Tp>K1-1UJHY 
n031-11..11-1j y 111 C1-1rya1..11-1jy no8efla yKynHy m1K81-1AHOCT KOMnaHI-1je. K8o "' A8 npOH81')e Hose l-138ope cpi-1H8HC1-1paH:>8 nyreM 
o6e36ef]et-~>8 rapaHU11ja "' penporpaM8 nocrojefl11x o6ase38, 11 ro y3 nOAPUJKY HaA30pHor OA6opa 111 CKynwTI-1He 
KOMn8HI-1je noni1T11K8 AA 
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113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 2012 2013 2014

85.269.102 89.111.023 84.680.336  753.742 777.298 722.234

79.889.115 83.035.852 76.790.521    706.185 724.305 654.942

4.573.530 5.203.837 6.821.700   40.428 45.392 58.182

808.290 868.358 1.068.115    7.145 7.575 9.110

-1.833 -201 0 -   -16 -2 0

0 3.177 0   0 28 0

433.053 507.533 418.547    3.828 4.427 3.570

430.290 288.663 365.754  3.804 2.518 3.119

0 218.870 0  0 1.909 0

2.763 0 52.793   24 0 450

85.702.155 89.618.556 85.098.883  757.570 781.725 725.804

70.521.908 74.169.708 80.431.993  623.383 646.967 686.000

29.746.619 27.909.541 27.340.253    262.947 243.449 233.184

3.600 0  ,      0 31 0

8.938.245 9.710.784 14.363.145   79.010 84.705 122.502

159.559 156.734 120.535  1.410 1.367 1.028

442.731 547.525 452.679 ,   3.914 4.776 3.861

10.663.725 12.890.618 12.981.704   94.263 112.442 110.720

1.949.238 2.356.406 2.353.399        17.230 20.554 20.072

6.973.818 6.554.237 5.476.529  61.646 57.171 46.709

0 0 0        0 0 0

619.212 802.660 687.660   5.474 7.001 5.865

3.657.710 4.250.996 4.830.380    32.333 37.081 41.198

20.747 0 25.740  183 0 220

266.063 377.218 1.181.006 ,   2.352 3.290 10.073

829.473 1.464.914 2.654.674  7.332 12.778 22.642

77.763 448.661 784.855     687 3.914 6.694

595.020 166.600 627.014 5.260 1.453 5.348

60.727 4.629 0  537 40 0

882.048 1.172.946 1.577.676     7.797 10.231 13.456

56.939 54.504 57.136  503 475 487

53.941 32.663 67.169  477 285 573

445.321 618.606 606.788   3.936 5.396 5.175

111.432 87.444 181.155   985 763 1.545

3.971.577 4.558.422 4.062.496   35.107 39.762 34.649

0 0 0  0 0 0

592.860 1.214.131 794.893    5.241 10.591 6.780

192.022 230.560 65.404  1.697 2.011 558

276.690 165.191 121.300  2.446 1.441 1.035

124.148 818.380 608.189   (  ) 1.097 7.139 5.187

71.114.768 75.383.839 81.226.886  628.624 657.558 692.780

14.587.387 13.950.970 3.871.997  128.946 121.692 33.024

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 2012 2013 2014

23.728.575 19.898.998 26.228.250  209.750 173.575 223.699

21.317.293 17.339.583 19.567.273    188.436 151.250 166.888

1.820.840 1.884.759 5.856.800   16.095 16.440 49.952

591.817 672.988 804.177    5.231 5.870 6.859

-1.375 1.558 0 -   -12 14 0

110 0   0 1 0

174.090 131.310 181.000    1.539 1.145 1.544

174.090 65.812 153.659  1.539 574 1.311

65.498 0  0 571 0

27.341   0 0 233

23.902.665 20.030.308 26.409.250  211.289 174.720 225.243

51.684.292 53.721.283 56.894.932  456.867 468.600 485.254

16.874.921 15.567.167 17.768.479    149.167 135.789 151.546

2.375  ,      0 0 20

7.054.981 5.968.850 8.186.619   62.363 52.065 69.823

162.163 40.024 63.843  1.433 349 545

525.283 689.441 565.849 ,   4.643 6.014 4.826

12.543.609 13.321.018 13.265.044   110.880 116.197 113.137

2.292.854 2.435.083 2.403.773        20.268 21.241 20.502

4.099.256 3.480.449 5.175.584  36.236 30.359 44.142

0        0 0 0

510.279 1.143.054 716.835   4.511 9.971 6.114

1.757.621 1.727.978 2.158.010    15.537 15.073 18.406

9.626 0  85 0 0

744.741 719.706 83.803 ,   6.583 6.278 715

363.694 256.632 51.009  3.215 2.239 435

154.496 3.475.645 1.161.550     1.366 30.317 9.907

736.592 106.278 671.714 6.511 927 5.729

58.138 0  514 0 0

530.739 801.236 1.003.166     4.692 6.989 8.556

69.889 66.388 68.125  618 579 581

11.909 4.535 10.025  105 40 86

442.258 370.636 329.524   3.909 3.233 2.810

95.058 165.497 50.952   840 1.444 435

2.646.185 3.381.666 3.158.653   23.391 29.498 26.940

0  0 0 0

126.523 470.070 119.920    1.118 4.100 1.023

17.702 65.980 6.253  156 576 53

98.115 70.120 34.600  867 612 295

10.706 333.970 79.067  95 2.913 674

51.810.815 54.191.353 57.014.852  457.985 472.700 486.277

-27.908.150 -34.161.045 -30.605.602  -246.696 -297.980 -261.033 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 2012 2013 2014

31.143.956 37.118.916 33.540.790  275.299 323.781 286.068

26.930.430 25.684.322 20.786.739    238.053 224.039 177.289

3.796.370 10.936.030 12.258.726   33.558 95.393 104.554

415.872 496.598 495.325    3.676 4.332 4.225

1.110 1.922 0 -   10 17 0

174 44 0   2 0 0

224.346 227.090 200.664    1.983 1.981 1.711

224.346 111.969 178.414  1.983 977 1.522

114.221 0  0 996 0

900 22.250   0 8 190

31.368.302 37.346.006 33.741.454  277.282 325.762 287.779

0 0

46.515.226 58.313.974 58.799.382  411.175 508.661 501.497

14.913.513 17.467.279 19.094.051    131.829 152.364 162.852

699 0  ,      0 6 0

7.731.234 8.422.554 8.328.376   68.341 73.468 71.032

120.196 37.009 13.908  1.062 323 119

394.802 547.525 452.679 ,   3.490 4.776 3.861

10.298.654 11.800.506 14.204.176   91.036 102.933 121.147

1.882.496 2.157.134 2.573.876        16.640 18.816 21.952

5.018.312 4.425.890 2.253.509  44.360 38.606 19.220

0        0 0 0

522.993 505.859 538.366   4.623 4.413 4.592

1.346.880 1.485.859 1.605.982    11.906 12.961 13.697

36.345 48.469 0  321 423 0

359.400 2.298.363 4.153.364 ,   3.177 20.048 35.424

141.025 404.832 51.009  1.247 3.531 435

66.761 3.378.454 1.241.443     590 29.470 10.588

390.620 119.465 421.573 3.453 1.042 3.596

58.392 303.403 0  516 2.647 0

271.514 1.370.717 683.321     2.400 11.956 5.828

38.801 37.184 39.679  343 324 338

7.223 4.680 3.461  64 41 30

218.919 206.805 172.649   1.935 1.804 1.473

67.016 41.058 104.533   592 358 892

2.630.130 3.250.230 2.863.427   23.249 28.351 24.422

0  0 0 0

200.114 483.316 460.311    1.769 4.216 3.926

61.132 123.950 0  540 1.081 0

138.982 64.000 52.200  1.229 558 445

295.366 408.111  0 2.576 3.481

46.715.340 58.797.290 59.259.693  412.943 512.877 505.423

0 0

-15.347.038 -21.451.284 -25.518.239  -135.661 -187.115 -217.644  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 2012 2013 2014

30.446.965 29.167.902 27.566.724  269.138 254.426 235.115

21.214.759 19.679.430 17.920.308    187.529 171.660 152.841

8.856.303 9.131.489 9.296.959   78.286 79.652 79.293

351.160 343.338 346.505    3.104 2.995 2.955

1.667 -1.100 0 -   15 -10 0

2.952    

23.076 14.745 0   204 129 0

87.044 82.419 164.132    769 719 1.400

87.044 41.005 162.539  769 358 1.386

41.414 1.593  0 361 14

  0 0 0

30.534.009 29.250.321 27.730.856  269.907 255.145 236.515

33.041.713 30.175.577 31.497.574  292.074 263.215 268.641

10.661.962 9.521.776 10.363.945    94.247 83.057 88.394

0  ,      0 0 0

4.593.266 4.015.193 4.264.724   40.602 35.024 36.374

107.947 96.678 50.665  954 843 432

192.823 228.136 188.616 ,   1.704 1.990 1.609

5.088.748 5.193.642 4.458.819   44.982 45.303 38.029

930.183 949.398 808.105        8.222 8.281 6.892

6.080.877 5.787.574 5.435.112  53.752 50.484 46.356

0        0 0 0

402.360 499.099 338.385   3.557 4.354 2.886

1.089.429 1.132.656 1.168.104    9.630 9.880 9.963

11.558 0  102 0 0

295.963 401.970 2.013.321 ,   2.616 3.506 17.172

166.552 51.009  0 1.453 435

62.661 31.450 32.383     554 274 276

302.634 102.577 271.583 2.675 895 2.316

68.571 0  606 0 0

352.610 408.704 662.588     3.117 3.565 5.651

21.509 21.082 20.867  190 184 178

25.802 19.694 45.709  228 172 390

105.023 106.327 94.879   928 927 809

48.675 117.811 62.680   430 1.028 535

2.599.112 1.375.258 1.166.080   22.975 11.996 9.945

0  0 0 0

157.535 229.321 149.254    1.393 2.000 1.273

27.403 45.982 1.046  242 401 9

125.420 6.000 42.582  1.109 52 363

4.712 177.339 105.626  42 1.547 901

33.199.248 30.404.898 31.646.828  293.467 265.216 269.914

-2.665.239 -1.154.577 -3.915.972  -23.560 -10.071 -33.399 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 2012 2013 2014

6.490.511 4.254.442 26.144  57.373 37.111 223

3.738.902 2.884.282 8.585    33.050 25.159 73

2.571.082 1.214.910 15.550   22.727 10.597 133

180.144 155.741 2.009    1.592 1.358 17

383 -491 0 -   3 -4 0

0   0 0 0

11.027 16.258 0    97 142 0

11.027 6.620 0  97 58 0

9.638 0  0 84 0

  0 0 0

6.501.538 4.270.700 26.144  57.471 37.252 223

15.645.807 15.987.848 6.666.231  138.302 139.459 56.856

4.074.915 2.719.305 0    36.020 23.720 0

0  ,      0 0 0

2.171.527 1.131.353 0   19.195 9.869 0

27.348 12.345 5.250  242 108 45

160.686 228.136 188.616 ,   1.420 1.990 1.609

3.991.768 4.568.168 3.831.172   35.286 39.847 32.676

729.653 835.061 692.650        6.450 7.284 5.908

2.059.226 1.543.341 933.640  18.203 13.462 7.963

0        0 0 0

197.887 204.787 126.499   1.749 1.786 1.079

327.952 301.295 57.062    2.899 2.628 487

6.635 0  59 0 0

399.035 78.834 39.900 ,   3.527 688 340

192.344 51.009  0 1.678 435

26.332 3.340.243 339.369     233 29.136 2.894

278.874 48.662 263.423 2.465 424 2.247

56.852 0  503 0 0

116.002 144.700 0     1.025 1.262 0

26.484 25.196 24.120  234 220 206

600 2.600 0  5 23 0

151.004 147.498 112.521   1.335 1.287 960

129.590 1.000   1.146 0 9

713.437 463.980 0   6.306 4.047 0

0  0 0 0

32.589 195.657 101.703    288 1.707 867

1.416 8.409 0  13 73 0

31.173 12.800 50.937  276 112 434

174.448 50.766  0 1.522 433

15.678.396 16.183.505 6.767.934  138.590 141.165 57.723

-9.176.858 -11.912.805 -6.741.790  -81.119 -103.913 -57.500  
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

113,12,77 114,6421 117,2478
2012 2013 2014 2012 2013 2014

44.171.583 50.315.471 49.827.053  433.207 438.892 424.972
43.839.900 49.398.102 48.695.353    429.954 430.890 415.320

148.800 553.204 527.801   1.459 4.825 4.502
182.693 364.945 603.899    1.792 3.183 5.151

190 -780 0 -   2 -7 0
  0 0 0

214.639 279.360 112.106    2.105 2.437 956
214.639 161.273 111.105  2.105 1.407 948

118.087 0  0 1.030 0
1.001   0 0 9

44.386.222 50.594.831 49.939.159  435.312 441.329 425.928

39.506.711 43.316.221 45.768.894  387.457 377.839 390.360
3.745.825 4.401.023 4.290.824    36.737 38.389 36.596

0  ,      0 0 0
23.100.855 24.813.207 27.295.524   226.558 216.441 232.802

44.356 22.993 20.817  435 201 178
80.121 2.661 14.670 ,   786 23 125

4.153.826 4.504.951 4.463.384   40.738 39.296 38.068
759.282 823.506 810.533        7.447 7.183 6.913

3.728.774 3.745.618 3.412.705  36.569 32.672 29.107
0        0 0 0

171.103 184.740 170.437   1.678 1.611 1.454
1.635.341 1.976.356 2.186.682    16.038 17.239 18.650

0  0 0 0
240.741 426.157 413.695 ,   2.361 3.717 3.528

0  0 0 0
32.010 13.841 14.229     314 121 121
30.274 26.308 24.354 297 229 208
67.172 0  659 0 0

167.703 218.093 294.798     1.645 1.902 2.514
13.092 3.856 3.993  128 34 34

0  0 0 0
45.835 43.370 44.134   450 378 376

846 2.000   8 0 17
1.489.555 2.109.541 2.306.115   14.609 18.401 19.669

0  0 0 0
141.058 239.307 145.662    1.383 2.087 1.242
18.449 104.278 0  181 910 0

122.609 135.029 0  1.202 1.178 0
145.662  0 0 1.242

39.647.769 43.555.528 45.914.556  388.840 379.926 391.603

4.738.453 7.039.303 4.024.603  46.472 61.402 34.326  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113,12,77 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 2012 2013 2014

