
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ 
НИП СОМБОРСКЕ НОВИНЕ АД СОМБОР 

 

 
 

 
Април, 2017. године 

Основни подаци о издаваоцу акција 
Пословно име, седиште, адреса, МБ и ПИБ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО 

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ СОМБОРСКЕ 
НОВИНЕ, СОМБОР; 
Трг Слободе 1/1; Сомбор 
МБ: 08703876 
ПИБ: 100017512 

Основна делатност; шифра делатности Издавање новина; 05813 
Име и презиме директора Срђан Вучуревић, генерални директор 
Име и презиме контакт особе Нагорка Мартић, извршни директор 
Телефон 025/438-161 
e-mail snovine@sbb.rs 
Datum osnivanja 02.06.2000. године 
Укупан број издатих обичних акција на дан 
састављања Извештаја 

470 комада 

ЦФИ код и ИСИН број ESVUFR; RSSMBRE13375 
Simbol  SMBR 
Nominalna vrednost jedne akcije 5.100,00 
Ukupan broj izdatih prioritetnih akcija - 
CFI kod i ISIN broj - 
Nominalna vrednost jedne akcije - 
Tržište na koje su akcije Društva uključene МТП 
Број акционара на дан састављања 
Извештаја 

17 

Десет највећих акционара на дан 
састављања Извештаја 

1. Сомборске новине ад – 77,87% 
2. Конзорцијум – 15,32% 
3. Акционарски фонд ад Београд – 3,83% 
4. Басарић Иса – 0,21% 
5. Буњевац-Воркапић Милица – 0,21% 
6. Цвијановић Неда – 0,21% 
7. Гуглета Петар – 0,21% 
8. Јерковић Слободан – 0,21% 
9. Коропановски Роса – 0,21% 
10. Ловрић Љиљана – 0,21% 

Način upravljanja Društvom Дводомно управљање 
Органи управљања Друштвом Скупштина акционара, Надзорни одбор, 

Извршни одбор 

































































































DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU  
¨̈̈RRREEEVVVIIIZZZIIIJJJAAA   PPPLLLUUUSSS---PPPRRROOO¨̈̈,,, D.O.O. BEOGRAD 
                                                                                         
                        Vojvode Dobrnjca br. 28             
                                                                                                     11000 Beograd             
                            Tel. +381-11 339-0293 

 
 
Skupštini  Novinskog                                             Beograd, 20.04.2017. godine 
izdavačkog preduzeća          
"Somborske novine" ad Sombor  
 
 
 IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja NIP "Somborske novine" ad Sombor,  

koji uključuju Bilans stanja  na dan 31. decembar 2016. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o 

ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine za 

godinu koja se završava  na taj dan, kao i Napomene uz finansijske izveštaje koje 

uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.  

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo Društva  je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećin u Republici Srbiji, kao i za one  

interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja 

koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili 

greške.   

 

Odgovornost revizora 

 

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim 

finansijskim izveštajima. Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa 

Međunarodnim standardima revizije. 

Ovi standardi 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 radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na 

revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih 

pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima nastalih usled kriminalne radnje ili greške. 

 
 



Izveštaj  nezavisnog  revizora - nastavak 
 

Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za 

sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizorskih 

postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o 

delotvornosti internih kontrola pravnog lica.Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti 

primenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procena koje je 

izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije  finansijskih izveštaja. 

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da 

obezbeđuju  osnovu  za izražavanje našeg   mišljenja. 

 

Osnova za mišljenje sa rezervom 

 

1. Potraživanja od kupaca  na dan 31.12.2016. godine iznose 42.640 hiljada dinara. Od 

tog  iznosa na potraživanja od kupaca starija od jedne godine odnosi se 34.716 hiljada 

dinara. Ispravka vrednosti je formirana u iznosu od 21.379 hiljada dinara. Potraživanja 

od kupaca starija od jedne godine za koja nije stvorena  ispravka  vrednosti iznose 

13.337 hiljada dinara. Shodno načelu opreznosti za verovatan iznos nenaplativih 

potraživanja trebalo je stvoriti ispravku vrednosti potraživanja na teret rashoda tekuće 

godine. 

2. Druga  potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 9.741 hiljadu dinara i od tih 

potraživanja na ostala potraživanja po osnovu datih jemstava i garancija  naplaćenih sa 

računa Društva starih od godinu dana odnosi se iznos od 4.810 hiljada dinara. Za napred 

navedeni iznos ostalih potraživanja trebalo je izvršiti ispravku vrednosti na teret rashoda. 

3. Kratkoročni finansijski plasmani  na dan 31.12.2016. godine iznose 1.613 hiljada 

dinara  i odnose  se na pozajmice Društvu koje je u toku 2013. godine brisano iz registra. 

Za napred navedeni iznos trebalo je izvršiti ispravku vrednosti na teret rashoda. 

 

 

                                
                                           M I Š LJ E NJ E 
 

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa 

rezervom, Finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim 

pitanjima prikazuju finansijski položaj NIP "Somborske novine" ad Sombor na dan 

31.12.2016. godine, rezultate  njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu 

završenu na taj dan, u skladu sa važećim računovodstvenim propisima u Republici  Srbiji 

i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomenama uz finansijske  izveštaje. 

 
 



Izveštaj  nezavisnog  revizora - nastavak 
 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima  

 

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa 

članom 29 Zakona o računovodstvu Republike Srbije  (Službeni glasnik Republike Srbije 

broj 62/2013). U skladu sa članom 7.Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije  

finansijskih izveštaja  javnih društava (Službeni glasnik RS broj 50/2012), naša  je 

odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti  Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa 

finansijskim izveštajima za  poslovnu 2016. godinu. 

U vezi sa tim naši postupci se sprovode u skladu sa standardom revizije 720-

Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koja sadrže 

finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije  i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti 

izveštaja o poslovanju sa revidiranim finansijskim izveštajima. 

Po našem mišljenju,  finansijske informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o 

poslovanju za 2016. godinu usaglašene su finansijskim izveštajima koji su bili predmet 

revizije.  

 

                         

 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08703876 Шифра делатности 5813 ПИБ 100017512

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST SOMBORSKE NOVINE, SOMBOR

Седиште Сомбор , Трг слободе 1/1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034)

0002
2404 580 672

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)
0003

0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и

услужне марке, софтвер и остала права
0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И

ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +

0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 493 580 672

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 493 580 672

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и

опрема
0015

026 и део 029
6. Некретнине, постројења и опрема у

припреми
0016

027 и део 029
7. Улагања на туђим некретнинама,

постројењима и опреми
0017

028 и део 029
8. Аванси за некретнине, постројења и

опрему
0018

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021

+ 0022 + 0023)
0019

0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0
39044
35144
0
26524
32046
35582
9
71
644
302
179
229
258
1354
779
1149
10769
15763
19396
10769
15763
19396
0
0
0
12382
17415
21105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
682
271
337
10649
11163
11434
11331
11434
11771
109
109
109
200
200
200
2397
2397
2397
2597
2597
2597
14037
14140
14477
39044
35144
0
26524
32046
35582
35
8
20
166
109
2048
1963
1613
0
0
0
672
580
2404
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&Naziv=Bilans%20stanja&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028

+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 1911 0 0

040 и део 049
1. Учешћа у капиталу зависних правних

лица
0025

041 и део 049
2. Учешћа у капиталу придружених

правних лица и заједничким подухватима
0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних

