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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB
07040962 100002348

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
850

Vrsta posla

Naziv :NID KOMPANIJA NOVOSTI AD

Sediste : BEOGRAD, TRG  NIKOLE PAŠIĆA  7

BILANS STANJA - konsolidovani
7005024382234

na dan 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun P O Z I C I J A AOP Napomena

broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6

001 90204 117061

AKTIVA

00 002

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004 6858 7612

II. GOODWILL

005 73370 98409

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

020, 022, 023, 026,
027(deo), 028

(deo), 029
006 73370 98409

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)

024, 027(deo), 028
(deo) 007

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

021, 025, 027(deo),
028(deo) 008

2. Investicione nekretnine

009 9976 11040

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039
(deo) 010 441 440

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)

033 do 038, 039
(deo) minus 037 011 9535 10600

1. Ucesca u kapitalu

012 1088942 1188880

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 58328 75908

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 1030614 1112972

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

20, 21 i 22, osim
223 016 990022 1038694

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)

223 017 1184 356

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 4484 4594

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 5723 22451

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun P O Z I C I J A AOP Napomena broj

I z n o s
Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 29201 468775. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021 6857 6158

022 1186003 1312099

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023 426089 159210

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 1612092 1471309

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

101

PASIVA

88 025

A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

30 102 419095

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

419095

32 104 7112 7103

330 i 331 105

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 353695 483388

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109 779902 909586

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110

VIII. GUBITAK

111 1596828 1471309

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112 33067 27130

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)

41 113 90264 98091

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 90264 98091

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115

1. Dugorocni krediti

116 1473497 1346088

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 62266 46069

III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 1007448 1074744

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja

45 i 46 120 390031 186041

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498 121 13541 39087

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122 211 147

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda  i pasivna vremenska
razgranicenja

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun P O Z I C I J A AOP Napomena broj

I z n o s
Tekuca godina Prethodna godina

498 123 15264 0V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

1 2 3 4 65

124 1612092 1471309

89 125

G. UKUPNA PASIVA  (101+111 +123)

D. VANBILANSNA PASIVA

dana 28.4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB
07040962 100002348

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
850

Vrsta posla

Naziv :NID KOMPANIJA NOVOSTI AD

Sediste : BEOGRAD, TRG  NIKOLE PAŠIĆA  7

BILANS USPEHA - konsolidovani
7005024382241

- u hiljadama dinarau period
d

2013 do 31.12.201301.01.

Grupa racuna,
racun P O Z I C I J A AOP Napomena broj

I z n o s

1 2 3 4 5 6
Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 1844323 2074841

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 1793998 2000797

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 0 182

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 50325 73862

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 1956559 2191201

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 10527 33457

51 2. Troskovi materijala 209 592731 681765

52 3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi 210 666963 686776

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 28392 42406

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 657946 746797

III. POSLOVNI DOBITAK  (201-207) 213

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 112236 116360

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 7940 31369

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 38027 54856

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 23015 17097

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 14590 15078

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA  PRE
OPOREZIVANJA   (213-214+ 215-216+217-218) 219

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218) 220 133898 137828

59 - 69 XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA 222

69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

221 0 19
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun P O Z I C I J A AOP Napomena broj

I z n o s
Tekuca godina Prethodna godina

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222) 223

1 2 3 4 5 6

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221) 224 133898 137809

721

G. POREZ NA DOBITAK

1. Poreski rashod perioda 225 1095 1276

722 2. Odlozeni poreski rashodi perioda 226

722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda 227 699 2729

723 D. Isplacena licna primanja poslodavcu 228

E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228) 230 134294 136356

Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229

Å½. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGACIMA 231

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA 232

I. ZARADA PO AKCIJI

2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234

1. Osnovna zarada po akciji 233

dana 28.4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB
07040962 100002348

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
850

Vrsta posla

Naziv :NID KOMPANIJA NOVOSTI AD

Sediste : BEOGRAD, TRG  NIKOLE PAŠIĆA  7

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani
7005024382258

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J A
I z n o s

1
Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 2187018 2290614302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 2188949 2293470301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 76 136