24.329.098 33.354.258 37.739.748  238.604 290.942 321.880

23.595.951 32.419.450 35.116.612    231.414 282.788 299.508

497.230 749.730 2.386.283   4.877 6.540 20.352

221.288 198.207 236.853    2.170 1.729 2.020

14.629 -13.240 0 -   143 -115 0

111 0   0 1 0

37.743 41.417 41.305    370 361 352

37.743 14.230 34.858  370 124 297

27.187 0  0 237 0

6.447   0 0 55

24.366.841 33.395.675 37.781.053  238.974 291.304 322.233

0 0

24.448.261 27.064.197 30.579.319  239.773 236.076 260.809

9.861.378 11.749.280 14.901.453    96.714 102.487 127.094

0  ,      0 0 0

3.871.107 4.254.132 4.366.016   37.965 37.108 37.238

89.353 59.206 79.917  876 516 682

96.412 136.881 113.170 ,   946 1.194 965

2.801.868 888.585 0   27.479 7.751 0

512.155 162.433 0        5.023 1.417 0

3.117.236 3.268.768 3.095.598  30.572 28.513 26.402

0        0 0 0

100.231 201.107 0   983 1.754 0

1.225.305 1.459.663 1.853.353    12.017 12.732 15.807

0  0 0 0

170.958 1.166.718 2.146.583 ,   1.677 10.177 18.308

1.110.164 1.373.813 1.348.608  10.888 11.983 11.502

15.081 16.713 18.708     148 146 160

51.709 50.023 179.839 507 436 1.534

27.940 39.500 0  274 345 0

238.755 292.291 355.600     2.342 2.550 3.033

2.312 4.399 0  23 38 0

19.090 16.317 6.243  187 142 53

133.577 88.369 243.925   1.310 771 2.080

6.136 1.000 1.000   60 9 9

997.494 1.834.999 1.869.306   9.783 16.006 15.943

0  0 0 0

136.731 301.563 156.827    1.341 2.630 1.338

62.917 32.518 8.948  617 284 76

73.814 57.603 123.328  724 502 1.052

211.442 24.551  0 1.844 209

24.584.992 27.365.760 30.736.146  241.114 238.706 262.147

-218.151 6.029.915 7.044.907  -2.139 52.598 60.086

 

 
 



 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 
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� ������� 

�
����� 	� 
��
���� 25. 	������ 1904. �
���� ���� 	� �
������ ���
����� ������ ���. ����� 	� ����
�����
 
������
 �� �
�����
-��������� � �������� �����
�� �
	� ���
����� 
�
 230 �������, 
� �
	�� 	���� 
��������� ��� ���
�� � ���� ������� ������. �
����� �� 	� � ��������� ���� 
� 6.500 ����
���� �
	� 
�
����	� 6.596.896 ����	�. 

 �	��!� ����
���� �� "���#��� $�#�	�, ����
������ �
��, �� %�$, ��& �
�� "���#��� $�#�	�, 
'
�����	��� #����, ��' #����, �((... ) �
���� ���� ����
���� �� ����� ���� 
� 15% ���������. 
����	��� �� ����	� �� ��
������
	 #����. &��
��� �����
��� �
����� �� �� ���*��� ����������� ����� � 
���������
. '��� �� � ������ �������� �����, ��������	� 	� #�� � 
���� ���� � ����
��. +�����	� �� 
��������, �����, ����
��, #�
����, ��	���, ���������, � ��	���� �� ��	��!� �������� � $�#�	� � ����
��. 
 � ,������, ��-����
��
� ��	�� �������� � ������� ��������	� �
	� �� 
��*��� � ��
�����, �����
���� 
�
���� �� 
��
	��� �����	�� ��������. .���� ����� �� ������ ������� �
#�	�� 	� 2007. �
����. &� ������� � 
�
������ ���
��
 �
���� �����	� �� � $����	��
 �������� ��������� �
�
�� $�#�	� �� ������� � 
�������
	 ��������	�. 

�
��� ������, �
����� �� �� #��� ��������� �������� (�����, �
������ .�#�����, �����
���� 
�
�����, /���, $��� �
��	�����, 0�� �
������ .�#�����, %��������� � "��#�#����). ������ �
���� 
�
����� � $�
����� *���� ����� � 
����� ����� �
����� �
���� � ��������, �
	a je 
��
���� 2002. 
�
���� �� �������� WAZ-
� (Westdeutsche Allgemeine Zeitung), �� 	������� ������.  ��
� ��
 	� WAZ 2012. 
�
���� ��
��
 ��
	 ���
, � ���� 	� ������� OOO East Media Group �� "���� 1�������	�. 

$������ �
�����	� 	� � ���
� ������ ��
�����, � ��������	� �� ����� � '�����, ����� ��
������ 
� 
�������	�. 

	
��
�����
 ��������� 

%������
, 
��
�
��
 � ������������
 �
��
������
 ��������� 	���� 	���� 
� ������� ����
�� �
	� 
�
����
�� ������
� �
�
���� �������. 

&�
 ���������� ��
��
��� ������
� �� ���#��� ���
�
��� ���� � ����
	 �
�����	� � ���� �
��!��� 
�
��������
���. 

/
-��a 
��� ����������, �
����� 	� �
���!��a ������� ���
��� ��������� � 
�
	 
#����, �
	� �� ������ 
�� ��-����
��
 ������!���� ������� � ���������� ��	#
�� ������� ������. &����� ������� �
��
������
� 
��������� �
��������� � �� �� �
��
	�!� ��������� � ��
���� ����
 ���������	� � ���� �����	�	�.  � 
��	 
�����, �
����� ����
	� �� 
#��#��� 
��
�
��
 ��������� ������
�, � ����� �������� �����
��� �� ���� 
����
���� � ������� �
������ �
��!�� � ������� ��������
��, �
�
���� ��������, ���
����� � 	���
��� � 
������
 � ��� ����2����.  



�
 

'
��
������
 ��������� ���#� �� 
#��#���: 

� �������
 
���������� � ������� ����� ����
���� � �������� ������� 

� ��� � ����
������ ������� ����
���� 

� 
��
�
��
�� 
����� ������� ����� ����
������ 

� ������������
�� � ���� � �
�
���� 
���� 
����� ������ 

� ��
����
������ � �����
�� 
����� ������ 

� #��
������
, �
����
 � ����
 ����������� � 
#	�������� ���� #����� ���
�����	� 

� �������� �
���
� �������	���� � �
�
���� ������
��� ������� �� #� �� �������� ����� � 
���
���� �������� ����
���� 

� ����
	 �
�
��� ����� � ��������
 
��
�
��
� �
�
����. 

$�������� �
��
������� ������ �
����� ���#� �� 
#��#���: 

� ��
����
���
 � 
��
�
��
 ���
�
-��� 

� �������
�� 
����� ������ �
	� ���	� � ��	#
��� �������� ������� � ���
��� ����
����, � ���� 
�
��!��� ��
���� � �����
��� ������� 

� ���
� ���
 ������������
��� � 	���
��� � �
�
���� �������. 

&�#
� ������
�� 

� .������
 ,����, �������� ������
� � ���������� &�#
�� ������
�� 

� .
��� 0
�
������, ��� &�#
�� ������
�� 

� 3���
 '
����, ��� &�#
�� ������
�� 

� ����
 4���!, ��� &�#
�� ������
�� 

 ���
��� &�#
� 

� 4������ 0���
��! - 0���!, �����������  ���
��
� 
�#
�� 

�  ����� $�����
��!, ������� �����������  ���
��
� 
�#
�� 

� $����� /�������!, ���  ���
��
� 
�#
�� 

� '
��� $����!, ���  ���
��
� 
�#
�� 

� $
#
��� �
���
��!, ���  ���
��
� 
�#
�� 



�
���� 

�
����� �� 	� �� 
����� ���� � �������
	 ��������	� � $�#�	� � ����
��, ���������
 ��
��!� �
�� 
����

��	�, �������	�!� �
	��� !� #��� � ������ �� ������� ���*� ��
���
�� ����� ��������, � 
�
��������	� �
����� �
�� ������ �
	� �
��	� �� �
������. 

'��� 	� � ������ ��������� �����
��, �������� �
����� ��, ��
	
� �������	
� � ����
�, 
#�����	� �� 
���
 	���� �
��!� ����	� - �
�������
 �
������ �������� ���
 #� 
�� ����� 
�������
 �
��!� #����
�� 
���	�� 	
� ���
 �������. 

���� 

�
����� �� 	���� �� ��
	�� ����������, � ������������
� � ����������
� �
����, 
��*� � �������� 
���
�
 ����
 � ��
� ��
�����. �
����� �� ��*� �� #��� 
������
���
, �����#��
, �������
 � 
��
����#��
 ����
�����
 ������
, �
	� 
#��#�-�	� ���
�
����
 �
�������, ���
����� � �������. &� 
�������� ����
� ����, �
����� �� 
����	� 
#��#�-����� ��
�� �� �
������� ����
	, �
	�, �
��� 
���
�, 
�
��������� ������� ��������� ����

��	�, ��
������ ��
�����, 
#��#�-����� 
��
����	�!�� ������� � 
���
� �������� ��
	�� ���
�����, � ���� � �
�������
�� �� �
������� ��������� ��������. 

�
��
��� �
����  �
���� �������� 

�
�
��� �
����� �
����� ��, � � 
����� �� � �
����� ��������, ��
����� 	�: 

� ���������, 
��
��
 
����#��� ��
���� � ���������; 

� ��������� �
�������, � �
��#�
 ��
��������� ��� ������� � �������
� ���
�
� �
	��������; 

� ����������� ����
	�� ����

��	�, 
��
��
 ��
���
�� �
	� �� �
	����	� � ���*� �� ��*����, �� � 
�
��!�
����� ���
�
� 
#��#�-�����; 

� �����*���� 
������� ����-� �������� � ���� ��
���
�� �
	� ��#����, ������ � ���� 
�
���������, ��
 � �
�
�� ���
�� ���
����, � ���� 
#��#�-����� *����� �
��������
��� �� 
��*����. 

���	�!� � ���� ��������, �� � ��� ������ ����
��, �
����� �������� �
����� �� ������� �� �� 
����!�� ����������: 

� �����
�� �
����� �� 
#���� �� �� �������
 �
��
���� ��
���� � ��������� �
	� �� 
��
�� �� 
��� ��
����; 

� $�� �����
�� �
����� �� �������� 	� �� �
������� � ���
�
������ ���
��� �������; 

� ) �
����	� ��
����, �
 �
� 	� ����
�������� �� ��*����, �
����� ��, �� ���� ��
��, 
#��#�-�	� 
��������� ������� ��
	�� ��
���
�� � �����; 

� �
����� �� ��*���
 #��� ���
����
��, � ��	�
�
���	�� ��
���� ��#���� ���������� ��
���
�� 

� ���, ���
 #� 
#��#���� *����� ������� � ��������� �
�������� ��
���
��, 
��
��
 ��
���
�� 
�
	� ��
��	�, ��
 � ���*���� �����; 

� 0�������� ������ ��
� ���� �
����� �� 
����	� 
� 
#��� ������� ����
������ � ���������� 
��
���
�� � �����, � ������� �
�
����, � �� 
� ���
�� ���
�� ����. 
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���� �
���� �� 

&��
��� �������� � ��������� ��
������ � �
����� ��, �
	� ���#� �� 
#��#�-�	� ���
�
������ 
���������� 0���	�, /���	�, 
��
��
 �
�����, 	��� ����!� ������: 

� %�����
 � �������
 �
�
����; 

� &#��#�-��� ���
�
����	�!�� �������, ��� ����� � �
���� �����, 
�����, �
�
��
� ��
��
��, 
���
�� � �
������� ����, ��
 � 
��
����	�!�� �������	���� ���������; 

� $��	��� ���������� �����, ��������� ����

��	� � �
���#� �
������� � �
��������� � 
��������	� ��
���
�� � �����, � ����� �� �� ��*���� ���*� ���������, ������
����, 
��������� � �
��������� ��
���
�� � �����, ����-��� � ��*�!�� ��
������, 
��
��
 
�����������; 

� ��
�������� ����� �
������� � �������� ������ ������� � ����; 

� $�����	� ���
������� � ����� �� ���
�
� ��
�
#�
�!� �� ��
�
����	� ��������� �
����� �� 
� ����� �
�������; 

� &���������� �
�
��
� 
��
�� �� ����������, � ����� �������
� �
��
���� ��������� 
#����� � 
�������
� ���*����� ��
	�� � �������
��� ��������; 

� )������� ����
	 � 
#������ �� �
	� �
��
	� �������� �������, 
��
��� ������� � ����
 
��������, 
����������� ��������; 

� $�������� ���-��
 � ����������� �
-��
 �
������
���� ��
���� ���� � �������� ����; 

� )�����-����� ��
���� ���� � 
��
����	�!�� ���
�� � �
�������, 
��
��
 ����
	 �
����� �� � 
����� � ������ �
���#��� � 
#��#�-���� ���������; 

� &#��#�-��� ��
�� �� ����������
 
#���
����, �
������� � 
��
�
��� ��� 
�
#��. 

& ����
��� �
����� � ������ �
����� ��, �
	� �
���������	� ���
�
 ����
 ������������� � 
�����������, ����
�� �
#�	��� ��������, ��
 � ���������� ����. 

���� ������� � 
����� ��������� ����� 

������
 	� ��������
 ������ � 
#���� ��������� �������� � ���
�����
 ����������� ������ 
��������� ��������. ���� 	� ���������, ���-��, ������
���, �
���������� � ���������� ��
��� 
���������
����, ��
����, ���������� � �
���
����� ��������	� ���� �� ��������� ��������. 

&��
��� ������� 
�
� ������� 	���� �
 ��
 	� 
��
�
��
�� �� ��������� ��������� �������� �
������ 
��������� ���
��� ����2����� � ������
��� 
� ��
�����
� �������	��
� �����	� ������. (��
-�, ���
	�� 	� 
�������� - )�������� ��������, ��
 ��������� ��
 ������������
� ��-����
��
� ��������� �$& 9001. 
5��� �� ���������� �������� ��������� �������� � ���� �
��!��� �������
��� � ��������
��� 
�����
��� ������� � �����
�
��
	 � ���
�
��
	 �����������. 