лица и друге хартије од вредности

расположиве за продају

0027 1911

део 043, део 044 и део

049

4. Дугорочни пласмани матичним и

зависним правним лицима
0028

део 043, део 044 и део

049

5. Дугорочни пласмани осталим

повезаним правним лицима
0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049
8. Хартије од вредности које се држе до

доспећа
0032

048 и део 049
9. Остали дугорочни финансијски

пласмани
0033

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +

0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +

0041)

0034 0 0 0

050 и део 059
1. Потраживања од матичног и зависних

правних лица
0035

051 и део 059
2. Потраживања од осталих повезаних

лица
0036

052 и део 059
3. Потраживања по основу продаје на

робни кредит
0037

053 и део 059
4. Потраживање за продају по уговорима

о финансијском лизингу
0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 33178 31466 25852

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

0049 + 0050)
0044

35 37 36

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0045

11
2. Недовршена производња и недовршене

услуге
0046

12 3. Готови производи 0047

672
580
493
672
580
493


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 13 13 14

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 22 24 22

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 21260 22825 21553

200 и део 209
1. Купци у земљи - матична и зависна

правна лица
0052

201 и део 209
2. Купци у иностранству - матична и

зависна правна лица
0053

202 и део 209
3. Купци у земљи - остала повезана

правна лица
0054

203 и део 209
4. Купци у иностранству - остала

повезана правна лица
0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 21260 22825 21553

205 и део

209

6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209
7. Остала потраживања по основу

продаје
0058

21
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ

ПОСЛОВА
0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 10153 6475 2160

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ

ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ

БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066

+ 0067)

0062 1613 1963 2048

230 и део 239
1. Краткорочни кредити и пласмани -

матична и зависна правна лица
0063

231 и део 239
2. Краткорочни кредити и пласмани -

остала повезана правна лица
0064

232 и део 239
3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи
0065

233 и део 239
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0066

234, 235, 238 и део

239

5. Остали краткорочни финансијски

пласмани
0067

1613 1963 2048

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И

ГОТОВИНА
0068

109 166 20

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 8 35

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 35582 32046 26524

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 0 35144 39044

1911
0
0
1911
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401
14477 14140 14037

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)

0402 2597 2597 2597

300 1. Акцијски капитал 0403 2397 2397 2397

301
2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу
0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 200 200 200

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 109 109 109

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +

0419)
0417

11771 11434 11331

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 11434 11163 10649

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 337 271 682

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424
0 0 0

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
0425

0 0 0

400
1. Резервисања за трошкове у гарантном

року
0426

401
2. Резервисања за трошкове обнављања

природних богатстава
0427

403
3. Резервисања за трошкове

реструктурирања
0428

404
4. Резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених
0429

405
5. Резервисања за трошкове судских

спорова
0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0432 0 0 0

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал
0433

411
2. Обавезе према матичним и зависним

правним лицима
0434

412
3. Обавезе према осталим повезаним

правним лицима
0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од

вредности у периоду дужем од годину

дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415
6. Дугорочни кредити и зајмови у

иностранству
0438

416
7. Обавезе по основу финансијског

лизинга
0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 21105 17415 12382

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)

0443 0 0 0

420
1. Краткорочни кредити од матичних и

зависних правних лица
0444

421
2. Краткорочни кредити од осталих

повезаних правних лица
0445

422
3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи
0446

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0447

21553
22825
21260
22
24
22
14
13
13
36
37
35
25852
31466
33178


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и

средстава обустављеног пословања

намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429
6. Остале краткорочне финансијске

обавезе
0449

430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ
0450

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

0458)

0451 19396 15763 10769

431
1. Добављачи - матична и зависна правна

лица у земљи
0452

432
2. Добављачи - матична и зависна правна

лица у иностранству
0453

433
3. Добављачи - остала повезана правна

лица у земљи
0454

434
4. Добављачи - остала повезана правна

лица у иностранству
0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 19396 15763 10769

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 1149 779 1354

47
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
0460

258 229 179

48
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
0461

302 644 71

49 осим 498
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА
0462

9

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464
35582 32046 26524

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 0 35144 39044

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

2048
1963
1613
2160
6475
10153
21553
22825
21260


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08703876 Шифра делатности 5813 ПИБ 100017512

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST SOMBORSKE NOVINE, SOMBOR

Седиште Сомбор , Трг слободе 1/1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

26662 25919

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002
0 0

600
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на домаћем тржишту
1003

601
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на иностраном тржишту
1004

602
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на домаћем тржишту
1005

603
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на иностраном тржишту
1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605
6. Приходи од продаје робе на иностраном

тржишту
1008

61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1009

25662 23719

610

1. Приходи од продаје производа и услуга

матичним и зависним правним лицима на домаћем

тржишту

1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга

матичним и зависним правним лицима на

иностраном тржишту

1011

612
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на домаћем тржишту
1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на иностраном

тржишту

1013

614
5. Приходи од продаје производа и услуга на

домаћем тржишту
1014

25662 23719

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга

на иностраном тржишту
1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
1016

1000 2200

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0
271
337
249
259
520
596
520
596
1093
1031
77
134
3365
4359
49
1
49
1
0
0
49
1
0
0
0
0
4950
5853
3213
2401
0
0
25919
26662
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018

20809 20969

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 100 131

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 192 259

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
1025

11751 10956

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6278 6318

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 87 92

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2401 3213

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 5853 4950

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031

66
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032
0 0

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660
1. Финансијски приходи од матичних и зависних

правних лица
1034

661
2. Финансијски приходи од осталих повезаних

правних лица
1035

665
3. Приходи од учешћа у добитку придружених

правних лица и заједничких подухвата
1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040
1 49

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041
0 0

560
1. Финансијски расходи из односа са матичним и

зависним правним лицима
1042

23719
25662


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561
2. Финансијски расходи из односа са осталим

повезаним правним лицима
1043

565
3. Расходи од учешћа у губитку придружених

правних лица и заједничких подухвата
1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 1 49

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032)

1049
1 49

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 4359 3365

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 134 77

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 1031 1093

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 596 520

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057)

1058
596 520

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056)

1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 259 249

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

20969
20809
2200
1000
23719
25662


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064

337 271

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

92
87
6318
6278
10956
11751
259
192
131
100


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08703876 Шифра делатности 5813 ПИБ 100017512

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST SOMBORSKE NOVINE, SOMBOR

Седиште Сомбор , Трг слободе 1/1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 337 271

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне

имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова

дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом

свеобухватном добитку или губитку придружених

друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна

финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0
0
0
271
337
271
337
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите

нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената

заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од

вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +

2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +

2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +

2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК

ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019

- 2020 - 2021) ≥ 0
2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -

2019 + 2021) ≥ 0
2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -

2002 + 2022 - 2023) ≥ 0
2024

337 271

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -

2001 + 2023 - 2022) ≥ 0
2025

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08703876 Шифра делатности 5813 ПИБ 100017512

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST SOMBORSKE NOVINE, SOMBOR

Седиште Сомбор , Трг слободе 1/1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 2597 4020 4038 109

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)

≥ 0
4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +

2б) ≥ 0
4006

2597
4024

109
4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4010

2597
4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)