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 1855 2720

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 2215673 2296350

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 1586409 1591914

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 582804 673563

306

3. Placene kamate 23352 7374

307

4. Porez na dobitak 1737 1433

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 21371 22066

309

288026724312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 1105 41895

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ¡kih  sredstava 35 50

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi ) 1069 41653

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 1 192

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 1523 8305

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi ) 0 8266

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ¡kih sredstava 1483 39

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi ) 40 0

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II ) 0 33590

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 418 0

323

324

Broj zahteva:592032 Strana 7 od 18



- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A AOP
I z n o s

1
Tekuca godina

3 4
Prethodna godina

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

2

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 53446 66515

1. Uvecanje osnovnog kapitala

325

2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi ) 53446 66515

326

3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze

327

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 ) 43038 78328

328

1. Otkup sopstvenih akcija i udela

329

2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 43038 78328

330

331

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II ) 334 10408 0

4. Isplacene dividende 333

3. Finansijski lizing 332

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I ) 335 0 11813

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 2243500 2401880

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 2260234 2382983

Dj. NETO  PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338 0 18897

E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 ) 339 16734 0

Å½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 22451 3842

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 6 167

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342 0 455

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342) 343 5723 22451

dana 28.4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB
07040962 100002348

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
850

Vrsta posla

Naziv :NID KOMPANIJA NOVOSTI AD

Sediste : BEOGRAD, TRG  NIKOLE PAŠIĆA  7

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU - konsolidovani
7005024382272

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red
. br.

Ostali kapital
(racun 309) AOP

Neuplaceni
upisani kapital

(grupa 31)
AOP

Emisiona
premija (racun

320)

Osnovni kapital
(grupa 30 bez

309)
AOPO P I S AOP

4011 Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______ 416875 414 2220 427 440

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini  - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

404 416875 417 2220 430 443

5 Ukupna povecanja u prethodnoj
godini 405 418 431 444

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini 406 419 432 445

7 Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6) 407 416875 420 2220 433 446

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

409 422 435 448

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

410 416875 423 2220 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13 Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12) 413 416875 426 2220 439 452
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- u hiljadama dinara

Red.
br. O P I S AOP Rezerve   (racun

321, 322) AOP
Revalorizacione
rezerve (racuni

330 i 331)
AOP

Nerealizovani
dobici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 332)

AOP

Nerealizovani
gubici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 333)

1 6 7 8 9

1 Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______ 453 7027 466 479 492

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

454 76 467 480 493

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

456 7103 469 482 495

5 Ukupna povecanja u prethodnoj
godini 457 470 483 496

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini 458 471 484 497

7 Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6) 459 7103 472 485 498

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

460 473 486 499

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

461 474 487 500

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

462 7103 475 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 9 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

13 Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12) 465 7112 478 491 504
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- u hiljadama dinara

Red.
br. O P I S AOP

Nerasporedjeni
dobitak (grupa

34)

Gubitak do visine
kapitala (grupa

35)
AOP AOP

Otkupljene
sopstvene akcije

i udeli (racun
037,237)

Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

506 16067 532 54515991

1 Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______ 505 467397 893519 531 544

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

483388 909586

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

522

8 512 538 551

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

483388 909586

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

483388 909586527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

129693 129684

353695 779902

529

530
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- u hiljadama dinara

Red.
br. O P I S AOP

Gubitak iznad
visine kapitala

(grupa 29)

1 14

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

558 129627

1 Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______ 557 29583

3 559

4 560

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

5 561

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

159210

6 562

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

7 563

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

8 564

Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

9 565

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

159210

10 566

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

11 567

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

159210

12 568

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 266879

13 569

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12) 426089

dana 28.4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB
07040962 100002348

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26
850

Vrsta posla

Naziv :NID KOMPANIJA NOVOSTI AD

Sediste : BEOGRAD, TRG  NIKOLE PAŠIĆA  7

STATISTICKI ANEKS - konsolidovani
7005024382265

za 2013. godinu

I    OPSTI PODACI O  PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1.  Broj meseci poslovanja  (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2.  Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4) 602 4 4

3.  Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 4 4

4.  Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604 5 5

5.  Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 446 446

II    BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606 33140 25528 7612

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 1961 XXXXXXXXXXXX 1961

1.3. Smanjenja u toku godine 608 2715 XXXXXXXXXXXX 2715

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609) 610 32386 25528 6858

02 2. Nekretnine,  postrojenja, oprema i
bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 220496 122087 98409

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 XXXXXXXXXXXX

2.3. Smanjenja u toku godine 613 25039 XXXXXXXXXXXX 25039

2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614) 615 195457 122087 73370
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III  STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 45312 7441