6�� ������� � 
#���� ��������� �������� 	���� 
#��#�-��� �
������ �������	� �� �
������� 
���������� ������ ������� ����� #��
������
� ���������
����/���������� ������, ���������� 
���������� ���� � 
#��#�-��� ��������� �������
��� ���� �� ��������� ��������. 
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)�������� �������� 	� �
���
 �������� ��
 ������
� 
���*��� �������, �����������	
� ����!�� 
��
����: 

� ����	���� �������� 
��	�������
� �� ������ � ���� ��������� ��
���
��� � ���������� �����
��� 

� �����������
� �����
� ���������
����� ������ 

� ���
��������� ������� �� �
���
� ������ � ���!���� �������
��� ���� �� ��������� �������� 

� ��
�������� ���� ���
����� ������� �� 
��
���� ���������� � ���������� ��������� �������� 
���
	���� � ������� 

� 
#��#�-���� ��
��
��� �
�������� � ���
�

��� �
����� 

� ����
��
� 
���!��� � 
��
�
��
��� �� ��������� �������� ����-� 
���������
��� ��
�� 
�������.  

�� ������� ��� 

����!� �� 	� ����� 
#��� �
�
���� �������� � �������� �
����, ������
 	� ���
���
 ��
*��
 
�������� ��
���
�
�����: 

� �
�����	���� ��
������ ���� �����	� � #
	� �� ������
� ��*����, 

� �������� � 
#���� ��������� ��*���� $�#�	�. 

������ � ���� 	
 �������
���� ������
�
 ���� �
���� � ���� �
 	��	��� ����� 

������
 	� �#
� ��
	� 
��
��� ������
��� ��
*��
 �������� ��
���� ���� �����	� � #
	� �
	� ����� �� 
�����
�� ����� � ���*� � ������� �����	�, ��
 ���� ����� �� #���!� �
�
�� �
���. '������ ���� �����	� � 
#
	� ��	� �
� �
���

� �������, ��! ������ 
� ��
���� ����
�� ��
 ��
 �� �
#��� ��
���� � ��
���� 
�
���� � ���*�� � "���#��� $�#�	�, ��
 � 
#�� �
��
��� 
��� ��*����.  

) ���� ������� �
�����	��
� ��������
� �����	� ��������� ������, ������
 ���
�
�� ����!� ������
���: 

� �
����� �������� ����
���
 �� �������� �������	�, ���!��� ���
�� � #��
������
 �
���
���� 

���������� ���
�� ��#���� �����	� � #
	� 

� ����
�����
 ���!��� ��#�����	� �� �����	� � #
	�, ��
 � �
������ �� ��
������� ����������. 

 ������� ���� 
�
��!���	� ������� �� ����� �������� ������ �� ���������� ���
. 

������ � ���
	� �
������ ����
 ������ 

) ����� �� ��*����� ��������� � 
#���� ����	� �������� 	� �
�������� ��� 
�������� � ��������� 
����	��� � �
������ ���
��
 �
����. .�
����
� �� �����
����� ����	��� � #��
������
� ������	
� �� 
��*���� ������� ������
 ������ �� ����� �
��� �� ����

���� � ��*����� ��
������.  
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!������� ��� 

�
�
���� ������� 	� ��
*��
 ������ �������	���� ��������: ��*���� ����� (�
	� 
#������ ������ 
�����, ����� ���� � ����� ������� ��
��), �������� ����� � ����� ������
���. )�������� �������� � 
������� �
����
�� �� �� � �������	� �����������
��� �������	���� ��*���� �
�����	��� ��������� 
�����	� �� �������	��
 �
�
���� ������� ����� �� �������. 

������� ����� 

/����� ����� – ������
 �
��	� � ��-����
���� 
������� � ��
*��
 	� ������ ��
���� ����� ������� 
����� �
	� ��
������ �� �
�
���� � ��������� �������, ����������
 )$� � %)". "���� ��
������ �� 
#���!�� ���
������� ���������	� � ��������� ��������� � 
#�����. 

"���� ��
���� ���� – ������
 	� �#
� ��
	� 
��
��� ������
��� ��
*��
 �������� ��
���� ����, � �
 ���� 
�����	� � #
	� �
	� ����� �� �����
�� ����� � ���*� � 
#���� �����	�, ��
 ���� ����� �� #���!� �
�
�� 
�
���. 

"���� ������� ��
�� – ������
 �
����	� �����	�� �
��	����� �������� 
� #�����. �� �����
��
 �������
�, 
����
� ������� � �
����� �
�
�� � ����
	 ���� �� ������� 
� ��
���� ��*����� �������� ��
�� �� 
�
��	����� ��������, ���
 ������ �������� ��
�� �
	� ������
 �
*� �� 
������ �� ��*���� ������ 
� 
������ #������� �������� ��
�� � �
����� �
��	������� (%���#
�, ���#
� / "��������� ������� ��
�� 
 �$-�). 

'������ �
	� �� 
�
#���� �� �
���#� ������������� � ��#���� ����
������	�� 
�
#���� �� �� 
��
������� ������� ��
�� (%���#
�). '������ ���� �
 ��
�������� �������� ��
���� ���*� ������
 
������
� ������ �
����
� �
��. ) ������
��� 
� ���
 ����*��
��� � ���
� ����
��, #�
 �
	� ��
���� 

��
��� ������� ��
�� (%���#
�) ��� �����	 �� ������� �������. 

������� ����� 

)�������� ��������� �����
� ���
�������
 	� �� ���
� �������. '������� ����� �����	� �
� �
�
���� � 
�
�
������� �����������, ������� 
� #����� � 
����� �������	���� ���������	�, ��
 � �#
� ��
*��
��� 
������ � ���
���� �� ����
 �� ������#�������, ������	�!� ������!��� �
���*����� � �������� 
#�����. 

) �
���� ��������� �����, ����� �� �������	� ����� ����-���� ���
�

��	��� �� ������ � 
���� �����, 
� � ����� ����������� ������������ 
#��#�-��� �
���*�����. 

������
 	� �������
 �
���*����� 
� ������ �
	� �� ����
����� �������� ����� �� �
	� ���	� ��
#��� 
�� ������
�!�. 

����� ��������	� 

������
 �
���������
 ����� ������
�� ���
 #�
 #��#���
 �
�
��
 �
�
���� �� �
���#� �
�
����, �� 

��*����� ���
� �����
���!���� ��������� ���	�, ���
 �� �� ����
���� �
��
���� �������� ���� �
� 
#����� �� ��
�� �� ��
�
�� 
 �
��	������. 

&����
 ��
	���
���� ����� � 
#��� ���
�� ������� � �
���� �������� ���
��, ����-����� �� 
��
�
����� ��
����, ����-����� �� ������
 ��������� ��������, � ��
 	� ���������
, �������� 
���
���� �������� �������, ���. ������ 
���������. 



�������	
�
��������
��
�����
������
 
 
 
 
 
 
 







 �

��



 

"#$%&'�'� ��(&���)� ��&�'�	# �� % 2014. *���+� 

 
���
� �
�
���� �� 2014.�
���� ������-��
 	�: 

 
- &��*����� ��
���
��� � ��������	� � ���� 
�������� ���#���� ����
��, 
- $������ ������� ��
��
�� �
�
���� ���� 
�������� �
������
� �
�
��
� ��������, 
- ��
��	� �� �������� � ����� �
�
��
� ��
��
�� � ���� ����
�� $������ � 0����
���
	, 
- '
������	� ��� ���
�� � ������ �
�����	� 
��
��
 
���� ��� ���
�� �
�����	� � ���� 


#��#�-��� �
���#��� �
������ ��������� �� 
��������
 ������
������ �
�����	� �
����� ��. 
 
 � 
��
�� ������� �������� �
�
���� 
�������� �
�
��� ����
�� � 2014. �
���� ���
�� "$� 905.940 
������ � 
�� �� ���� �� 13,8% � 
��
�� �� 
�������� ����
�� � 2013. �
����.  ����, 	
� 
� ��	� 2013. 
�
���� �
��� �
 ������� ���
���!��
��� ��
���
���� ���������� ���� ������� ����*� 	���
� 
� 
������ ������ – "������ ���� +�������, ���!��
� �� ����������� �
�� ������ � ���
��� �
�
���� 
�
�
� ������� ���� �
����, ���
 �� �
�
� ���
� ������� 2014. �
���� ����
�� 
���	� ���#��� ��� �
 
�
����� �
��������� ��
�
�� ��  
�
����� � ������ ���
������� ������ Delaize, ���� � "
��. $ 

#���
� �� 	� �� ��*���� �
�
 �
 �������
� ���� ���*�� �� ����������� �������, ��
 � ������� 
��
���� �
 
�
� 
��
��, 
�
 ������� 
#��� �
�� �� 2013. �
���� 	� �����	�
 �����
 �� ����
�� 
� 
��
��	� � ������
�� �
����� ��. (�� ������
� 2014. �
���� �
��� �
 �������
� 
�
����� �����
��� 
�������� �
 
��
�� ���#������ �
��� �
�
�� �� �
������� �������, �� �� ����� ����*��� � ���*���.  
 
) ����� �� �������� �
�
��� ������
���, �
�
��� ����
�� �� ������� �� 11,2% � 
��
�� �� �����
��� 
����
� � �
 � �����
� ���
�� �� %)" 12,8 ���
�� � 2013. �
���� �� %)" 11,4 ���
�� � 2014. �
����. 
 �	��!� �����	 �� ������� ��
��
�� ����
������	�� 
� 
�
 15% ���
 	� ��� 
#��-��� �����	� �� 7.387 
�
�� �� 6.273 �
�� �
�
� �
����, ��
 � �����!� ����� ��� �
��
��� #
	� � �����!�� 
��
��
� ������	��. 
)����� ��
��
�� ������	�, �
���� � ������ �� �
���� �� ��
�
 30% � 
��
�� �� 2013. �
���� �� ���
�� 
���!���� ���� ��������� ������	� �� 
�
 50% (���. ������ �������
� ���#������).  ��
� �
��������� 
��
�
�� �� 	����� ���#������� ��������� ������	� � ���*��� ���������� �������	�, 
����	� �� ������� 

�
� ��
��� � ���
� ���
�� �
�
� 2015. �
����, � ������
��� 
� ��
��	� ��
������ � ����� � ��
��
 �� �
-� 
�
 �
������ �
����!�	� �� ��*���� ���#������ ��������
� ������	
�. $ 
#���
� �� ��������
 
����������� ���� ����
�� � ��
��
��, ����, ��� �����, ����� ��������	� �
��	��
� ��
����� (�� ��� 31. 
�����#�� 2014. �
����), ��
��
�� ���
����� � ����*
����� ��� �� ������� �� 
�
 7% � 
��
�� �� 2013. 
�
����. %����� ���
�����
� �
��	��
� ��
����� ���	�� �����#�� 2014. �
���� !� #��� ��������� �
�
� 
2015. �
���� � 
�������
 ������� �
 �
� 
��
�� 	� �� ���
� 
� ����
 25% � 
��
�� �� �����
��� �
����. 
)����� � �������� �� �������
 � �
�
� 2014. �
���� ��
 	� ��������
 ���!���� ��
��
���� ���������� 
�� 
�
 90% � 
��
�� �� �����
��� �
����, �
��������	��� �� (/ Fox, "($, ���� ��
 � �� Naxi ����
�. /���� 
��
��
�� �
���� �� ��
���� �
�
� 2014. �
���� �
	� 	� �����	�
 ���!�� 
� 	������ ���� �
���� �������� 
.��
�� 
 �
���� �� ��
����, ��
 � ��
��
�� �
������� �
 ������� �������� � ���
������� �����, �
��� �� 
�
 �
����� ����
���
���� ����� � �����	�
� ���
�� �� ����
 80% (2013 - "$� 20,8 ���
��; 2014 – "$� 38,2 
���
��). 
 
1������	��� ��
��
�� �� �� �����	�
 ����� ���
� ���
� ���� ������� 0�-����
���� �����
�
�������� 
��������� (0"$) � �����, ����� ��	��!�� ��
� �#
� �����#��
� 
��
�� ����� ���� � ������ �
�
� 2014. 
�
����, ��
 � �
��!���� ��
��
�� �������� ������ �� �
���� ���
��, � �
 � �����
� ���
�� �� %)" 1,42 
���
�� � 2013. �
���� �� %)" 2,72 ���
�� � 2014. �
����. 1������	��� ����
�� ����*� � ������� ������ 
����� �
#�������� � ���
�� 
� %)" 0,30 ���
��, �
������ �������� � ���
�� 
� %)" 0,34 ���
��, � �
 
�����
� ��
�� �� '
�����	��
� #���
� � ���
�� 
� %)" 0,5 ���
��. 
 
�
 ������-��
� �����	��	�� �������� �
�
��
� ��
��
�� ��	� �
�
 �
�
� 2014. �
���� ���
 �� ����
�� �
 

�
� 
��
�� 
���	� �� ����������
� ���
� � 
��
�� �� �����
��� ����
�, ��
 � �����!�� ����
�� �
 
��
�� 
��������������� ��
��
�� ������ � ���*��� ����� 
#��#�-��� 
#	�����. &� 
��
#�� 2014. �
���� �
��� 
�
 �
��!��� ����
�� ���
� �������
� �������� ��
��
�� � ������ � ���� ����
�� $������ 24.  
 
�������� �
�����������	� 
��
��
 
���� ���� �� �
������	� ��� ���
�� � ������ �
�����	� ���� 

#������ �
�
� 2014. �
���� ��
 	� �
����
 ���
��
 �������� �� ��! �������� ������
�� �
�����	� 
�
����� �� � ����������!� ����� ��
#�� � �
�
���� �
�����	� �
 
�
����� ��������������� � 
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��� �
�����	�, �
����	� ��#���� � 
������ 
� %)" 2,31 ���
�� � ���� 	� � 
��
�� �� 2013. �
���� – %)" 1,93 ���
��. "������ �
�
���� #� 
#�
 �����
 �
�
���	� �� 	� ����� � ����� �
#
��� �
�
��� ��
��
� � �
�� 2014. �
���� � ���
����� 
�
��	��� ��
���� � �����#�� 2013. �
����, ���� 	� #�
 ������� (���	���
 �� 
�
 30% �����
� #�
	� 
���
�����) �����
 ��������	� ���
� �����#�� 2014. �
����. (��
-�, ��	�����	��	� ������ #� �� �
�� 

�������� �� �
����� �������	���� �
����
�� ��������� #��������� �������	� �
#�������� 
����
������	�� (�����	�, #
	�, ��������� ������	�, ����) �
	� �� �
�
� 2014. �
���� � ����� ��#����
 
����� 
����� �
#������ ��
 ������	� �
����� �������� �� ��
����#��
�� � ������
�� ���� �
��� 

��	�� ��
�� ��#����. )�
������� �
#
���� ���������� � ��������� �
�����	� � ����� ������ 
�
�
��
� ��
��
�� � �����, ������� 
���������� ��
��
�� �
�
����, ��
 � ���� �
��!��� ��
���
��� � 
��������	� 
��
��� �� ������
�� �� �������� �����
������ �� �
����
 ������
������ �
�����	� ���
� 
������-��
� 
����� ��� ���
�� � ����� �� ���
�
� �����������	�.  
 