≥ 0
4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +

6б) ≥ 0
4014

2597
4032 4050

109

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0
14477
337
14140
14140
13869
13869
109
2597
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4018

2597
4036 4054

109

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 11163

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)

≥ 0
4059 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)

≥ 0
4060 4078 4096

11163

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 271

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4063 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4064 4082 4100

11434

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)

≥ 0
4067 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)

≥ 0
4068 4086 4104

11434

2597
109
2597


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 337

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4071 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4072 4090 4108

11771

 

109
2597


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -

2б) ≥ 0
4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а

+ 2б) ≥ 0
4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -

6б) ≥ 0
4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а

+ 6б) ≥ 0
4122 4140 4158

109
2597


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4126 4144 4162

 

11163


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни

рачуна
4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни

рачуна
4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(5а + 6а - 6б) ≥ 0
4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4176 4194 4212

11434
271
11163


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217

4235 13869 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни

рачуна
4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4221

4237 13869 4246

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4225

4239 14140 4248

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни

рачуна
4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(5а + 6а - 6б) ≥ 0
4229

4241 14140 4250

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230

11771
337
11434


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231

4242 337 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4233

4243 14477 4252

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08703876 Шифра делатности 5813 ПИБ 100017512

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST SOMBORSKE NOVINE, SOMBOR

Седиште Сомбор , Трг слободе 1/1

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 18773 18294
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 17773 16094

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1000 2200

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 18830 18148

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 6570 6894

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 11751 10956

3. Плаћене камате 3008 1 49

4. Порез на добитак 3009 259 249

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 249

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 146

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013 0 0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0
166
109
20
166
57
146
18148
18830
18294
18773
0
0
0
0
249
259
49
1
10956
11751
6894
6570
18148
18830
2200
1000
16094
17773
18294
18773
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=229ace97-2829-4b5f-bb44-70082d144df5&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=1D59ACAEF23C25A8FABA460664F50856647308A0#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025 0 0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 18773 18294

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 18830 18148

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 146

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 57

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 166 20

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047
109 166

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
0
0
0
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249


NIP SOMBORSKE NOVINE AD SOMBOR 

Napomene uz finansijske izveštaje 

za godinu koja se završava 31.12.2016. 

 NIP SOMBORSKE NOVINE AD 
 TRG SLOBODE 1, SOMBOR 
 PIB: 100017512 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

 

1. Osnovne informacije 

 

Finansijski izveštaji NIP Somborske Novine AD Sombor ("Preduzeće"), za godinu završenu na 

dan 31.12.2016.. godine, odobreni su za objavljivanje Odlukom Direktora dana 28.02.2017. 

godine. 

 

Preduzeće posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u Republici Srbiji. 

Članove društva preduzeća čine: 

− NIP Somborske Novine AD sa 77.87234% učešća u kapitalu društva (akcije stečene 

na osnovu čl.41 zakona o privatizaciji) 

− Konzorcijum sa 15.31915% učešća u kapitalu društva 

− Privatizacioni registar sa 3.82979% učešća u kapitalu društva 

− Fizička lica sa 2.97878% učešća u kapitalu društva  

 

Osnovna delatnost Preduzeća je oglašavanje i informisanje preko lista "Somborske Novine" 

koji se izdaje jednom sedmično. Preduzeće je registrovano za konsultantske aktivnosti u vezi s 

poslovanjem i ostalim upravljanjem. 

 

Sedište Preduzeća se nalazi u ul. Trg Slobode 1/I – Sombor, Republika Srbija. 

 

Na dan 31.12.2016. Preduzeće je zapošljavalo 14 radnika (31.12.2015- 14 radnika). 

 

2.1. Osnove za prezentaciju 
 
Preduzeće vodi evidencije i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o 

računovodstvu i reviziji Republike Srbije i ostalom primenljivom zakonskom regulativom u 

Republici Srbiji. 

 

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, preduzeća i preduzetnici u Republici Srbiji 

treba da sastave i prezentuju finansijske izveštaje u skladu sa relevantnim zakonskim i 

profesionalnim regulativama, koje obuhvataju primenljivi okvir finansijskog izveštavanja 

("Okvir"), Međunarodne računovodstvene standarde ("MRS"), Međunarodne standarde 

finansijskog izveštavanja ("MSFI") i interpretacije standarda. 

 

MRS, MSFI i tumačenja izdati do 1. januara 2009. godine od strane Odbora za međunarodne 
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računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog 

izveštavanja su zvanično prevedene rešenjem Ministarstva Finansija Republike Srbije broj 401-

00-1380/2010-16 o utvrđivanju prevoda Međunarodnih računovodstvenih standarda odnosno 

Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i objavljeni u Službenom glasniku 

Republike Srbije broj 77, dana 25.10.2010. godine. 

 

Izmenjeni ili izdati MSFI i interpretacije standarda nakon 1. januara 2009. godine nisu bili 

primenjeni prilikom sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.  

 

Pored toga, priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u formatu propisanom Pravilnikom o 

sadržini i formi obrasca finansijskih izveštaja i dopunama (Službeni glasnik Republike Srbije 

broj 2/2010). Navedeni pravilnici su zasnovani na zakonski definisanom potpunom skupu 

finansijskih izveštaja koji odstupa od onog definisanog u MRS 1 Prikazivanje finansijskih 

izveštaja u pogledu načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija. 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 

2.1. Osnove za prezentaciju nastavak 
 
Kao rezultat gore navedenog, rukovodstvo Preduzeća nije uključilo eksplicitno i bezrezervno 

saopštenje o usaglašenosti priloženih finansijskih izveštaja sa propisima svih standarda i 

tumačenja standarda izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde koji 

sačinjavaju MSFI. 

 

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ukoliko je 

specifično navedena primena fer vrednosti, kao što je predviđeno u računovodstvenim 

politikama. Finansijski izveštaji su prezentovani u dinarima Republike Srbije (RSD), domaćoj 

valuti Preduzeća i sve iskazane numeričke vrednosti predstavljene su u hiljadama dinara 

(RSD000), osim ukoliko je drugačije navedeno. 

 

Ovi finansijski izveštaji predstavljaju pojedinačne nekonsolidovane finansijske izveštaje 

Preduzeća. 

 

Preduzeće je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike 

obelodanjene u daljem tekstu. 

 

2.2 Pregled značajnih računovodstvenih politika 
 
Kursne razlike 
 
Funkcionalna i izveštajna valuta Preduzeća je Dinar (RSD). 
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Transakcije izražene u stranoj valuti inicijalno se evidentiraju u funkcionalnoj valuti primenom 

važećeg kursa na dan transakcije. Monetarna sredstva i obaveze izražene u stranoj valuti 

preračunavaju se u funkcionalnu valutu primenom važećeg kursa na dan bilanca stanja. Sve 

kursne razlike priznaju se u bilansu uspeha perioda. Nemonetarne stavke koje se vrednuju po 

principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunate su po istorijskom kursu 

važećem da dan inicijalne transakcije. Nemonetarne stavke vrednovane po poštenoj vrednosti 

izražene u stranoj valuti preračunate su primenom kursa važećeg na dan procene. 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine su iskazane po nabavnoj vrednosti, postrojenja i oprema iskazani su u visini 

nabavne vrednosti i/ili stečene vrednosti umanjene za akumuliranu amortizaciju i nastalo 

obezvređenje. Nabavnu vrednost čini fakturisana vrednost, uvećana za sve troškove nastale do 

dovođenja sredstava u odgovarajuće stanje i lokaciju. 
 