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617

12 3. Gotovi proizvodi 618

13 4. Roba 619 13016 14880

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620

15 6. Dati avansi 621 0 53587

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 58328 75908

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 416875 416875

u tome : strani kapital 624 383284 383284

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome : strani kapital 626

302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavni kapital 629

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632 2220 2220

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 419095 419095

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634 6739 6739

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 416875 416875

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 416875 416875
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VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

20 1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 828907 869873

43 2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119) 640 1007448 1074744

deo 228 3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641 2952 0

27 4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama) 642 4837 241528

43 5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 1666127 2017945

450 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 644 338814 331358

451 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 645 43988 48500

461, 462 i 723 9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja  poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 647

452 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) 646 87110 77895

465 10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 648 11456 42214

47 11. Obaveze za PDV  (godisnji iznos po poreskim prijavama)

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

232612

4224251

225624

4929681

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 18670 12230

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 469912 457753

521 3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca 653 83391 80263

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 46174 77992

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655 40815 3976

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 26671 66792

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 518247 653676

deo 533,deo 540 i
deo 525 9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo
525 8. Troskovi zakupnina 658 5848 6144

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660 5 1659

540 11. Troskovi amortizacije 661 10425 14513

553 13. Troskovi platnog prometa 663 4894 4175

552 12. Troskovi premija osiguranja 662 2056 2027
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- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 2269 2240

555 15. Troskovi poreza 665 2974 1444

556 16. Troskovi doprinosa 666 0 12906

562 17. Rashodi kamata 667 21074 12906

deo 560, deo 561 i
562 18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 21074 12906

deo 560, deo 561 i
deo 562 19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 21074 0

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 1295573 1423602

deo 579 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene 670

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 48026 103277

640 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina 673

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,
662 6. Prihodi od kamata 677 7896 136

deo 660, deo 661 i
deo 662

7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama 678 7896 136

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 71714 103685

deo 660, deo 661 i
deo 669 8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679 7896 136

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681

2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan  godisnji iznos prema obracunu) 682

3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja 683

4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684

5. Ostala drzavna dodeljivanja 685

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica 686

7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688
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X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 689

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 690

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 691

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3) 692

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 693

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 694

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 695

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 696

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 697

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 698

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 699

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3) 700

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 701

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 702

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 703

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 704

dana 28.4. 2014. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
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ИЗВEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА  
 

 
Скупштини акционара и Надзорном одбору НИД Компанија Новости а.д. Београд 
 
Oбавили смo рeвизију приложених консолидованих финансијских извештаја привредног друштва 
НИД Компанија Новости а.д. Београд (у даљeм тeксту „Матично друштво“) и његових зависних 
друштава (заједно „Група“), који обухватају консолидовани биланс стања на дан 31. дeцeмбра 
2013. гoдинe и консолидовани биланс успeха, консолидовани извeштај o прoмeнама на капиталу и 
консолидовани извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед 
значајних рачуноводствених политика и напомена уз консолидоване финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање и објективно приказивање ових консолидованих 
финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за такве 
интерне контроле за које руководство утврди да су неопходне и које омогућавају састављање 
консолидованих финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног 
значаја, настале услед проневере или грешке. 
 
Одговорност ревизора 

 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим консолидованим финансијским извештајима 
на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 
ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких принципа и да ревизију планирамо и 
обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не 
садрже погрешне информације од материјалног значаја.  
 
Ревизија подразумева примену поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Изабрани поступци су засновани на 
просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у 
финансијским извештајима, насталих услед проневере или грешке. Приликом процене ових ризика, 
ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективно приказивање 
финансијских извештаја, у циљу креирања адекватних ревизијских поступака у датим околностима, 
али не за потребе изражавања мишљења о ефикасности интерних контрола правног лица. Ревизија 
такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и прихватљивости 
рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације 
финансијских извештаја. 
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући да обезбеде основ 
за изражавање нашег мишљења са резервом. 
 



 

 

ИЗВEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА (НАСТАВАК) 
 
 
Скупштини акционара и Надзорном одбору НИД Компанија Новости а.д. Београд (наставак) 
 
Основа за мишљење са резервом 
 
Као што је обелодањено у напомени 6 уз консолидоване финансијске извештаје, залихе Групе 
исказане на дан 31. децембра 2013. године износе 58.328 хиљада РСД и укључују дате авансе у 
износу од 25.690 хиљадa РСД. Дати аванси садрже авансе старости дуже од годину дана у износу 
од 20.261 хиљаду РСД за које није извршена исправка вредности. Сходно томе, дати аванси 
приказани у биласну стања су више исказани, док је губитак текуће године мање исказан за 20.261 
хиљаду РСД.  
 