1������	��� ��#���� ���
�� %)" 2,67 ���
�� � 2014. �
���� � 
� 	� ��!� �� ��
�
 98% � �
 
�
 %)" 1,3 
���
�� ���
 � �����
��
	 �
����. ) �������	���� ����
���� ��	��!� ����!� 	� ��
��
�� ������ (���
���� � 
��������) � ���
�� %)" 1,6 ���
�� � ���
���
� ���
��. )���!� ������� ������ � �������	���� ����
���� 
	� 
�
 %)" 1,07 ���
��. (��#� ��
������ �� !� ������ ������ � 2015. �
���� #��� ��*� ���� 
�������� 
�
��!��� ������
��� � ��
��
��
� ����
����� ������� ����� #������ �
	� 	� ��
��
��� �
�
� 2015. �
���� 
� 
�������
� ������ ������� ������� �� �
#��������, ��
 � �������	�!� �����������	�. 
 
) 2012. �
����, �� 
����� ����
���� � ����
���� ������� 	� �
������� ������� 
� %)" 0,42 ���
�� � 

��
�� �� ��#���� 
� %)" 0,83 ���
�� � 2013. �
���� � %)" 0,16 ���
�� � 2014. �
����. &����� ������� � 
2013. �
���� 	� #�
 �������� �
������ ������� �����
��� �
�� � �
�����
 �������!� �
�����  
���� � 
0������� �.
.
. �
 
��
�� �������� 2012. �
����, �
	�, �� ��
	� ������, ���� ������ �� �
�
�� �
�
����.  
 
1������	��� �
����	� �
�����	� �
����� �� �� �
*� ��������� ��
 ��
 ����: 

�
�� ������$ �
�� ������$ �
�� �
�� �
�� �
��
��%


 ��%


 ��%


 &%


 &%


 &%




��������'����� �������	����� ����$ �������	
��� ���
$ ������������� ������ ���		���� ���������
0�&�������� ��(��$��� ��
��� ��3�: ��
�		 ��3�: ��
��� ��� ������������ ��	���������
.� �� ���������� �
���
�	� ��3�: �
	�	
��� ��3�: �
���
�		 ��
��	 ��
������ ��
������
2($���# ��"� � ����'������&� � �
���
��� ���3�: ���
��� �	3�: ���
��	 �
��� �
��������� �
	��������
�!������'����� �����
�������� ��
��$ �����
������� �
��$ ��	���	������� ���
	 ����������� �����������
;����� ���
��� �3�: ���
	�� ���3�: ��
	�� �
	�� �
	�������� �	����������
9���'���# �������7������������&� � ���
��� ���3	: ���
��� ��3�: ���
��	 �
��� �
		����� �
��	������
<����� �'���'������ �����$����� � ��� �	��3�: �
�	� ��3�: �
��� � ������������� �	�����������
���
�
��� � �  �
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������� ��	���������� ��	�	$ �������	���� �����$ �	���	�������� ������ ��������� ��	��������
.� �� ��'������ �
���
������� 	3	: �
���
������� 	3	: �
���
������� ��
	�� ��
������� ��
�������
<(����' =�
���
���>�� ��3�: =�
���
���> ��3�: =�
���
���>� =��
�	�> =��
���>� =��
��	>��
0��������+� ��������' ��
������������ 	3	: ��
������������ 	3	: ��
������������ ��� ������������ ������������
8�!���� ��
������������ 	3�: ��
����������� �3	: ��
����������� ��� ����������� ������������
����*�+��
*���*����� &&� ))
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�!����� ���
��������� ���$ ��	��������� �
��$ ����
�������� ���
�� ����	���� �	�������
2($���# �������!� �	�
���������� ��3�: ���
	��������� ��3�: ���
���������� �
��� �
	�������� �
���������
9���'���# �������!� �
	��
������ �3�: �
���
�	���� ��3�: �
���
������ ��
��� ��
������ ��
������
,���-���
��*���
�
��� �� �)��





 !��# $ �)���)&




 �)#�$ �%��)��




 ���"� ��&)&



 ��"�&





������������� ���	��������� ����	������� ���	
�������� �������� �	������� ����	����  

�����: ��
�� �� !��
�	��	�� �����
�� �
 2012, 2013. � 2014. g����� 

 
'�
 ��
 �� ���� � �
������, �
�����	� �
����	� �����	�� ��
���� �
	� ���������� �������	� ������
��� � 
����� �
�����	� �� ���� �
�
���� 
� ����
 %)" 35.3 ���
��. ����, ��
��
 �� �
-� �
 ������ 
������
��� �� ����� ��
���� ��������������� 
��
��
 �����������	�, �
*� �� 
�������� �
����� ��
��	� 
������� � �����
��� �� ����
����.  �	��!� ��
 ��
���� ���� ����� �������� � ���� ����������, 
�
���
	��� � 
����� � ��������	� 
� 
�
 %)" 24.5 ���
��. 
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0�-����, ��	��!� ��
 ����� ��
���� 	� �
������ ���
�
���� ���
���� ��������� �
� 
������ ���� 
�����
�
��� �
��	����� ��������.(
 �
�
�� �
 ��������
� ���
 
#���
� ������� �
	� ���������� 
��
��� 
�
������� ������
��� �
�����	� 
��
��
 �
*� ��, �� ����� �����, ����������� ��
 
��
� �
������
��� 
�����
�
��� ��
���� �� �����
�
���� 
#�������.  � ���	�, ���
 
#���� ������ ���
�� 
�
 %)" 23 ���
�� 
� ��������� 	�, ��
 �� ������ � ��� �
� ���������� ��������� �����	 �� �
�����
�� �
�����	� � �
*� 
�
����� �
 ���������� �
��������� �� �
�
����. ������-���� �
��
� �����������	�, 
����
� ��� 
���
�� ����� ��*����� �
����
����, � ������-���� ����
����
� 
#�����, ���*� �� �
��!�
�� 
�������� 
�
������
� ���
 
#���
� ������� � ������
� ����
��.  
 
�������	� ������ �
���*����� � 
#����� �� ��� 31. �����#�� 2012, 2013 � 2014 �
���� �������� 	� �� 
����!
	 ��#��: 
 

113,0415 114,6421 120,9583
12.31.2012 12.31.2013 12.31.2014 12.31.2012 12.31.2013 12.31.2014

"(� "(� "(� #%" #%" #%"
130.490.402 72.131.614 80.889.308 '���� �� ���������� ����� 1.154.358 629.190 668.737

34.590.308 35.352.973 46.099.098 '���� �� ��
���� �������� 305.997 308.377 381.116

5.423.056 11.527.454 14.964.551 '���� �� 
���� 47.974 100.552 123.717

11.170.574 18.613.544 31.566.418
'���� �� �������������� ��
��
�� 
� ����� ����� 98.818 162.362 260.969

1.961.010 1.809.237 2.128.637 '���� �� ��
���� 
��
��� �������� 17.348 15.782 17.598

183.635.350 139.434.822 175.648.012 %����
 �
���,���� 1.624.495 1.216.262 1.452.137

32.089.633 27.025.884 12.436.234 �������� �����
��� �
���*����� 283.875 235.741 102.814

151.545.717 112.408.938 163.211.778
��'"�-���)� %��)#+� $� 
�(�"��	# 1.340.620 980.521 1.349.323

3.922.129 2.568.105 3.757.662 '����
�
��� ������� � 
���
 34.696 22.401 31.066

155.467.846 114.977.043 166.969.440 %����
 �
���,����  ������� 1.375.317 1.002.922 1.380.388

+���

��'"�-���)� 2012-2014

 

�����: ���� ���
�	� �
 �
� 31. �������
, 2012, 2013. � 2014. g����� 

�
���� �
���*����� �� ��� 31. �����#�� 2014. �
���� ���
�� 
�
 %)" 581 ������, 
� �
	�� �� ����
 %)" 
318 ������ 
��
�� �� �����: '
�����	�  
�
���, �,$ ,������, %�
�����, '�� '��, ��
�
� � 
6����
�������	�, � �
	� ����������	� �����	�� � ���
��� ����� �
�����	� �
����� ��.  

)����� �
���*����� � �������� �
���*����� ����
	� �� � 
� �
���*����� �� ����	�� �
���� (������ ��� 
2014. �
����) � ������ 
� 
�
 %)" 335 ������  � 
��
�� �� �� �
�����	� �
	� �� ��*���, ����� �� � 
�����
����
	 #
����, �����	� �� ��������	� – )�� ����, Jellow Pages, &��
��, Arts & Crafts, %�
�
���� � 
�����. 

113,0415 114,6421 120,9583
31.12.2012 �
����o 31.12.2013 �
����o 31.12.2014 �
����o 31.12.2012 �
����o 31.12.2013 �
����o 31.12.2014 �
����o

"(� "(� "(� "(� "(� "(� #%" #%" #%" #%" #%" #%"

2.095.555.959 1.295.915.364 2.143.608.555 1.748.108.866 2.777.276.951 2.493.543.508
	����
�
.�� 

������  

18.537.935 11.464.067 18.698.267 15.248.402 22.960.615 20.614.902

1.168.116.533 710.775.797 1.081.066.292 994.965.098 1.283.140.719 1.140.424.470 "��
�#
 � 10.333.519 6.287.742 9.429.924 8.678.881 10.608.125 9.428.245
935.499.494 498.107.294 941.225.085 855.123.891 1.132.936.134 990.219.885 - �
��!� 8.275.717 4.406.411 8.210.117 7.459.074 9.366.336 8.186.457
232.617.039 212.668.503 139.841.207 139.841.207 150.204.585 150.204.585 - $����� 2.057.802 1.881.331 1.219.807 1.219.807 1.241.788 1.241.788

180.554.865 0 0 0 83.069.964 0
- '������ - 
'
�����	��� 1.597.244 0 0 0 686.765 0

188.488.082 188.488.082 190.019.280 190.019.280 200.488.382 200.488.382 - '����� - WAZ 1.667.424 1.667.424 1.657.500 1.657.500 1.657.500 1.657.500

87.952.897 17.952.897 83.251.418 0 84.030.647 84.030.647
'������ - $����� 
#���� 778.058 158.817 726.185 0 694.708 694.708

34.135.410 0 52.890.022 0 57.947.230 0
- '������ -��' 
#���� 301.972 0 461.349 0 479.068 0

55.000.000 55.000.000 205.000.000 205.000.000 205.000.000 205.000.000
0����������
 
�������	� PC

486.547 486.547 1.788.174 1.788.174 1.694.799 1.694.799

189.757.633 189.757.633 284.150.334 284.150.334 490.985.400 490.985.400
- &#����� �
 
��. 
k����� 1.678.655 1.678.655 2.478.586 2.478.586 4.059.129 4.059.129

125.771.731 68.162.147 177.906.241 4.649.186 340.635.446 340.635.446 �
���� 1.112.616 602.983 1.551.840 40.554 2.816.139 2.816.139
65.778.808 65.778.808 69.324.968 69.324.968 31.979.163 31.979.163 - &���� 
#����� 581.900 581.900 604.708 604.708 264.382 264.382

506.567.039 59.185.367 698.035.274 0 643.357.552 0 ��/
�
.�� 
������ 4.481.248 523.572 6.088.821 0 5.318.838 0

482.513.168 50.715.435 687.117.464 0 641.904.198 0
- '������ - 
'
�����	��� 4.268.460 448.644 5.993.588 0 5.306.822 0

12.297.150 8.469.932 4.710.573 0 553.504 0 - &#����� �� ����� 108.784 74.928 41.089 0 4.576 0

11.756.721 0 6.207.237 0 899.850 0 &���� 
#����� 104.004 0 54.144 0 7.439 0
2.602.122.998 1.355.100.731 2.841.643.829 1.748.108.866 3.420.634.503 2.493.543.508 %	%�+� �0��#$# 23.019.183 11.987.639 24.787.088 15.248.402 28.279.453 20.614.902

+���

�"#*&#� 	"�'	�"�1+�2 � �%*�"�1+�2 �0��#$� 2012-2014

 
�����: ���� ���
�	� �
 �
� 31. �������
 2012, 2013. � 2014. g����� 
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&#����� �� ��� 31. �����#�� 2014. �
���� �� ��!� 
� ����� �����
��� �
���� �� 
�
 %)" 3,49 ���
�� � 
���
���
� ���
��. )��� �������� �
#������ �� ��������� 
#����� �
��� �
 �������
��� � 
����� 

#����� �� ����� ���������	�, � � �
���� 
#����� ����� �
#��������. (��
-�, � 
#���
� �� ��������� 

#����� �
��� �
 ��
#��� �� ������
�!� ���� �
�
������ ��
�� ��#���� ����
������	�� ��
 
������� ��

������� ��!��� 
#����� ����� �
#�������� � �
 
��
�� 
����� ��*#���-�
����, 
�
����
��, ������� ������ � �. ��
 �� ���� �� 
��
�� �
����� 
#����� � 2012, 2013 � 2014. �
���� (%)" 
4,4 ���
��, %)" 7,4 ���
�� � %)" 8,2 ���
��, ����������
).  

%�������
 	� �� 	� ���
� �
����� 
#����� �
�
� 2014. �
���� ���!�� �� 
�
 %)" 5,3 ���
�� � �
��-��� �� 
2013. �
���
� ��
 ���������� �
����
 
�����!��� �� �
��
	�!� �������	� �� ������
�!� � �
�
�� � 
������ 
������� �
�����	�.  �	��!� ��
 �
��!��� �� 
��
�� �� ������� ������ �
 ���
���� ����� 
�
#�������� %�$ $��#������/%��, '
�����	��� #���� �
 
��
�� ������ � ����� �
����
	 )�����.  � 
����
	 ������ ���
� �
����� �
���*����� �
	� �
�� #��� ���
���!��� �� �
#
����� ������
��� 	� ���
 
%)" 0,6 ���
�� ��
 ����� �� 	� ��
��
��
 ����
 �����
���� �����������
�� ��
���, ���!�� 
����
� ���� 
����� ��*����� �
����
���� �� �
������	
� ��� ���
�� � ������, ���
 #� �
�����	� �
����� �� #�� 
���
�
��
 ���#���.  