Troškovi popravki i održavanja priznaju se kao rashod u periodu u kom su nastali. 

Knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme se ispituje u pogledu obezvređenja, 

onda kada događaji ili promene  u okolnostima ukazu da knjigovodstvena vrednost premašuje 

njihovu nadoknadivu vrednost. 
 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 
Amortizacija se izračunava primenom degresivne metode u toku procenjenog korisnog veka 

upotrebe sredstava po sledećim stopama:  

 

− Nekretnine – 2.5% 

− Automobili – 10% 

− Kancelarijska i druga oprema – 10% 

− Računarska oprema – 30% 

 

Amortizacija se ne obračunava na osnovna sredstva u pripremi dok sredstva nisu spremna za 

svoju namenu. 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema isknjižavaju se iz evidencije po otuđenju ili kada se ne 

očekuje buduće ekonomske koristi od upotrebe ili otuđenja tog sredstva. Dobici ili gubici po 

osnovu isknjižavanja sredstava (kao razlika između neto prodajne vrednosti i neto 

knjigovodstvene vrednosti) priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda. 

 

Preostala vrednost sredstava, korisni vek i metoda amortizacije se preispituju na kraju svake 

poslovne godine i koriguju prospektivno, ukoliko je potrebno. 
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Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja koji proističu direktno po osnovu nabavke, konstrukcije ili 

proizvodnje sredstava kojem je neophodan značajan period vremena da bude spremno za svoju 

namenu se kapitalizuju kao deo nabavne vrednosti sredstava. 

 

Svi ostali troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod u periodu kada su nastali. Troškovi 

pozajmljivanja se sastoje od kamata i ostalih rashoda nastalih u vezi sa pozajmicom. 

 

Nematerijalna ulaganja 
 
Nabavljena nematerijalna ulaganja kapitalizuju se u visini nabavne vrednosti na dan 

transakcije. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja se iskazuju u visini nabavne 

vrednosti umanjene za akumuliranu amortizaciju i nastalo obezvređenje. 
 
Amortizacija se izračunava primenom proporcionalne metode u toku procenjenog korisnog 

veka upotrebe sredstava po sledećim stopama: 
 

− Nematerijalna ulaganja – 10% 
 
Obezvređenje nefinansijskih sredstava 
 
Na dan svakog bilanca stanja, Preduzeće procenjuje da li postoje indikacije obezvređivanja 

nekog sredstva. Ukoliko postoje, Preduzeće formalno procenjuje njegovu nadoknadivu 

vrednost. Ukoliko se utvrdi da je knjigovodstvena vrednost veća od nadoknadive vrednosti, vrši 

se umanjenje do nivoa procenjene nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost nekog 

sredstva ili "jedinice koja generiše novac", ukoliko sredstvo ne generiše gotovinske tokove 

nezavisno, jednaka je višoj od neto prodajne ili upotrebne vrednosti.  

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 
Zalihe 
 
Zalihe se vrednuju po ceni koštanja. Troškovi dovođenja proizvoda na postojeću lokaciju i u 

postojeće stanje se obuhvataju računovodstveno po sledećim principima: 

 

− Zalihe robe – nabavna vrednost po principu ponderisane prosečne cene; 
 
Finansijska sredstva 
 
Finansijska sredstva su klasifikovana kao finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans 

uspeha, krediti i potraživanja, plasmani koji se drze do dospeća ili kao finansijska sredstva 



NIP SOMBORSKE NOVINE AD SOMBOR 

Napomene uz finansijske izveštaje 

za godinu koja se završava 31.12.2016. 

namenjena prodaji. 

 

Finansijska sredstva se priznaju kada Preduzeće ugovornim odredbama postane vezano za 

ugovor. 

 

Preduzeće određuje klasifikaciju svojih finansijskih sredstava prilikom početnog priznavanja. 

Finansijska sredstva se početno priznaju po fer vrednosti uvećanoj za, u slučaju finansijskih 

sredstava koja nisu po fer vrednosti kroz bilans uspeha, direktne troškove transakcije. 

 

Finansijska sredstva Preduzeća ukljčuju gotovinu i kratkoročne depozite i potraživanja od 

kupaca i ostala potrživanja, pozajmice i ostala potrživanja, i nekotirane finansijske instrumente.  

 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 

Gotovina i gotivinski ekvivalenti prikazani u bilansu stanja obuhvataju gotovinu na računu kod 

banaka i u blagajni kao i kratkoročne depozite sa inicijalnim rokom dospeća do tri meseca. Za 

svrhu pripreme izveštaja o tokovima gotovine, gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju 

gore navedene pozicije. 

 

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 

Potraživanja od kupaca se evidentiraju i vrednuju u visini fakturne vrednosti umanjene za 

ispravku vrednosti za nenaplativa potraživanja. Ispravka vrednosti vrši se kada postoje 

objektivni dokazi da Preduzeće neće biti u mogućnosti da izvrši naplatu. Procena iznosa 

nenaplativih potraživanja koja su svrstana u određenu starosnu kategoriju. Primenjeni procenti 

se baziraju na istorijskim dokazima o iznosu s tim u vezi nastalih gubitka. Sumnjiva i sporna 

potraživanja se otpisuju u tenutku kada se identifikuju. 

 

Krediti i potraživanja 

Krediti i potraživanja su neizvedena finansijska sredstva koja nisu kotirana na aktivnom tržištu 

sa fiksnim ili unapred utvrđenim iznosima plaćanja. Ova sredstva se knjigovodstveno 

obuhvataju po amortizovanoj vrednosti primenom metode efektivnih kamatnih stopa. Dobici i 

gubici priznaju se u bilansu uspeha u momentu isknjiženja ili obezvređivanja kredita ili 

potrživanja kako i kroz proces amortizacije. 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 
Obezvređivanje finansijskih izveštaja 
 
Na svaki dan finansijskog izveštavanja Preduzeće procenjuje da li postoje indikacije 

obezvređivanja nekog finansijskog sedstva ili grupe finansijskih sredstava. Finansijska sredstva 

smatraju se obezvređenim samo ukoliko postoje objektivni dokazi o obezvređenju kao rezultat 

jednog ili više događaja nastalih nakon inicijalnog priznavanja sredstava (tzv. "događaj koji je 

uzrokovao gubitak"), a taj događaj ima uticaj na procenjene buduće novčane tokove 
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finansijskog sredstva ili grupe sredstava koji se mogu pouzdano proceniti. 

 

Finansijske obaveze 
 
Finansijske obaveze se početno priznaju po nabavnoj-stvarnoj vrednosti, uvećanoj u slučaju 

kredita i pozajmica za direktne troškove transakcije. 

 

Finansijske obaveze preduzeća uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz 

poslovanja, kredite i pozajmice. 

 

Kamatonosni krediti i pozajmice 

Svi krediti i pozajmice inicijalno se priznaju po nabavnoj vrednosti koja predstavlja fer 

vrednost primljenog iznosa umanjenog za iznos troškova povezanih sa pozajmicom. Nakon 

inicijalnog priznavanja, kamatonosni krediti i pozajmice naknadno se vrednuju po 

amortizovanoj vrednosti primenom egektivne kamatne stope. Amortizovana vrednost se 

izračunava uimajući u obzir troškove, kao i popuste i premije pri izmirenju obaveza. Dobici i 

gubici se priznaju u bilansu uspeha (kao prihod i rashod) pri isknjiženju ili obezvređivanju 

obaveze, kao i tokom amortizacionog procesa. 

 

Prestanak priznavanja finansijskih sredstava i obaveza 
 
Finansijska sredstva 

Finansijsko sredstvo (ili, deo finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava) prestaje da 

se priznaje ukoliko je: 

 

− došlo do isteka prava na priliv novca po osnovu tog sredstva; 

− Preduzeće zadržalo pravo na priliv novca po osnovu sredstva ali je preuzelo obavezu da 

izvrši isplatu po osnovu tog sredstva u punom iznosu bez materijalno značajnog 

odlaganja trećem licu po osnovu ugovora o prenosu; ili 

− Preduzeće izvršilo prijenos prava na priliv novca po osnovu sredstava i (a) prenos svih 

rizika i koristi u vezi sa sredstvom, ili (b) nije niti prenelo, niti zadržalo sve rizike i 

koristi u vezi sa sredstvom ali je prenelo kontrolu nad njim. 

 

Finansijske obaveze  

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje ukoliko je ispunjenje te obaveze izvršeno, ukoliko 

je obaveza ukinuta ili ukoliko je istekao rok važenja obaveze. U slučaju gde je postojeća 

finansijska obaveza zamenjena drugom obavezom prema istom poveriocu ali pod značajno 

promenjenim uslovima ili ukoliko su uslovi kod postojeće obaveze značajno izmenjeni, takva 

zamena ili promena uslova tretira se kao prestanak priznavanja prvobitne obaveze sa 

istovremenim priznavanjem nove obaveze, dok se razlika između prvobitne i nove vrednosti 

obaveze priznaje u bilansu uspeha. 
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Rezervisanja 
 
Generalno 

Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima sadašnju obavezu (zakonsku ili ugovornu) koja je 

rezultat prošlih događaja i kada je verovatno da će odlivi ekonomskih koristi nastati radi 

izmirenje obaveze i kada se iznos obaveze može pouzdano kvantifikovati. Ukoliko je 

vremenska vrednost priliva novca značajna, rezervisanje se iskazuje u diskontovanom iznosu 

očekivanih budućih novčanih tokova uz primenu diskontovane stope pre oporezivanja koja 

odražava postojeće tržišne uslove  eventualne specifične rizike povezane se potencijalnom 

obavezom za koje se priznaje rezervisanje. 

 

Penzijske i ostale naknade zaposlenima 
 
Kratkoročne naknade zaposlenima 

Preduzeće plaća doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti 

po stopama utvrđenim zakonom tokom godine, na bazi bruto zarada zaposlenih. Troškovi 

doprinosa priznaju se u bilansu uspeha u istom periodu kao i troškovi zarada na koje se odnose. 

Preduzeće nema dodatnih obaveze za naknade zaposelenima po ovom osnovu. 

 

Naknade zaposelnima po osnovu odlaska u penziju 

 

U skladu sa Zakonom o radu Preduzeće ima obavezu isplate naknade zaposlenima prilikom 

odlaska u penziju u iznosu od 3 prosečne mesečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u 

mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. Naknade zaposelnima po osnovu ovih planova 

nisu obezbeđeni fondovima. 
 
Ostvareni troškovi rada u prethodnim periodima priznaju se u bilansu uspeha primenom 

proporcionalne metode u prosečnom periodu istekom koga naknade postaju zagarantovane. 

Ukoliko su naknade zagarantovane odmah nakon uvođenja novog plana ili promene postojećeg 

plana, troškovi rada koji su ostvareni u prethodnim periodima priznaju se odmah. Utvrđena 

obaveza po naknadama uključuje sadašnju vrednost utvrđene obavezne naknade umanjenu za 

ostvarene a nepriznate troškove rada u prethodnim periodima. 

 

Priznavanje prihoda 
 
Prihodi se priznaju do nivoa očekivane ekonomske koristi za Preduzeće pod uslovom da se taj 

iznos može pouzdano izmeriti. Prihodi se vednuju u visini fakturne vrednosti umanjene za 

iznos popusta, rabata i obračunatih poreza i dažbina. 

Prihodi od usluga se priznaju u momentu prelaska značajnih rizika i koristi od vlasništva nad 
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proizvodima na kupca, obično po izvršenoj usluzi. 

 

Ostali prihodi i rashodi 
 
Troškovi održavanja, popravki i zamene evidentiraju se u bilansu uspeha u trenutku kada 

nastanu. Troškovi rekonstrukcije i unapređenja, koji menjaju kapacitet ili svrhu stalnih 

sredstava, dodaju se na vrednost stalnih sredstava. 

 

Ostali prihodi i rashodi priznaju se po principu razgraničenja. 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 
Porezi 
 
Tekući porez 

Tekuća poreska sredstva i obaveze za tekuće i prethodne godine vrednovana su u iznosu za koji  

se očekuje da će biti povećan odnosno plaćen nadležnim organima. Primenjene poreske stope 

korišćene pri obračunu tekućih poreskih sredstava i obaveza su određene poreskim propisima 

primenljivim na dan ili nakon datuma bilansa stanja. Tekući porez na dobit koji se odnosi na 

stavke prethodno  priznate direktnim knjiženjem na poziciji kapitala priznaje se u kapitalu a ne 

u bilansu uspeha. Rukovodstvo periodično procenjuje primenjen poreski tretman pojedinih 

stavki u poreskom bilansu kod kojih je primenjiva poreska regulativa podložna različitim 

tumačenjima i u skladu sa tim evidentirana rezervisanja ukoliko su neophodna. 

 

Odloženi porezi 

Odloženi porezi na dobit se obračunavaju po metodi obaveza na sve privremene razlike na dan 

bilansa stanja između sadašnje vrednosti sredstava i obaveza u finansijskim izveštajima i 

njihove vrednosti za svrhe oporezivanja. 

 

Odložene poreske obaveze priznaju se na sve oporezive privremene razlike, izuzev: 

 

− ukoliko odložene poreske obaveze proističu iz inicijalnog priznavanja „goodwill-a“ ili 

sredstava i obaveza u transakciji koja nije poslovna kombinacija i, u trenutku nastanka 

nema uticaja na računovodstvenu dobit niti na oporezivu dobit ili gubitak; i 

− na oporezive privremene razlike u vezi sa ućešćem u zavisnim preduzećima, 

pridruženim preduzećima i zajedničkim ulaganjima gde se trenutak ukidanja privremene 

razlike može kontrolisati i izvesno je da privremena razlika neće biti ukinuta u 

doglednom vremenskom roku. 

 

Knjigovodstvena vrednost odloženih poreskih sredstava preispituje se na dan svakog bilansa 

stanja i umanjuje do mere do koje više nije izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih 

dobitaka dovoljan da se ukupna vrednost ili deo vrednosti odloženih poreskih sredstava može 
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iskoristiti. Odložena poreska sredstva koja nisu priznata procenjuju se na dan svakog bilansa 

stanja i priznaju se do mere do koje je postalo izvesno da je nivo očekivanih budućih 

oporezivih dobitaka dovoljan da se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 

 

Odložena poreska sredstva i obaveze izračunavaju se primenom poreske stope za koju se 

očekuje da će biti efektivna u periodu kada je sredstvo ralizovano ili obaveza izmirena, a na 

bazi zvaničnih poreskih stopa i propisa na dan ili nakon datuma bilansa stanja. 