) 
����� ���
�
���� ����������� ��	��!�� ��
� ����� �� ����������� �� ������ ��
�
�� �
	� �� � �
�� � 
�
�� �
����
 �������� ������
�� �
�����	� � �����
� ���
�� 
� %)" 0,2 ���
��, � ��	� ������ �� 
����	� 
�
�
� 2015. �
����.  

�
��� ���
�
�#� 

2012 2013 2014
$����	 �
 ����
� �
��
� (����
� / ����
� �
��
�) 0,114 -            0,150 -            0,177 -            
���
 ��	������ �����
 (��	����� ����
� / ��	����� �������) 0,230 -            0,400 -            0,477 -            
% ��&� ���
��#���� �
��
�
 � ������� (���
��#��� �
��
� / ������ �
��
�) 0,544             0,643             0,799             
���!������ �
������	� (���
��#��� �
��
� / 	��	���� �
��
�) 1,384             2,124             5,837             
��������	 I 	����
 (������
 / ��
���� �� ��
����) 0,000             0,002             0,002             
��������	 II 	����
 (����
 	���	�
-�
����) / ��
���� �� ��
����) 0,074             0,056             0,062             
��������	 III 	����
  (����
 	���	�
 / ��
���� �� ��
����) 0,130             0,113             0,097             
'�� ����� !��� � ��" 2.003.405 -     2.020.899 -     2.721.032 -     

 �����: ���� ���
�	� �
 �
� 31. �������
 2012, 2013. � 2014. g����� 
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�"&�./&�5� � "%.)7(�(� �&$7&/�5� ) +(�0��"�4� 
 

2012 2013 2014 113,1277 114,6421 117,2478
"(� "(� "(� 2012 2013 2014

#%" #%" %)"
1.168.847.797 810.712.452 654.975.156 %	%�+� �"�2��� 10.332.110 7.071.682 5.586.247

617.661.080 373.702.406 271.200.626 ����
�� 
� �����	� 5.459.857 3.259.731 2.313.055
103.802.938 82.549.075 67.024.604 ����
�� 
� #
	� 917.573 720.059 571.649

28.944.660 26.414.861 22.642.235 ����
� 
� 
���� �
�� 255.858 230.412 193.114
20.799.224 15.136.775 15.298.262 ����
� 
� 
�����
� ������ 183.856 132.035 130.478

4.200.849 2.745.505 2.119.738 ����
� 
� 
���
� 
����� 37.134 23.948 18.079
7.292.564 2.447.023 2.979.629 ����
� 
� �
���� �� ���	��� 64.463 21.345 25.413

346.418.962 271.621.455 253.006.631 ����
� 
� ����������� ����� 3.062.194 2.369.299 2.157.880
1.526.881 1.608.390 2.055.866 ����
� 
� ������ 13.497 14.030 17.534

221.277 205.146 283.220 ����
� 
� ��
��
�� ������ 1.956 1.789 2.416
6.415.493 6.415.493 6.415.493 )���� ���	��� � ��-��� 56.710 55.961 54.717

0 2.100.702 3.483.399 ����
� 
� ������.��
��
�� 0 18.324 29.710
1.137.283.928 784.946.831 646.509.703 %	%�+� ��(&��+� �"�2��� 10.053.099 6.846.933 5.514.045

21.314.960 7.014.074 2.899.540 1������	��� ����
�� 188.415 61.182 24.730
6.647.729 18.559.112 3.012.783 &���� ����
�� 58.763 161.887 25.696
3.601.180 192.435 2.553.130 /������� ����
�� 31.833 1.679 21.776

1.447.872.955 1.045.181.019 1.027.475.288 %	%�+� "�(2��� 12.798.571 9.116.904 8.763.280
734.624.494 464.681.624 341.728.263 0�����	� �� ������ 6.493.763 4.053.324 2.914.581

59.917.137 53.171.114 51.305.744 �
�
!�� ������	� � ���. ��
�� 529.642 463.801 437.584
14.557.739 2.816.228 3.611.502 (�
��
�� ����������� ����� 128.684 24.565 30.802

1.255.976 1.222.317 1.433.574 &���� ������	� 11.102 10.662 12.227
91.444.723 69.077.179 95.041.833 %�����	�, �
���
 � �����
 808.332 602.546 810.607

138.694.047 141.724.514 132.695.009 )����
 #���
 ������ 1.225.995 1.236.234 1.131.748
26.444.751 26.974.191 25.014.032 �
����
�� �� ����� ���
����� 233.760 235.290 213.343

43.944 319.152 0 ���
���� �
�
���� 388 2.784 0
21.212.381 17.437.371 21.098.354 )�
�
�� 
 ��� 187.508 152.103 179.947

7.649.524 8.948.927 7.971.687 &���� ���� ����
�� 67.618 78.060 67.990
3.985.008 4.469.901 3.542.703 (�����
���� ����� 35.226 38.990 30.216
4.320.435 3.584.806 2.677.182 &��*����� 38.191 31.270 22.834

402.584 535.886 0 $�	�
�� 3.559 4.674 0
2.880 0 0 "����� � ��
������� 25 0 0

9.054.766 7.288.866 7.792.757 '
������ � 
���� ����� 80.040 63.579 66.464
159.390.752 161.771.823 145.031.853 ��
�������	� 1.408.945 1.411.103 1.236.969

488.146 1.828.898 622.373  ���
���
��� ����� 4.315 15.953 5.308
442.401 118.805 101.566 "�����������	� 3.911 1.036 866

9.743.722 9.826.232 10.009.627 �����	� 
�������� 86.130 85.712 85.372
1.677.356 6.766 9.516 ����� ��
��� 14.827 59 81
6.527.644 6.741.195 24.772.333 �
���� � ������� 57.702 58.802 211.282
3.841.970 6.481.792 442.927 &���� ��������	��� ��
��
�� 33.961 56.539 3.778

1.295.722.380 989.027.587 874.902.835 %	%�+� ��(&��+� "�(2��� 11.453.626 8.627.089 7.461.998
124.850.387 41.862.793 140.574.280 1������	��� ����
�� 1.103.623 365.161 1.198.950

24.715.681 9.434.882 1.404.366 &���� ����
�� 218.476 82.299 11.978
2.584.507 4.855.757 10.593.807 /������� ����
�� 22.846 42.356 90.354

-279.025.158 -234.468.567 -372.500.132 "#$%&'�' ��(&���)� -2.466.462 -2.045.222 -3.177.033

�"#*&#� �"�2��� � "�(2��� - 3'����"�4�

 
 

�����: (��
�	��	�� ���
�� �
 2012, 2013.  � 2014. ������ (��� �
	�����
 �
����� ��� ������
) 

 
&�������� ������ ����
� � ��������	� � 2014. �
���� ���
�� "$� 0,66 ���	���� � ���� 	� �� 18,5% � 

��
�� �� 2013. �
����, ���� 	� ���
��
 "$� 0,81 ���	����. 
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)����� ����
� � ��������	� �� ������
� ���
� �������� 	� �� ����!�� �������: 
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�����: )
��
���
 $������ *" 

 
) 2014. �
���� � ��������	� 	� 
��������
 2.146 ������, ��
 	� ��
�
 ���
 ��
 � 2013. �
���� ���� 	� 

�������
 2.170 ������. 
 
 � ����!�� ������� ��������
 	� ������� ��
����
� #�
	� ��������� ������ � ��������	�: 
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���
 $������ *" 

 
) ��
���� ��
���
��� � 2014. �
���� �����-��
 	� 6.273 �
�� �
�
 ������, ��
 	� �� 15% ���� ���
 
�����
��� �
����, ���� 	� �����-��
 7.387 �
�� �
�
 ������. ��
����� ������� �
��
��� �
�
 ������ 
��������� 	� �� ����!�� �������: 

	

�		
			

�		
			

�		
			

�		
			

�
			
			

�
�		
			

? ?? ??? ?@ @ @? @?? @??? ?A A A? A??

<�
=>
?@
AB
CD
>D
C�

�5745;:+�4575�2+2"4+

�	��

�	��

�	��

�	��

 
�����: )
��
���
 $������ *" 

 
 ��
� ��#���� ��� ���������� ���� ������� ����*� � 
#���� ���*��� ����� ������ � ���������	� 
�����	�
� ��	���� � �
������� ������, � �
��� �
#�
� �������� ����� � �������
 �
���������� ����, 
��������	� �
����� �� ��	� ����� �� 
��*� ��
���
��� �� ���
� 2012. �
����. ����
� 
� ����������� 
����� ��	� �
��
 #��� �����	��	� �
��!�� ���� ���
#������
� ���� ���� ����� �������� � ����� 
�
��������
��� 
����� ��������	�, �� �������� 	� ������ ����� 
� ������#�� 2014. �
����. 0�-����, 
���� �������*��
��� � ��
#��� � ���� ��#���� ����
������	��, ����� #�
	 ����� ������ 	� �
��
 #��� 

������ ��
 	� �
�
���
 �������	��� ���� �
�����	�, ��
 !� ������������ ����
�� � 2015. �
����, ��� �
 
�
����� ��������	� �
�
��� � �������	��� �
��
�����	� � �����. 
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�.��/�8'� �&$7&/� 
 
 

113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 +�$�� 2012 2013 2014

"(� "(� "(� #%" #%" #%"

249.413.209 265.392.944 261.347.781 ��(&��+� �"�2��� 2.204.705 2.314.969 2.229.021

1.194.938 ����
� 
� ��
��	� �
#�

222.738.541 231.839.611 220.549.585 ����
� 
� ��
��	� ���
�� 1.968.912 2.022.290 1.881.055

23.004.382 30.440.542 37.982.908 ����
� 
� 
���� 203.349 265.527 323.954

2.751.264 3.106.385 3.557.485 ����
� 
� 
�����
� ������ 24.320 27.096 30.342

16.900 -11.781 -1.940.087 �
��!���-������� �����
��� ����� 149 -103 -16.547 

902.122 18.187 2.952 ����
� 
� ��������������� ��
��
�� 7.974 159 25

1.181.942 1.285.387 1.117.754 !�+�+(�4(	� � �('�&� �"�2��� 10.448 11.212 9.533

1.179.179 689.572 1.006.329 1������	��� ����
� 10.423 6.015 8.583

0 594.915 1.593 &���� ����
� 0 5.189 14

2.763 900 109.832 /������� ����
�� 24 8 937

250.595.151 266.678.331 262.465.535 %	%��+ �"�2�� 2.215.153 2.326.181 2.238.554

281.769.976 304.791.788 313.897.804 ��(&��+� "�(2��� 2.490.725 2.658.638 2.677.217

1.174.173  �#���� �����
�� ��
���� �
#�

89.879.133 90.441.530 95.012.446 (�
��
�� ������	�� �� ������ 794.493 788.903 810.356

0 4.299 2.375 �
�
!�� ������	�, ������	� �� 
������ � �������� ��
�� 0 37 20

57.461.215 58.915.104 67.298.847 (�
��
�� ����������� ����� 507.932 513.905 573.988

710.922 424.989 354.935 &���� ������	� 6.284 3.707 3.027

1.892.858 2.380.305 1.976.279 %�����	�, �
���
 � �����
 16.732 20.763 16.856

49.542.198 53.167.488 53.204.299 )����
 #���
 ������ 437.932 463.769 453.777

9.055.861 9.719.021 9.642.336 �
����
�� �� ������ �� ����� �
�
����� � �
�
�� 80.050 84.777 82.239

31.077.499 28.836.026 25.782.677 ���
���� �
�
���� 274.712 251.531 219.899

22.053 0 0  ������ �
 ��
�
���� �� �
������� � ���������� �
�
�� 195 0 0

2.524.065 3.541.306 2.578.182 &���� ���� ����
�� 22.312 30.890 21.989

11.149.811 12.454.531 13.952.028 (�����
�� � �(( ����� 98.560 108.638 118.996

84.911 48.469 25.740 )���� 
��*����� 751 423 220

2.509.501 5.468.966 10.146.899 "�����, ��
������� � ��	�
�� 22.183 47.705 86.542

2.444.356 3.859.087 4.207.318 ���
���� ����� 21.607 33.662 35.884

435.104 10.705.007 3.592.537 '
������ � 
���� ��
���
��� ����� 3.846 93.378 30.641

2.385.723 619.913 2.459.500 ��
�������	� 21.089 5.407 20.977

397.792 347.532 0  ���
���
��� ����� 3.516 3.031 0

2.559.371 4.408.687 4.577.149 ������� ��
��
�� ����
���� � ������������	� 22.624 38.456 39.038

229.026 212.609 213.920 �����	� 
�������� 2.024 1.855 1.825

118.565 80.549 132.607 ����� ��
��� 1.048 703 1.131

1.541.937 1.581.611 1.604.420 �
���� � ������� 13.630 13.796 13.684

458.753 413.960 410.070 &���� ��������	��� ��
��
�� 4.055 3.611 3.497

15.289.322 17.160.799 15.549.067 (�
��
�� ��������
� ����
�� 135.151 149.690 132.617

0 0 0 (�
��
�� ����������� 0 0 0

1.387.410 3.135.285 2.899.481 !�+�+(�4(	� � �('�&� "�(2��� 12.264 27.348 24.730

381.041 613.597 81.651 1������	��� ����
�� 3.368 5.352 696

866.803 510.743 424.947 &���� ����
�� 7.662 4.455 3.624

139.566 2.010.945 2.392.883 /������� ����
�� 1.234 17.541 20.409

283.157.386 307.927.073 316.797.285 %	%��+ "�(2�� 2.502.989 2.685.986 2.701.947

-32.562.235 -41.248.742 -54.331.750 "#$%&'�' ��(&���)� -287.836 -359.804 -463.392 

�"#*&#� �"�2��� � "�(2��� - ��*�$�+�

 
 

�����: (��
�	��	�� ���
�� �
, 2012, 2013. � 2014. ������ (��� �
	�����
 �
����� ��� ������
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�
	�������� �������� �
 ���������� �� ��������� � ����!
	 ��#��: 
 

113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014 2012 2013 2014
"(� "(� "(� #%" #%" #%"

14.587.387 13.950.971 3.871.997 �
������ ��#����� 128.946 121.692 33.024

-2.665.239 -1.154.577 -3.915.974 $��� �
��	����� -23.560 -10.071 -33.399 

-15.347.038 -21.451.283 -25.518.240 ����� -135.661 -187.115 -217.644 

4.738.453 7.039.303 4.024.603 %��������� 41.886 61.402 34.326

-27.908.150 -34.161.045 -30.605.603 �����
���� �
����� -246.696 -297.980 -261.033 

-9.176.858 -11.912.805 -6.741.790 /��� -81.119 -103.913 -57.500 

3.427.361 127.034 -1.541.508 $����� ����� 30.296 1.108 -13.147 

-218.151 6.029.915 7.044.907 0�� ��#����� -1.928 52.598 60.086

-32.562.235 -41.532.487 -53.381.608 
%	%��+ "#$%&'�' 
��(&���)� ��*�$�+� -287.836 -362.280 -455.289 

+��� ��/����

��*�$�+� 

 
�����: (��
�	��	�� ���
�� �
, 2012, 2013. � 2014. ������ (��� �
	�����
 �
����� ��� ������
) 

 
 � 
��
�� �������� �
�
����, ��������
 	� �� �������� � ������ �
����� �� �� 
������� ��#���� 
� 
"$� 53,4 ���
�� 
��
��
 %)" 0,45 ���
�� � �
�� 2014. �
����.  �	��!� ��#���� 
������� 	� �
� 
�����
���� �
����� � ���
�� 
� %)" 261 ������ � ������ � ���
�� 
� %)" 218 ������. 
 