 

Odloženi porez na dobit koji se odnosi na stavke prethodno priznate izvan bilansa uspeha se 

priznaje izvan bilansa uspeha. Odloženi porez se priznaje u skladu sa transakcijom iz koje 

proizilazi u okviru sveobuhvatnog izveštaja o uspehu ili direktno na poziciji kapitala. 

 

Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze mogu se prikazati u prebijenom iznosu 

ukoliko postoji zakonom deginisano pravo da se u prebijenom iznosu prikazuju tekuća poreska 

sredstva i tekuće poreske obaveze i ukoliko se odloženi porezi odnose na istog poreskog 

obveznika i na istu poresku jurisdikciju. 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 

3. Značajne računovodstvene procene 
 
Neizvesnost procene 

 

Osnovne pretpostavke koje se odnose na buduće događaje i ostale značajne izvore neizvesnosti 

pri davanju procene na dan bilansa stanja, a koje snose rizik sa mogućim ishodom u materijalno 

značajnim korekcijama sadašnje vrednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini, 

predstavljene su u daljem tekstu: 

 

Odložena poreska sredstva 

Značajna procena od strane rukovodstva je neophodna da bi se utvrdio iznos odloženih 

poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu verovatnog perioda nastanka i visine 

budućih oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike. 

 

4. Finansijska kriza 
 
Finansijska kriza nastala u prethodnim godinama je nepovoljno uticala na globalne ekonomije 

sa dalekosežnim posledicama izraženim u izrazitom padu cena hartija od vrednosti širom sveta, 

pooštravanju uslova zaduživanja uključujući i međubankarske pozajmice, neuspelih velikih 

finansijskih institucija i smanjenju poverenja potrošača. 

 

Uprkos udruženim naporima Vlada širom sveta da obuzdaju krizu, budućnost globalne 

ekonomije i njenog povratka u stanje pre krize ostaje nesigurna. 
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Sveobuhvatni uticaj krize je evidentan i u Srbiji, naročito na finansijske planove i planove 

poslovanja pravnih lica, kao i na vednost imovine. 

 

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, ovi finansijski izveštaji su pripremljeni na osnovu 

postojećih okolnosti koje uključuju tenutno poznate Preduzeću, kao i procene i pretpostavke 

koje su trenutno odgovarajuće. Međutim, splet budućih događaja može imati nepovoljan uticaj 

na postojeće okolnosti, procene i pretpostavke.  
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5. Prihodi od prodaje 
                                
                                                                                                     2016.                 2015. 
                                                                                                  RSD000             RSD000 
                                                                                                  
Prihodi od prodaje robe i usluga na domaćem tržištu                                               

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 25662                23719                  

Drugi poslovni prihodi        -       -                                             

Ostali poslovni prihodi  641      1000        2200  

Ostali prihodi  679          134             77  

                                                                                      
Ukupno prihodi od prodaje     26796      25996                                      
 

6. Troškovi materijala 
 
                                                                                                    2016.                  2015. 
                                                                                                 RSD000              RSD000 
 
Troškovi direktnog materijala     -         - 

Ostali materijal       -         
Ukupno troškovi direktnog materijala    -              -                    
Troškovi ostalog materijala            512             100                       131 

 

Ukupno troškovi ostalog materijala                                                                      

Troškovi goriva i energije               513             192       259  

 

Ostalo                                                                                                
Ukupno troškovi goriva i energije             192       259                                       

Ukupno troškovi materijala                  100       131                                        
 

7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 
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                                                                                                   2016.                    2015. 
                                                                                                RSD000               RSD000 
 
Troškovi bruto zarada  520      9243   8581  

Troškovi poreza i doprinosa na bruto zarade  521  1648   1538 

Troškovi naknada fiz. Licima  523      815     701  

Ostali lični rashodi i naknade  529        45     136 
Ukupno troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi   11751            10956         

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 

8. Troškovi amortizacije i rezervisanja 
 
         2016.           2015. 
               RSD000                  RSD000 

 

Amortizacija nematerijalnih ulaganja                          

Amortizacija osnovnih sredstava     87   92  

     

 

Ukupno troškovi amortizacije i rezervisanja   87   92  

   

 

9. Ostali poslovni rashodi 
 
         2016.   2015. 
                RSD000          RSD000 

 

Troškovi proizvodnih usluga  539     4983   5025 

Troškovi transportnih usluga  531       565     612 

Troškovi održavanja  532         101        8 

Troškovi istraživanja  536      -   - 

Troškovi reklame i propagande 535       52    100 

Troškovi zakupa  533       577                        573            

Troškovi sajmova  53      -   -  

Ostali proizvodni troškovi       -   - 
Ukupno troškovi proizvodnih usluga    6278   6318  
               
 
Nematerijalni troškovi            
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Troškovi neproizvodnih usluga 550     2147   2916 

Troškovi reprezentacije  551         79       76 

Troškovi premije osiguranja  552           -        - 

Troškovi platnog prometa 553        72          67 

Troškovi članarina  554          49      53 

Troškovi poreza i doprinosa  555 i 556         5        5  

Ostali nematerijalni troškovi  559       49      96  

         
Ukupno nematerijalni troškovi              2401                      3211  

                     
Ukupno ostali poslovni rashodi                       6278            6318  

  

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

 

10. Finansijski prihodi  
 

 

           2016.   2015. 
                 RSD000         RSD000 

 

Pozitivne kursne razlike      -   - 

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule   -   - 

 

Ostali finansijski prihodi      -             - 

 

Ukupno pozitivne kursne razlike    -   - 

Prihodi od kamata       -   - 
Ukupno finansijski prihodi     -   - 
 

11. Finansijski rashodi 
 
         2016.   2015. 
                RSD000         RSD000 
Rashodi kamata        

Rashodi kamata   562      1   49 

Ostali rashodi kamata  569      -   - 
Ukupno rashodi kamata      1   49 

Negativne kursne razlike      -   - 

Negativne kursne razlike 

 

Ukupno finansijski rashodi      
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12.  Ostali prihodi 
 
         2016.   2015.. 
                RSD000         RSD000 
 
Dobici od prodaje materijala i osnovnih sredstava   

Viškovi 

Ostali prihodi  679       134   77 

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja 685  -   - 

 

Ukupno ostali prihodi      134   77 
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13. Ostali rashodi 
 
         2016.   2015. 
                RSD000          RSD000 

Naknadno odobreni rabat      -   - 

Direktan otpis  576       1027   1091 

Obezvređenje potraživaja  585     4359   3365 

Ostali nepomenuti rashodi   579           4         2 

Rashodi po osnovu prodajae osnovnih sredstava  -   - 
Ukupno ostali rashodi      5390   4458 
 

14. Porez na dobit 
 
Odloženi porez na dobit 

 

Odloženi porez na dobit za 2016. godinu se odnosi na sledeće:   -                              - 

 

         31.12.2016.  31.12.2015. 
                   RSD000  RSD000 

 

Osnovica za amortizaciju po poreskim stopama   362   434 

Osnovica za amortizaciju po MRS    -   - 

Privremene razlike po osnovu sredstava koja poležu  

amortiraciji         -   - 

Odložena poreska sredstva po stopi od 15%   -   - 
Odloženi poreski rashod perioda    -   - 
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Odloženi poreski prihod perioda    -   - 
 
 
Odložene poreske obaveze na dan 31.12.2016. godine nastala su po osnovu veće 

knjigovodstvene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja u odnosu 

na njihovu vrednost za poreske svrhe. Odložena poreska obaveza obračunata je primenom 

stope poreza na dobitak na narednu fiskalnu godinu (15%) na vrednost priznatih privremenih 

razlika. 