� �
��� 
��*��� ���
� ����
�� ��������
� ����
�� �� %)" 2,23 ���
�� � 2014. �
���� (%)" 2,31 ���
�� � 
2013. �
����), �������� 	
� ���� �� ������	� �� 
������ �
������� �������. $ 
#���
� �� ����� �����	 �� 
���
 ������� �
	��������� �������� ���	� � ���. ��	������� �
�
�� (��
��	� �����, ��
��
�� �
	� �������	� 
����
���
���� ����
����, ��
��
�� � ���� ����������, �
���� �� ���
� ��� �
�����	�, ������ � �.) �
	� 

�����!�	� �����
 �
�
���� �
�����	� �
����� ��, ���� ������� ������
� ����
��
� �
�����	�� � 

�������
� ��������, ���� ����� � 
#��� �����
� 
�� ������ �� �� ������ �������� �������
 ������	� 
� 
�
	��������� ������� �������� ��������. %�������� 	� � ��� ��
����� ����*� �
� �
	������ ������, � ��� � 
����� �� ��*����� ���������. ��
 ���� ����
�� 
� ��
��	� �������� �
	� 	� ��
���� ���
� ����*� 	� 
�
�����
��� �
��!���� ���� �
	������ ������.  
 
'�
 ��
 ���� �
��
�����	�, ��������� ����
� �
����� �� 	� ������
 �
���� �� �
��
�����	� �������� 
�
	� 
������	� ��#����. &������
 	� �
�
��
 �������� ��
�����
� �������� ����� �
�
� 	��� 2013. �
����, 
���
� ���� 	� ���-��
 ��
������ � �������� �����
���� �
�����. (��
-�, ������� /��� ���������� 
��������� ��
 �������� �����
���� �
�����. �
����
 ����������� � '��-#�������' �������� 	� �������
 
�
�
� 2014. �
���� �� �� ��� ������ 
����	� � 2015. �
����.  
 
���
 �� �������� �����
 ����	�!� ���
�
���, �
���#�
 	� �������� �� ��� �������� ����	� �� ��*���� 
���	� ��� ��
��	� ����*� �
�
� �
�������
� ����
��, ��	���� ���� ������� ������������ #�2��� 
�
�����	� (���. ��������� �
�����	� 
��
��
 ��������� “�
��” 	� ������ �
����
 �� 
�
 10% � 2014. �
���� 
� 
��
�� �� �����
��� �
����), ����� ��
 ������� �
�������� ��	����� �� ������ ������� ����	� 
(�������	�, ��������), � 	���� ������, � 
��	������	� ������ �� ���� ���������� ����*�	��� � ����� 
�
���� �� ���. “*��
	 ������”, � ����� ������. 
 
�
	�������� �������� �
�
���� �������� ���� �� � ���
����, ��
 � �������� � ��
���� ����*�. 
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�&��6� & .��&$7% �0� 
 
 � ���	� 2011. �
���� #�
	 ���
����� � �
�����	� 	� #�
 351, � 2012. �
���� 336 ���
����, � 2013. �
���� 
320, �
� 	� �
����
� 2015. �
���� #�
	 ���
����� #�
 229 ���
� ���
�����
� �
��	��
� ��
�����. 
 
,������� ������ ������� #�
	� ���
����� � ����
�� 2011 – 2015: 
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�����: �
����	�
 	����
 $������ *" 

 
$������ #�
	� ���
����� ��	� ���!��
 � �������� ������� ��
��
�� ���� ���� ����
 ���
�����
� 
�
��	��
� ��
����� �� �
�
! 0����������� ���� � �
��	���� ������, �� �� ������ ��
��
�� ���� �� ���
� 
���
� 
� "$� 385,3 ���
�� � 2014. �
���� ��
 � � 2012. �
���� ("$� 385,9 ���
��). &����	� �� ���� 
������� #�
	� ���
����� ���� ����
��
� 
���� ���
����� 
��
��
 
����� � �����	� ��� ���
����� � 
�������
� �
��	��
� ��
����� � 2015. �
���� � 
#���
� �� 	� �����
� ����-��
 �� ��	� �
��!� 
#��#����� 
���
�
��� ������
�� �
�
���� �
�����	� �� �
��
	�!�� #�
	�� ���
�����. 
 
 � ����!
	 ���� ��������� 	� 
���������
�� ����� �
����� ��: 
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&(�7�(� '"%��(� 
 
) 2014. �
���� �
����� �� �
����
 ����*�� �
 
��
�� �
��	���� � �����
� ���
�� 
� "$� 70 ���
�� �
	� 
	� ���
���!�� �� ������ 
#����� ����� �
#�������� �� ��#���� ����
������	��. (��
-�, �
����
 
����*��� � ���
�� 
� %)" 300 ������ 	� 
#��#�-��
 ����� �
�����	���� #����� � ���
���!��
 �� 
����������� 
#����� ���������. (
�
� 2014. �
���� �
�����	� 	� �� ��� ������� ������� 
������ "$� 
32 ���
�� � %)" 0,59 ���
��, � �� ��� ���
���� ������ �� �
���!��� ������� � "$� 2,9 ���
�� � %)" 
67 ������ ���
��. 
 
7�.� , 
 
�
 
��
�� 
����� ������, �
����� 	� � 2014. �
���� 
������ 
#�����, ������	�!� �������	�!� ������, � 
������ 
� %)" 37 ������. �
����
� ����*��� � �
�� 2014. �
���� �
 
��
�� �������	��
� ������ ��	� #�
. 
 
�"&��4� �7� .�')� �&$7&/ &, �"&$(&"� 
 
) �
�� 2014. �
���� ������-��� 	� ��
��	� �
#
��
� �
�
��
� ��
��
��  � ��������� �
�����	�. ��� 	� 
���
 �������
 
������� ���� ��
�� ����� �������	� �� ��*���� ���������� � $�#�	�. 
 
�������� ��
��	� ������ � ������� ����
�� $������ 24 � ��
����� ��	� ���
������ ���� �
������
� 
��
���� �����������	�. &� 
��
#�� 2014. �
���� �������
 	� ����� �
�
��� ��
��
� � �������
	 ������.  
 
 



�������	
�
��������
��
�����
������
 
 
 
 
 
 
 







 �

�	�



 
 
"#$��# 
 
 
)��� �������*��
��� �
�����	� � ������ #
���� �
�
���� 
� ������ �
#������ � ������� ����� �
�
� 
2013. �
����, �
	� ���� �
�� #��� ��#������ ���� 
��������
��� ���
�� 
#��#�-��� �������	���� 
���������, ��� �
��������� �
�����	� ���	� �
������� �
����� ��
�
�� �� ��	������, �
�
��� ������� 
�
����� �� ��	� �
��
 #��� �
�������, ���	�!� � ���� �������� �������	� �� ��*���� ��������� ����	� � 
	��� �
��������	� �
 �
� 
��
��. ) ���� �� �����
����, /��� "���#��� $�#�	� �
�
�� �
���#�� 2013. 
�
����, "����� 
 ������
��� �� �����	����� �� �����������	� ������� � �
����� ����� � 
��������������� �
� ���������	��� ������	� �� �����������	�, ���
 #� ������
 #�� ���
������ ��
�� 
���� �
��
�����	�. �����#�� 2013. �
���� �
����� ���� � ��
��� ���������������, ��
 �����
��� 
�
������ � ���� �����������	� ��*���
� ���� � ������� �
�����	�. $ 
#���
� �� ��
���� ��������� 
�������� � /��� "$, ������� ����
� #�
	� �
����
����� ����� � ����#� � ���� ��
���� �����������	� � 
���������������, �
����� ��� � �����#�� 2014. �
���� �
#�	� ���
������ �������� �� 
��������� �������, 
��
 	���� 
� ���� �
��
�����	� �
�
����.  
 
 ������
 �
�
���� ���������� �����
���, ������� 	� 	��� �
��������	� �� ��*���� ����������� �����, 
��
 � ��
� ���
��!�
��� �
�
���� �� ��������� ��
���
-����� �����	� � #
	�, ��
 
��
���� ����������� 
������	��. ) ����
� ����	�, �������� ������
�� ���
�
����� �
�����	� #�� 	� ���#������	� �
�
���� 

��
��
 ���#������ �
��� �
�
�� � ���*��� ����� � 
#���
� �� ��������� ���������� ��������	� 
�������� ����*� �� �������� ���� ������ ����� "������ � ��!����
 ���������� ������ � �
������
	 
��*�	�. 0�-����, � ���� �� �
�� �
������� �
����
!��� � �
�
����, �
�����	� ��	� #�� � �
��!�
��� �� 
����*� ��
����� �
���
�
 ��	����� � ���������
	 �����
���, �� �
��� �
 ���� ���
���!��
��� 
���������� 
� ������� 2013. �
���� ��� �
 �
������ ������� 2014. �
����.  
 
"������ �
�
���� ���������� �
�
��	� �
������ ���
#������� ����� ��������� ����	� �
	� ���	� 
� 
�
����� ��
�
���� ����� ���	�� 2008. �
����.&� �
����� �����, �
��� �
 �
�������
� ������� 
�������� � 

�
	 ����� ����	�, ���
 �� 
�������� ����
�� 
� 
���� 
������	� ���. &�������� ��#��� �� �����
��
� 
����
�� !� #��� ����
� �� ��*���� �
	� 
������	� ��� �� �
���� � �
����. '�
 ��
 ���
#������� 
�
��
�����	� �
�
����, ���
�
����
 	� ������
 ��������	� ����
	�, ������ ���-������ �
����� � 
��������� �
����������� ��
	����, ��
 	� ������������
 
� ������� 2013. �
���� � ���������
 �
�
� 
��� 2014. �
����.  
 
) ��
���
� ����
��, ���
�
����
 �� �
��
 �������
� ����
� �
��!��� ��
���
��� � ���� 
#��#�-��� 
�
������ ����
��, ��� ���� ��
���
��� �� ��� #��� ���
*���, ��
 ����� �� �� ���
��
 
#��#�-�	� ��� 
�
���#�� ����
������	��, ������	�, ��
 � ���
��� ������ ���
 ������ ���
������. �
��
	�!� ����� 
�
�
���� ��	� 
#��#�-���
 ���
�
��� ������
�� �� ����
���� ���
 �� 	� �� ���	� 2014. �
���� �
���#�
 
����
 �������� �
�
��� � �������	��� �
��
�����	� �
�����	� �� �
��� �����
�������� �
�
����, � � 
����� �� �������� ������� � ���� ������� �����������	�. 
 
'��
 #� #�
 
�
��!��
 ���
��
 ���������� ���� �
����� 
#����� ��
��
��
 	� 
#��#����� 
�
�����������	� �
�����	� 
��
��
 
���� ���
�� �	. �
������	� ��� ���
�� � ������ �
����� �� � �����
� 
�
��. 
 
��
 ��
��
���� ��������� �
*� #��� 
#��#�-�� ����� ��
��	� ��
���� � ��������� �
�����	�, � �
	� �� 

��
�� �� ��
�� �������� � ��
���
���� ����� � '�����, ��
 � ��
��	
� ��
���� �
	� �� �� �
����� – 

#	���� ���
� ��������
��� $�#�	� � ��
�� �
�
��
� ��
��
�� � ������ �����. �
��
	� ���������
���
�� 
������ � �����	��� �
������ �
�
�
� ���
��
 
#	����� � ��������
���, ��
 � ��
��	� ��� �������� � 
'����� �� �
	� �� ���
�
����
 ���� �� !� #��� �����
���� � 2015.�
����.  
 
� �
��� ������-���� ������ 
� ��
��	� ��
����, ��
���� 	� �� !� #��� ��
��
��
 
#��#����� �
����� 
�������� ���� �
��
�����	� �������	��� �
����	� � �
�
���� �
�����	� �
����� ��.  �	��!� ��
 
��������� �
*� #��� 
#��#�-�� ��
��	
� �
�
��
� ��
��
�� � ��������� �
�����	�. ��
 �
����� 
#����� 
�� 
��
�� �� �
��	����� �������� 
� �
�����	� WAZ 
� 
�
 %)" 2.3 ���
� (������	�!� �
���� ������). 
&�
 ������ 	� �
���#�
 �������� ����-� ����
���� � ����� �
������� ��
��	� ���� � �
�����
� ��� 
� 0. (��
-�, ����� ��
 ���
���	�!�� ��������� 
��
�� �� �� ��� ����� '
�����	��
	 #���� �� ��� ������ 
�
�
���� ��
��
��	� � 0����
���
	 29 � �����
� ���
�� 
� ����
 %)" 3.0 ���
�� (#�� 
#�������� ������ � 
��
��
�� �����
� �
������). &����	� �� ��������	� 
��� ������ �
�
� 2015. �
���� � 
#���
� �� ����� � 
�
����� ���� �����������
�
� ��
���� �
	� � �
��������� �������� ���������� ��
#��� �� ��
�
��� 
�� ���������� �����.   
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������ ����*� ���� ������ � 2014. �
���� 

 

 

 

 

 

 

$��� �
�����

�!����
('(� ��

%��&�� �
�����# ��
%��&�� �

('(� ��
�������

�����# ��
�������

��&��� ��

�	�	 ��� �
���
��� ��
��	 �
��	
�	� ��
��� ��3�:
�	�� ��	 �
���
��� ��
��� �
���
�	� ��
��� ��3�:
�	�� ��� �
���
��� ��
��� �
���
��� ��
��	 ��3�:
�	�� ��� �
	��
��� ��
��� �
���
��	 ��
��� ��3�:
�	�� �	� �
���
��� ��
�	� �
���
��� ��
��� ��3�:
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$��� �
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�!����
('(� ��

%��&�� �
�����# ��
%��&�� �

('(� ��
�������

�����# ��
�������

��&��� ��

�	�	 �� �
�	�
	�	 ��
��� �
���
�	� ��
��� �	3�:
�	�� �� �
���
			 ��
	�� �
���
	�� ��
�	� ��3�:
�	�� �� �
���
�		 ��
��� �
���
��	 ��
��� ��3	:
�	�� �� �
���
			 ��
��� �
	��
��� ��
��� �	3�:
�	�� �� �
�	�
			 ��
��� ���
��� ��
	�� ��3�:
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113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014  �.�/ 2012 2013 2014
"$� "$� "$� %)" %)" %)"

85.269.102 89.111.023 84.680.336 ��(&��+� �"�2��� 753.742 777.298 722.234

79.889.115 83.035.852 76.790.521 ����
� 
� ��
��	� ���
�� 706.185 724.305 654.942

4.573.530 5.203.837 6.821.700 ����
� 
� 
���� 40.428 45.392 58.182

808.290 868.358 1.068.115 ����
� 
� 
�����
� ������ 7.145 7.575 9.110

-1.833 -201 0 �
��!���-������� �����
��� ����� -16 -2 0

0 3.177 0 &���� �
�
��� ����
�� 0 28 0

433.053 507.533 418.547 !�+�+(�4(	� � �('�&� �"�2��� 3.828 4.427 3.570

430.290 288.663 365.754 1������	��� ����
� 3.804 2.518 3.119

0 218.870 0 &���� ����
� 0 1.909 0

2.763 0 52.793 /������� ����
�� 24 0 450

85.702.155 89.618.556 85.098.883 %	%��+ �"�2�� 757.570 781.725 725.804

70.521.908 74.169.708 80.431.993 ��(&��+� "�(2��� 623.383 646.967 686.000

29.746.619 27.909.541 27.340.253 (�
��
�� ������	�� �� ������ 262.947 243.449 233.184

3.600 0 �
�
!�� ������	�, ������	� �� 
������ � �������� ��
�� 0 31 0

8.938.245 9.710.784 14.363.145 (�
��
�� ����������� ����� 79.010 84.705 122.502

159.559 156.734 120.535 &���� ������	� 1.410 1.367 1.028

442.731 547.525 452.679 %�����	�, �
���
 � �����
 3.914 4.776 3.861

10.663.725 12.890.618 12.981.704 )����
 #���
 ������ 94.263 112.442 110.720

1.949.238 2.356.406 2.353.399 �
����
�� �� ������ �� ����� �
�
����� � �
�
�� 17.230 20.554 20.072

6.973.818 6.554.237 5.476.529 ���
���� �
�
���� 61.646 57.171 46.709

0 0 0  ������ �
 ��
�
���� �� �
������� � ���������� �
�
�� 0 0 0

619.212 802.660 687.660 &���� ���� ����
�� 5.474 7.001 5.865

3.657.710 4.250.996 4.830.380 (�����
�� � �(( ����� 32.333 37.081 41.198

20.747 0 25.740 )���� 
��*����� 183 0 220

266.063 377.218 1.181.006 "�����, ��
������� � ��	�
�� 2.352 3.290 10.073

829.473 1.464.914 2.654.674 ���
���� ����� 7.332 12.778 22.642

77.763 448.661 784.855 '
������ � 
���� ��
���
��� ����� 687 3.914 6.694

595.020 166.600 627.014 ��
�������	� 5.260 1.453 5.348

60.727 4.629 0  ���
���
��� ����� 537 40 0

882.048 1.172.946 1.577.676 ������� ��
��
�� ����
���� � ������������	� 7.797 10.231 13.456

56.939 54.504 57.136 �����	� 
�������� 503 475 487

53.941 32.663 67.169 ����� ��
��� 477 285 573

445.321 618.606 606.788 �
���� � ������� 3.936 5.396 5.175

111.432 87.444 181.155 &���� ��������	��� ��
��
�� 985 763 1.545

3.971.577 4.558.422 4.062.496 (�
��
�� ��������
� ����
�� 35.107 39.762 34.649

0 0 0 (�
��
�� ����������� 0 0 0

592.860 1.214.131 794.893 !�+�+(�4(	� � �('�&� "�(2��� 5.241 10.591 6.780

192.022 230.560 65.404 1������	��� ����
�� 1.697 2.011 558

276.690 165.191 121.300 &���� ����
�� 2.446 1.441 1.035

124.148 818.380 608.189 /������� ����
�� (.�������� $�#�) 1.097 7.139 5.187

71.114.768 75.383.839 81.226.886 %	%��+ "�(2�� 628.624 657.558 692.780

14.587.387 13.950.970 3.871.997 "#$%&'�' ��(&���)� 128.946 121.692 33.024

��&�'�	�+ $�0��+�	
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�	�� �� ���
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��	 �
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�	�� �� ���
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113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014  �.�/ 2012 2013 2014

"$� "$� "$� %)" %)" %)"

23.728.575 19.898.998 26.228.250 ��(&��+� �"�2��� 209.750 173.575 223.699

21.317.293 17.339.583 19.567.273 ����
� 
� ��
��	� ���
�� 188.436 151.250 166.888

1.820.840 1.884.759 5.856.800 ����
� 
� 
���� 16.095 16.440 49.952

591.817 672.988 804.177 ����
� 
� 
�����
� ������ 5.231 5.870 6.859

-1.375 1.558 0 �
��!���-������� �����
��� ����� -12 14 0

110 0 &���� �
�
��� ����
�� 0 1 0

174.090 131.310 181.000 !�+�+(�4(	� � �('�&� �"�2��� 1.539 1.145 1.544

174.090 65.812 153.659 1������	��� ����
� 1.539 574 1.311

65.498 0 &���� ����
� 0 571 0

27.341 /������� ����
�� 0 0 233

23.902.665 20.030.308 26.409.250 %	%��+ �"�2�� 211.289 174.720 225.243

51.684.292 53.721.283 56.894.932 ��(&��+� "�(2��� 456.867 468.600 485.254

16.874.921 15.567.167 17.768.479 (�
��
�� ������	�� �� ������ 149.167 135.789 151.546

2.375 �
�
!�� ������	�, ������	� �� 
������ � �������� ��
�� 0 0 20

7.054.981 5.968.850 8.186.619 (�
��
�� ����������� ����� 62.363 52.065 69.823

162.163 40.024 63.843 &���� ������	� 1.433 349 545

525.283 689.441 565.849 %�����	�, �
���
 � �����
 4.643 6.014 4.826

12.543.609 13.321.018 13.265.044 )����
 #���
 ������ 110.880 116.197 113.137

2.292.854 2.435.083 2.403.773 �
����
�� �� ������ �� ����� �
�
����� � �
�
�� 20.268 21.241 20.502

4.099.256 3.480.449 5.175.584 ���
���� �
�
���� 36.236 30.359 44.142

0  ������ �
 ��
�
���� �� �
������� � ���������� �
�
�� 0 0 0

510.279 1.143.054 716.835 &���� ���� ����
�� 4.511 9.971 6.114

1.757.621 1.727.978 2.158.010 (�����
�� � �(( ����� 15.537 15.073 18.406

9.626 0 )���� 
��*����� 85 0 0

744.741 719.706 83.803 "�����, ��
������� � ��	�
�� 6.583 6.278 715

363.694 256.632 51.009 ���
���� ����� 3.215 2.239 435

154.496 3.475.645 1.161.550 '
������ � 
���� ��
���
��� ����� 1.366 30.317 9.907

736.592 106.278 671.714 ��
�������	� 6.511 927 5.729

58.138 0  ���
���
��� ����� 514 0 0

530.739 801.236 1.003.166 ������� ��
��
�� ����
���� � ������������	� 4.692 6.989 8.556

69.889 66.388 68.125 �����	� 
�������� 618 579 581

11.909 4.535 10.025 ����� ��
��� 105 40 86

442.258 370.636 329.524 �
���� � ������� 3.909 3.233 2.810

95.058 165.497 50.952 &���� ��������	��� ��
��
�� 840 1.444 435

2.646.185 3.381.666 3.158.653 (�
��
�� ��������
� ����
�� 23.391 29.498 26.940

0 (�
��
�� ����������� 0 0 0

126.523 470.070 119.920 !�+�+(�4(	� � �('�&� "�(2��� 1.118 4.100 1.023

17.702 65.980 6.253 1������	��� ����
�� 156 576 53

98.115 70.120 34.600 &���� ����
�� 867 612 295

10.706 333.970 79.067 /������� ����
�� 95 2.913 674

51.810.815 54.191.353 57.014.852 %	%��+ "�(2�� 457.985 472.700 486.277

-27.908.150 -34.161.045 -30.605.602 "#$%&'�' ��(&���)� -246.696 -297.980 -261.033 

�&%('"���+� ��&�'�	� 
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113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014  �.�/ 2012 2013 2014

"$� "$� "$� %)" %)" %)"

31.143.956 37.118.916 33.540.790 ��(&��+� �"�2��� 275.299 323.781 286.068

26.930.430 25.684.322 20.786.739 ����
� 
� ��
��	� ���
�� 238.053 224.039 177.289

3.796.370 10.936.030 12.258.726 ����
� 
� 
���� 33.558 95.393 104.554

415.872 496.598 495.325 ����
� 
� 
�����
� ������ 3.676 4.332 4.225

1.110 1.922 0 �
��!���-������� �����
��� ����� 10 17 0

174 44 0 &���� �
�
��� ����
�� 2 0 0

224.346 227.090 200.664 !�+�+(�4(	� � �('�&� �"�2��� 1.983 1.981 1.711

224.346 111.969 178.414 1������	��� ����
� 1.983 977 1.522

114.221 0 &���� ����
� 0 996 0

900 22.250 /������� ����
�� 0 8 190

31.368.302 37.346.006 33.741.454 %	%��+ �"�2�� 277.282 325.762 287.779

0 0

46.515.226 58.313.974 58.799.382 ��(&��+� "�(2��� 411.175 508.661 501.497

14.913.513 17.467.279 19.094.051 (�
��
�� ������	�� �� ������ 131.829 152.364 162.852

699 0 �
�
!�� ������	�, ������	� �� 
������ � �������� ��
�� 0 6 0

7.731.234 8.422.554 8.328.376 (�
��
�� ����������� ����� 68.341 73.468 71.032

120.196 37.009 13.908 &���� ������	� 1.062 323 119

394.802 547.525 452.679 %�����	�, �
���
 � �����
 3.490 4.776 3.861

10.298.654 11.800.506 14.204.176 )����
 #���
 ������ 91.036 102.933 121.147

1.882.496 2.157.134 2.573.876 �
����
�� �� ������ �� ����� �
�
����� � �
�
�� 16.640 18.816 21.952

5.018.312 4.425.890 2.253.509 ���
���� �
�
���� 44.360 38.606 19.220

0  ������ �
 ��
�
���� �� �
������� � ���������� �
�
�� 0 0 0

522.993 505.859 538.366 &���� ���� ����
�� 4.623 4.413 4.592

1.346.880 1.485.859 1.605.982 (�����
�� � �(( ����� 11.906 12.961 13.697

36.345 48.469 0 )���� 
��*����� 321 423 0

359.400 2.298.363 4.153.364 "�����, ��
������� � ��	�
�� 3.177 20.048 35.424

141.025 404.832 51.009 ���
���� ����� 1.247 3.531 435

66.761 3.378.454 1.241.443 '
������ � 
���� ��
���
��� ����� 590 29.470 10.588

390.620 119.465 421.573 ��
�������	� 3.453 1.042 3.596

58.392 303.403 0  ���
���
��� ����� 516 2.647 0

271.514 1.370.717 683.321 ������� ��
��
�� ����
���� � ������������	� 2.400 11.956 5.828

38.801 37.184 39.679 �����	� 
�������� 343 324 338

7.223 4.680 3.461 ����� ��
��� 64 41 30

218.919 206.805 172.649 �
���� � ������� 1.935 1.804 1.473

67.016 41.058 104.533 &���� ��������	��� ��
��
�� 592 358 892

2.630.130 3.250.230 2.863.427 (�
��
�� ��������
� ����
�� 23.249 28.351 24.422

0 (�
��
�� ����������� 0 0 0

200.114 483.316 460.311 !�+�+(�4(	� � �('�&� "�(2��� 1.769 4.216 3.926

61.132 123.950 0 1������	��� ����
�� 540 1.081 0

138.982 64.000 52.200 &���� ����
�� 1.229 558 445

295.366 408.111 /������� ����
�� 0 2.576 3.481

46.715.340 58.797.290 59.259.693 %	%��+ "�(2�� 412.943 512.877 505.423

0 0

-15.347.038 -21.451.284 -25.518.239 "#$%&'�' ��(&���)� -135.661 -187.115 -217.644 
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113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014  �.�/ 2012 2013 2014

"$� "$� "$� %)" %)" %)"

30.446.965 29.167.902 27.566.724 ��(&��+� �"�2��� 269.138 254.426 235.115

21.214.759 19.679.430 17.920.308 ����
� 
� ��
��	� ���
�� 187.529 171.660 152.841

8.856.303 9.131.489 9.296.959 ����
� 
� 
���� 78.286 79.652 79.293

351.160 343.338 346.505 ����
� 
� 
�����
� ������ 3.104 2.995 2.955

1.667 -1.100 0 �
��!���-������� �����
��� ����� 15 -10 0

2.952 ����
� 
� ��������������� ��
��
��

23.076 14.745 0 &���� �
�
��� ����
�� 204 129 0

87.044 82.419 164.132 !�+�+(�4(	� � �('�&� �"�2��� 769 719 1.400

87.044 41.005 162.539 1������	��� ����
� 769 358 1.386

41.414 1.593 &���� ����
� 0 361 14

/������� ����
�� 0 0 0

30.534.009 29.250.321 27.730.856 %	%��+ �"�2�� 269.907 255.145 236.515

33.041.713 30.175.577 31.497.574 ��(&��+� "�(2��� 292.074 263.215 268.641

10.661.962 9.521.776 10.363.945 (�
��
�� ������	�� �� ������ 94.247 83.057 88.394