 

Tekući porez na dobit 

 

Usklađivanje rashoda po osnovu poreza na dobit koji se odnose na dobit / (gubitak) iz 

poslovnih aktivnosti pre poreza po primenljivim stopama na dobit sa rashodima po osnovu 

poreza na dobit po efektivnoj stopi na dobit za godinu koja se završila 31.12.2016. i 

31.12.2015. godine prikazano je u narednoj tabeli: 

 

          2016.   2015.  
                         RSD000        RSD000 
Dobit/(gubitak) pre poreza na dobit      596   520 

Porez na dobit obračunat po zvaničnoj poreskoj stopi od 15% 259   249 

Poreski efekat rashoda koji se ne priznaju u poreskom bilansu -   - 
Po efektivnoj poreskoj stopi od 0%     -   - 
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15. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
          2016.   2015. 
                  RSD000         RSD000 

Zemljište         -   - 

Građevinski objekti        -   - 

Oprema           493   580 

  

Osnovna sredstva u pripremi        
Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema po     
neto sadašnjoj vrednosti       493   580 
 
Dati avansi za osnovna sredstva      -   - 

 

Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema    493   580 
 
Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi tokom 2016.i 2015. godine bile su sledeće: 
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U RSD000 Zemljište Građevinski 

objekti 

Oprema Osnovna 

sredstva u 

pripremi 

Ukupno 

Nabavna vrednost:      

Na dan 01.01.2015.god   2728  2728 

Povećanja       

Prenosi      

Prodaja      

Otpisi MANJAK      

Na dan 31.12.2015.god   2728  2728 

Povećanja      

Prenosi      

Prodaja      

Otpisi      

Na dan 31.12.2015.god   2728  2728 

Amortizacija i obezvređenje:     

Na dan 01.01.2015.god      

Amortizacija za godinu 

(napomena 8) 2015. 

  92  92 

92Prodaja      

Otpisi      

Na dan 31.12.2016.god   493  493 

Amortizacija za godinu 

(Napomena 8) 2016. 

  87  87 

Otpisi      

Na dan 31.12.2015.god   580  580 

Neto sadašnja vrednost:      

Na dan 31.12.2016.god   493  493 

Na dan 31.12.2015.god   580 

 

 

 580 
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16. Zalihe 
 
 
          31.12.2016.        31.12.2015. 
         RSD000       RSD000 
Zalihe  
Zalihe robe        13   13 

 

Ukupno zalihe, bruto      13   13 

Minus: ispravka vrednosti zastarelih zaliha 
Ukupno zalihe, neto 

 

Ostali dati avansi za obrtna sredstva    22   - 

 

Ukupno zalihe i avansi      35   - 
 
Stalna sredstva namenjena prodaji    -   - 
 

17. Potraživanja 
 
 
         2016.             2015. 
         RSD000       RSD000 

Potraživanja od povezanih strana     34775        30039 

Potraživanja od kupaca u zemlji       7864          9806 

Potraživanja od kupaca u inostranstvu    -        - 
Kupci i ostala kratkoročna potraživanja od kupaca 42639        39845 
Minus: ispravka vrednosti potraživanja od kupaca  21379        17020 
 
Ukupna potrživanja, neto     21260        22825 
 
Ispravke vrednosti potraživanja se odnose na procenu nenaplativosti potraživanja na osnovu 

odluke Preduzeća. 

U ZR za 2016.god. je otvoren konto 042-ucesce u kapitalu drugih lica i knjizen iznos 

1,911.400.00 dinara i na kontu 204 FUTURA PLUS zatvoreno potrazivanje u istom iznosu, i to 

po osnovu izvoda stanja racuna finans. instrumenata klijenata iz Centralnog registra, i po 

osnovu naloga za prenos hartija od vrednosti broj 75/15 koji smo dobili od brokera Momentum 

securities. Naime, dug Future plus prema SN je pretvoren u 19114 akcija od po 100 dinara. 
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18. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
 
                         31.12.2016.         31.12.2015.    
                 RSD000     RSD000 
 
241           Tekući računi u dimaćoj valuti    108  165 

                 Devizni računi       -  - 

243003     Ostala gotovina       1                1 

 

Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti    109  166 
 
Novčana sredstva kod banaka u domaćoj i stranoj valuti su beskamatna. 

 

 

19.  Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 
 
 
         31.12.2016.  31.12.2015. 
            RSD000    RSD000 
 
Preplaćeni porez na dodatu vrednost    -   - 

Unapred plaćeni troškovi osiguranja    -   - 

Ostali unapred plaćeni troškovi 

 

Ukupno porez na dodatu vrednost i AVR    -             - 

 

 
20. Kapital 

 
         31.12.2016.  31.12.2015 
            RSD000     RSD000 
 
Osnovni kapital        2597   2597 

Neraspoređeni dobitak        337     271 

Gubitak do visine kapitala      -   - 

Revalorizacione rezerve       109    109 
Ukupno kapital        3043   2977 
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Ukupno kapital 31.12.2016.godina                                        11477                        11140 
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21. Dugoročne finansijske obaveze 
 
Na dan 31.12.2016. godine privredno društvo nema dugoročne finansijske obaveze: 

 

 

         31.12.2016.  31.12.2015. 
    Banka     broj ugovora     kamatna stopa      rok dospeća        RSD000                  RSD000 

 

 Ukupno dugoročne fin. Obaveze    0   0  

 

 

22. Kratkoročne finansijske obaveze 

 

Na dan 31.12.2016. godine kratkoročne finansijske obaveze se odnose na kratkoročne kredite 

uzete kod poslovnih banaka i to: 

 

         31.12.2016.  31.12.2015. 
    Banka    broj ugovora     kamatna stopa     rok dospeća          RSD000                   RSD000 

 

       -   -  - 

 

             

 

 
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do 1 god: 
 

 

Ostale kratkoročne obaveze 
Ukupno kratkoročne fin. Obaveze   -   -  - 
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23. Obaveze iz poslovanja 
Konto 435 INFO LOKAL MEDIA                                           627  
KONTO 435 LOKAL MEDIA                                                  361                      
 
         31.12.2016.  31.12.2015. 
           RSD000    RSD000 
 
Primljeni avansi od kupaca                     121 

Obaveze prema povezanim stranama        988     667 

Obaveze prema dobavljačima u zemlji /OSTALI/  18408   7957 

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu    -   - 

(Napomena 20) 

 

Ukupno obaveze iz poslovanja     19396   8745 
   

Obaveze prema dobavljačima su beskamatne i imaju prosečan rok dospeća od 30 do 60 dana. 