0 �
�
!�� ������	�, ������	� �� 
������ � �������� ��
�� 0 0 0

4.593.266 4.015.193 4.264.724 (�
��
�� ����������� ����� 40.602 35.024 36.374

107.947 96.678 50.665 &���� ������	� 954 843 432

192.823 228.136 188.616 %�����	�, �
���
 � �����
 1.704 1.990 1.609

5.088.748 5.193.642 4.458.819 )����
 #���
 ������ 44.982 45.303 38.029

930.183 949.398 808.105 �
����
�� �� ������ �� ����� �
�
����� � �
�
�� 8.222 8.281 6.892

6.080.877 5.787.574 5.435.112 ���
���� �
�
���� 53.752 50.484 46.356

0  ������ �
 ��
�
���� �� �
������� � ���������� �
�
�� 0 0 0

402.360 499.099 338.385 &���� ���� ����
�� 3.557 4.354 2.886

1.089.429 1.132.656 1.168.104 (�����
�� � �(( ����� 9.630 9.880 9.963

11.558 0 )���� 
��*����� 102 0 0

295.963 401.970 2.013.321 "�����, ��
������� � ��	�
�� 2.616 3.506 17.172

166.552 51.009 ���
���� ����� 0 1.453 435

62.661 31.450 32.383 '
������ � 
���� ��
���
��� ����� 554 274 276

302.634 102.577 271.583 ��
�������	� 2.675 895 2.316

68.571 0  ���
���
��� ����� 606 0 0

352.610 408.704 662.588 ������� ��
��
�� ����
���� � ������������	� 3.117 3.565 5.651

21.509 21.082 20.867 �����	� 
�������� 190 184 178

25.802 19.694 45.709 ����� ��
��� 228 172 390

105.023 106.327 94.879 �
���� � ������� 928 927 809

48.675 117.811 62.680 &���� ��������	��� ��
��
�� 430 1.028 535

2.599.112 1.375.258 1.166.080 (�
��
�� ��������
� ����
�� 22.975 11.996 9.945

0 (�
��
�� ����������� 0 0 0

157.535 229.321 149.254 !�+�+(�4(	� � �('�&� "�(2��� 1.393 2.000 1.273

27.403 45.982 1.046 1������	��� ����
�� 242 401 9

125.420 6.000 42.582 &���� ����
�� 1.109 52 363

4.712 177.339 105.626 /������� ����
�� 42 1.547 901

33.199.248 30.404.898 31.646.828 %	%��+ "�(2�� 293.467 265.216 269.914

-2.665.239 -1.154.577 -3.915.972 "#$%&'�' ��(&���)� -23.560 -10.071 -33.399 
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113,1277 114,6421 117,2478

2012 2013 2014  �.�/ 2012 2013 2014

"$� "$� "$� %)" %)" %)"

6.490.511 4.254.442 26.144 ��(&��+� �"�2��� 57.373 37.111 223

3.738.902 2.884.282 8.585 ����
� 
� ��
��	� ���
�� 33.050 25.159 73

2.571.082 1.214.910 15.550 ����
� 
� 
���� 22.727 10.597 133

180.144 155.741 2.009 ����
� 
� 
�����
� ������ 1.592 1.358 17

383 -491 0 �
��!���-������� �����
��� ����� 3 -4 0

0 &���� �
�
��� ����
�� 0 0 0

11.027 16.258 0 !�+�+(�4(	� � �('�&� �"�2��� 97 142 0

11.027 6.620 0 1������	��� ����
� 97 58 0

9.638 0 &���� ����
� 0 84 0

/������� ����
�� 0 0 0

6.501.538 4.270.700 26.144 %	%��+ �"�2�� 57.471 37.252 223

15.645.807 15.987.848 6.666.231 ��(&��+� "�(2��� 138.302 139.459 56.856

4.074.915 2.719.305 0 (�
��
�� ������	�� �� ������ 36.020 23.720 0

0 �
�
!�� ������	�, ������	� �� 
������ � �������� ��
�� 0 0 0

2.171.527 1.131.353 0 (�
��
�� ����������� ����� 19.195 9.869 0

27.348 12.345 5.250 &���� ������	� 242 108 45

160.686 228.136 188.616 %�����	�, �
���
 � �����
 1.420 1.990 1.609

3.991.768 4.568.168 3.831.172 )����
 #���
 ������ 35.286 39.847 32.676

729.653 835.061 692.650 �
����
�� �� ������ �� ����� �
�
����� � �
�
�� 6.450 7.284 5.908

2.059.226 1.543.341 933.640 ���
���� �
�
���� 18.203 13.462 7.963

0  ������ �
 ��
�
���� �� �
������� � ���������� �
�
�� 0 0 0

197.887 204.787 126.499 &���� ���� ����
�� 1.749 1.786 1.079

327.952 301.295 57.062 (�����
�� � �(( ����� 2.899 2.628 487

6.635 0 )���� 
��*����� 59 0 0

399.035 78.834 39.900 "�����, ��
������� � ��	�
�� 3.527 688 340

192.344 51.009 ���
���� ����� 0 1.678 435

26.332 3.340.243 339.369 '
������ � 
���� ��
���
��� ����� 233 29.136 2.894

278.874 48.662 263.423 ��
�������	� 2.465 424 2.247

56.852 0  ���
���
��� ����� 503 0 0

116.002 144.700 0 ������� ��
��
�� ����
���� � ������������	� 1.025 1.262 0

26.484 25.196 24.120 �����	� 
�������� 234 220 206

600 2.600 0 ����� ��
��� 5 23 0

151.004 147.498 112.521 �
���� � ������� 1.335 1.287 960

129.590 1.000 &���� ��������	��� ��
��
�� 1.146 0 9

713.437 463.980 0 (�
��
�� ��������
� ����
�� 6.306 4.047 0

0 (�
��
�� ����������� 0 0 0

32.589 195.657 101.703 !�+�+(�4(	� � �('�&� "�(2��� 288 1.707 867

1.416 8.409 0 1������	��� ����
�� 13 73 0

31.173 12.800 50.937 &���� ����
�� 276 112 434

174.448 50.766 /������� ����
�� 0 1.522 433

15.678.396 16.183.505 6.767.934 %	%��+ "�(2�� 138.590 141.165 57.723

-9.176.858 -11.912.805 -6.741.790 "#$%&'�' ��(&���)� -81.119 -103.913 -57.500 
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113,12,77 114,6421 117,2478
2012 2013 2014  �.�/ 2012 2013 2014
"$� "$� "$� %)" %)" %)"

44.171.583 50.315.471 49.827.053 ��(&��+� �"�2��� 433.207 438.892 424.972
43.839.900 49.398.102 48.695.353 ����
� 
� ��
��	� ���
�� 429.954 430.890 415.320

148.800 553.204 527.801 ����
� 
� 
���� 1.459 4.825 4.502
182.693 364.945 603.899 ����
� 
� 
�����
� ������ 1.792 3.183 5.151

190 -780 0 �
��!���-������� �����
��� ����� 2 -7 0
&���� �
�
��� ����
�� 0 0 0

214.639 279.360 112.106 !�+�+(�4(	� � �('�&� �"�2��� 2.105 2.437 956
214.639 161.273 111.105 1������	��� ����
� 2.105 1.407 948

118.087 0 &���� ����
� 0 1.030 0
1.001 /������� ����
�� 0 0 9

44.386.222 50.594.831 49.939.159 %	%��+ �"�2�� 435.312 441.329 425.928

39.506.711 43.316.221 45.768.894 ��(&��+� "�(2��� 387.457 377.839 390.360
3.745.825 4.401.023 4.290.824 (�
��
�� ������	�� �� ������ 36.737 38.389 36.596

0 �
�
!�� ������	�, ������	� �� 
������ � �������� ��
�� 0 0 0
23.100.855 24.813.207 27.295.524 (�
��
�� ����������� ����� 226.558 216.441 232.802

44.356 22.993 20.817 &���� ������	� 435 201 178
80.121 2.661 14.670 %�����	�, �
���
 � �����
 786 23 125

4.153.826 4.504.951 4.463.384 )����
 #���
 ������ 40.738 39.296 38.068
759.282 823.506 810.533 �
����
�� �� ������ �� ����� �
�
����� � �
�
�� 7.447 7.183 6.913

3.728.774 3.745.618 3.412.705 ���
���� �
�
���� 36.569 32.672 29.107
0  ������ �
 ��
�
���� �� �
������� � ���������� �
�
�� 0 0 0

171.103 184.740 170.437 &���� ���� ����
�� 1.678 1.611 1.454
1.635.341 1.976.356 2.186.682 (�����
�� � �(( ����� 16.038 17.239 18.650

0 )���� 
��*����� 0 0 0
240.741 426.157 413.695 "�����, ��
������� � ��	�
�� 2.361 3.717 3.528

0 ���
���� ����� 0 0 0
32.010 13.841 14.229 '
������ � 
���� ��
���
��� ����� 314 121 121
30.274 26.308 24.354 ��
�������	� 297 229 208
67.172 0  ���
���
��� ����� 659 0 0

167.703 218.093 294.798 ������� ��
��
�� ����
���� � ������������	� 1.645 1.902 2.514
13.092 3.856 3.993 �����	� 
�������� 128 34 34

0 ����� ��
��� 0 0 0
45.835 43.370 44.134 �
���� � ������� 450 378 376

846 2.000 &���� ��������	��� ��
��
�� 8 0 17
1.489.555 2.109.541 2.306.115 (�
��
�� ��������
� ����
�� 14.609 18.401 19.669

0 (�
��
�� ����������� 0 0 0
141.058 239.307 145.662 !�+�+(�4(	� � �('�&� "�(2��� 1.383 2.087 1.242
18.449 104.278 0 1������	��� ����
�� 181 910 0

122.609 135.029 0 &���� ����
�� 1.202 1.178 0
145.662 /������� ����
�� 0 0 1.242

39.647.769 43.555.528 45.914.556 %	%��+ "�(2�� 388.840 379.926 391.603

4.738.453 7.039.303 4.024.603 "#$%&'�' ��(&���)� 46.472 61.402 34.326
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113,12,77 114,6421 117,2478

2012 2013 2014  �.�/ 2012 2013 2014

"$� "$� "$� %)" %)" %)"

24.329.098 33.354.258 37.739.748 ��(&��+� �"�2��� 238.604 290.942 321.880

23.595.951 32.419.450 35.116.612 ����
� 
� ��
��	� ���
�� 231.414 282.788 299.508

497.230 749.730 2.386.283 ����
� 
� 
���� 4.877 6.540 20.352

221.288 198.207 236.853 ����
� 
� 
�����
� ������ 2.170 1.729 2.020

14.629 -13.240 0 �
��!���-������� �����
��� ����� 143 -115 0

111 0 &���� �
�
��� ����
�� 0 1 0

37.743 41.417 41.305 !�+�+(�4(	� � �('�&� �"�2��� 370 361 352

37.743 14.230 34.858 1������	��� ����
� 370 124 297

27.187 0 &���� ����
� 0 237 0

6.447 /������� ����
�� 0 0 55

24.366.841 33.395.675 37.781.053 %	%��+ �"�2�� 238.974 291.304 322.233

0 0

24.448.261 27.064.197 30.579.319 ��(&��+� "�(2��� 239.773 236.076 260.809

9.861.378 11.749.280 14.901.453 (�
��
�� ������	�� �� ������ 96.714 102.487 127.094

0 �
�
!�� ������	�, ������	� �� 
������ � �������� ��
�� 0 0 0

3.871.107 4.254.132 4.366.016 (�
��
�� ����������� ����� 37.965 37.108 37.238

89.353 59.206 79.917 &���� ������	� 876 516 682

96.412 136.881 113.170 %�����	�, �
���
 � �����
 946 1.194 965

2.801.868 888.585 0 )����
 #���
 ������ 27.479 7.751 0

512.155 162.433 0 �
����
�� �� ������ �� ����� �
�
����� � �
�
�� 5.023 1.417 0

3.117.236 3.268.768 3.095.598 ���
���� �
�
���� 30.572 28.513 26.402

0  ������ �
 ��
�
���� �� �
������� � ���������� �
�
�� 0 0 0

100.231 201.107 0 &���� ���� ����
�� 983 1.754 0

1.225.305 1.459.663 1.853.353 (�����
�� � �(( ����� 12.017 12.732 15.807

0 )���� 
��*����� 0 0 0

170.958 1.166.718 2.146.583 "�����, ��
������� � ��	�
�� 1.677 10.177 18.308

1.110.164 1.373.813 1.348.608 ���
���� ����� 10.888 11.983 11.502

15.081 16.713 18.708 '
������ � 
���� ��
���
��� ����� 148 146 160

51.709 50.023 179.839 ��
�������	� 507 436 1.534

27.940 39.500 0  ���
���
��� ����� 274 345 0

238.755 292.291 355.600 ������� ��
��
�� ����
���� � ������������	� 2.342 2.550 3.033

2.312 4.399 0 �����	� 
�������� 23 38 0

19.090 16.317 6.243 ����� ��
��� 187 142 53

133.577 88.369 243.925 �
���� � ������� 1.310 771 2.080

6.136 1.000 1.000 &���� ��������	��� ��
��
�� 60 9 9

997.494 1.834.999 1.869.306 (�
��
�� ��������
� ����
�� 9.783 16.006 15.943

0 (�
��
�� ����������� 0 0 0

136.731 301.563 156.827 !�+�+(�4(	� � �('�&� "�(2��� 1.341 2.630 1.338

62.917 32.518 8.948 1������	��� ����
�� 617 284 76

73.814 57.603 123.328 &���� ����
�� 724 502 1.052

211.442 24.551 /������� ����
�� 0 1.844 209

24.584.992 27.365.760 30.736.146 %	%��+ "�(2�� 241.114 238.706 262.147

-218.151 6.029.915 7.044.907 "#$%&'�' ��(&���)� -2.139 52.598 60.086

��&� $�0��+�	

 
 



 

 

 

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA* (Izjava) 
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