 

 

24. Obaveze po osnovu poreza, ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 
razgraničenja 

 
 
         31.12.2016.  31.12.2015. 
            RSD000    RSD000 
Obaveze za porez na dobit                                                      259                          271 
Unapred obračunati troškovi      

Ostala pasivna vremenska razgraničenja   499                            

Obaveze za carinu i druge uvozne dažbine  489                         43                           58 

Obaveze za porez na dodatu vrednost 479   258                 229 
Ukupne obaveze po osnovu poreza, ostalih javnih  
prihoda i pasivna vremenska razgraničenja   560            558 
 
 

25. Transakcije sa povezanim pravnim licima 
 
U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Društvo ne obavlja transakcije sa povezanim 

licima. 

U toku 2016. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima: 
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Dobavljac Info lokal media                        isplaceno 40 hiljada din 

Lokal media izl. Rac. U 2016 ukupno fakt.  8.635 hilj din  

Lokal media ulazni racuni  ukupno               1.415 hilj din            

 

          u hiljadama RSD 
          2016.  2015. 
PRIHODI OD PRODAJE 

-matično društvo ukupno                 25662  23719 

-zavisna pravna lica /           

-ostala povezana pravna lica/ sadrzano u zbiru                                     8635              8597 

          25662  23719 
FINANSIJSKI PRIHODI 

-matično društvo 660-669       -  - 

-zavisna pravna lica        -  - 

-ostala povezana pravna lica 

          _________ __________ 
NABAVKE 

-matično društvo         19396  15763 

-zavisna pravna lica            

-ostala povezana pravna lica info lokal/ sadrz u zbiru                          1415              1921                               

          19396  15763 
FINANSIJSKI RASHODI 

-matično društvo 560-569       -   

-zavisna pravna lica        -  - 

-ostala povezana pravna lica 

          ________  
POTRAŽIVANJA I PLASMANI 
Potraživanja od kupaca:       34775  30039 

-matično društvo 

-zavisna pravna lica        -  - 

-ostala povezana pravna licainfo lokal I lokal media   34775            30039  

   

           
Potraživanja za kamate: 
-matično društvo         -  - 

-zavisna pravna lica        -  - 

-ostala povezana pravna lica 

          _________ __________ 
Dugoročni finansijski plasmani: 
-matično društvo        -  -  

-zavisna pravna lica 

-ostala povezana pravna lica konto 228                                               9741               5611 
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- saldo ostala potrazivanja         412                 864  

 _________ __________ 
 
Ukupno                                                                                       10153                  6475 
 
 
Kratkoročni finansijski plasmani: 
-matično društvo  

-zavisna pravna lica 

-ostala povezana pravna lica konto 238                    1613   1963  
       
  
Potraživanja po osnovu primljenih menica: 
-matično društvo        -  - 

-zavisna pravna lica 

-ostala povezana pravna lica      -____  _-___ 

 

OBAVEZE 
Dugoročne finansijske obaveze: 
-matično društvo         -  - 

-zavisna pravna lica        -  - 

-ostala povezana pravna lica 

          _________ __________ 
Obaveze prema dobavljačima:  31.12. 
-matično društvo         18367   14413 

-zavisna pravna lica          - 

-ostala povezana pravna lica        1029    1350 

          19396  15763  
Obaveze za kamatu: 
-matično društvo        -  - 

-zavisna pravna lica        -  - 

-ostala povezana pravna lica 

          _________ _________ 

26. Potencijalne i preuzete obaveze 
 
Sudski sporovi 

Na dan 31.12.2016.. protiv preduzeća se ne vode sudski sporovi. 

Preduzeće ima evidentirana stanja na kontima vanbilansne evidencije i to: 

po ugovoru o solidarnom jemstvu – Erste banka da u iznosu 5.600.000,00 I po ugovoru o 

jemstvu za Info Lokal Media Novi Sad u iznosu 33.443.989,45 dinara.Ugovori o jemstvu su 

proknjiženi 16.01.2012. i 05.04.2012. i do 31.12.2016. je skinuto sa zr ukupno 6.569.586.28 

dinara. Ugovori o kreditu su otplaceni o cemu postoji potvrda od banke, tj. od Info lokal media 
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te u ZR za 2016. storniram kompletnu vanbilansnu evidenciju. 
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27. usaglašavanje potraživanja i obaveza 
 
Preduzeće je sa svojim poslovnim partnerima tokom 2016. godine usaglašavalo potraživanja i 

obaveze putem izvoda otvorenih stavki ili putem zapisnika o sravnjenju. Rezultati 

usaglašavanja su zadovoljavajući. 
 

28. Ciljevi i politike upravljanja finansijskim rizicima 

 

Aktivnosti kojima se Preduzeće bavi izlažu ga raznim finansijskim rizicima. Ovi rizici 

uključuju tržišni rizik, kreditni rizik, kao i rizik likvidnosti. Preduzeće ne koristi izvedene 

finansijske instrumente ili ostale oblike hedžinga protiv ovih rizika zbog neravijenosti 

finansijskog tržišta u kojem Preduzeće posluje. 

 

Politike upravljanja svakim od navedenih rizika su objašnjene u daljem tekstu. 

 

Tržišni rizik 
 
Tržišni rizik obuhvata rizik da će fer vrednost budućih gotovinskih priliva  po osnovu 

finansijskih instrumenata varirati zbog promena tržišnih uslova, poput kamatne stope i deviznih 

kurseva. 

 

Izuzev izloženosti riziku od promena kurseva valuta, Preduzeće nije materijalno značajno 

izloženo ostalim tržišnim rizicima. 

 

Rizik promene kurseva valuta 

 

Rizik promene kurseva valuta nastaje po osnovu finansijskih instrumenata izraženih u valuti 

koja nije funkcionalna valuta preduzeća a koji su monetarne prirode. 

 

Rizik promene kurseva valuta je primenjiv na promene kursa EUR u odnosu na RSD a u vezi 

sa gotovinom i gotovinskim ekvivalentima i kreditima koje Preduzeće koristi. Usled nedostatka 

aktivnog finansijskog tržišta, Preduzeće nije u mogućnosti da koristi finansijske instrumente 

kao hedžing da bi sezaštitilo od izloženosti riziku promene kurseva valuta. 

 

Kreditni rizik 
 
Kreditni rizik obuhvata rizik da dužnici neće izmiriti svoje obaveze po osnovu finansijskih 

instumenata ili ugovora, dovodeći do finansijskih gubitaka. Preduzeće je izloženo kreditnom 
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riziku iz redovnog poslovanja (uglavnom po osnovu potraživanja od kupaca). 

 

Rizik likvidnosti 
 
Upravni odbor snosi konačnu odgovornost za upravljanje rizikom likvidniosti koji se odnosi 

kako na kratkoročne tako i dugoročne potrebe finansiranja i održavanje likvidnosti. 
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Rizik fer vrednosti 
 
Finansijska sredstva i obaveze priznaju se u bilansu stanja nabavne vrednosti. 

 

29. Devizni kursevi 
 

Za potrebe preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti u domaću valutu RSD, 

korišćeni su srednji kursevi NBS koji su važili na dan 31.12.2016 godine. 

 

Valuta 31.12.2016. 31.12.2015. 

EUR 123,4723 121.63 

GBP   

USD   

 

 

30. Hipoteke 
 

31.  Događaji nakon datuma bilansa stanja 
 
Nakon datuma bilansa stanja nije bilo znacajnijih dogadjaja koji bi mogli uticati na pozicije  

Finansijskog izvestaja za 2016.  
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