Као што је обелодањено у напомени 7 уз консолидоване финансијске извештаје, потраживања 
Групе исказана на дан 31. децембра 2013. године износе 990.022 хиљаде РСД и укључују 
потраживања старија од годину дана у износу од 558.224 хиљадe РСД за која Група није извршила 
исправку вредности. Сагласно томе, потраживања приказана у консолидованом билансу стања су 
више исказана, док је губитак текуће године мање исказан за 558.224 хиљадe РСД. Поред 
наведеног, потраживања на дан 31. децембра 2013. године не укључују потраживања по основу 
продаје извршене у току 2013. године у износу од 24.906 хиљада РСД. Услед тога, потраживања од 
купаца и обавезе по основу ПДВ су мање исказани за износ од 24.906 хиљада РСД, односно 1.092 
хиљаде РСД, док је губитак текуће године више исказан за износ од 23.814 хиљада РСД. 
 
Као што је приказано у напомени 19 уз консолидоване финансијске извештаје, остали пословни 
расходи Групе који у 2013. години износе 657.946 хиљада РСД укључују расходе по основу 
обезвређења датих аванса у износу од 19.509 хиљада динара. Услед наведеног, остали пословни 
расходи су више исказани, док су остали расходи мање исказани за наведени износ. 
 
Одложене пореске обавезе Групе исказане у консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 
2013. године у износу од 15.264 хиљаде РСД укључују пасивна временска разграничења у 
наведеном износу. Сагласно томе, обавезе по основу ПДВ-а и осталих јавних прихода су мање 
исказане, а одложене пореске обавезе више исказане за наведени износ. 
 
Као што је обелодањено у напомени 31 уз консолидоване финансијске извештаје, на дан 31. 
децембра 2013. године постојали су материјално значајни износи неусаглашених потраживања и 
обавеза. Нисмо били у могућности да се ревизорским поступцима уверимо у ваљаност 
неусаглашених потраживања и обавеза. Ефекти усаглашавања потраживања и обавеза могу имати 
значајан утицај на финансијско стање и пословни резултат Групе за 2013. годину. 
 
Приложени консолидовани финансијски извештаји не укључују резервисање за накнаде 
запосленима по основу отпремнина и јубиларних награда након испуњених услова и одговарајућа 
обелодањивања у складу са захтевима МРС 19 „Примања запослених”. 
 
Група је у пословним књигама за 2013. годину извршила корекције консолидованих финансијских 
извештаја за 2012. годину кориговањем резултата ранијег периода у нето износу од 137.665 
хиљада РСД. Наведене корекције Група није приказала у консолидованом билансу стања и 
консолидованом билансу успеха за 2012. годину што није у складу са одредбама Међународног 
рачуноводственог стандарда 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и 
грешке“. 
  



 

 

ИЗВEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА (НАСТАВАК) 
 
 
Скупштини акционара и Надзорном одбору НИД Компанија Новости а.д. Београд (наставак) 
 
Мишљење са резервом 
 

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања наведених у Основи за мишљење са резервом, 
консолидовани финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним 
питањима, приказују финансијски положај Групе на дан 31. децембра 2013. године, као и резултате 
њеног пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са 
рачуноводственим прописима Републике Србије. 
 
Скретање пажње  
 

Група је у 2013. години исказала губитак у износу од  134.294 хиљаде РСД.  Поред тога, на дан 31. 
децембра 2013. године краткорочне обавезе су веће од обртне имовине за 384.555 хиљада РСД. 
Ове чињенице указују на постојање значајне неизвесности која може да изазове сумњу у односу на 
способност Групе да послује по начелу сталности пословања. Руководство сматра да ће Група, на 
основу плана пословања и уз финансијску подршку власника, обезбедити неопходна средства за 
уредно измиривање доспелих обавеза. 
 
Као што је обелодањено у напомени 29 уз консолидоване финансијске извештаје, прoцeњeна 
вредност судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2013. године вoде прoтив Групе изнoси 
87.503 хиљадe РСД. Изнoси кoначних губитака пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo 
oснoву oбрачунатих затeзних камата дo датума oкoнчања спoрoва, oднoснo дo датума кoначних 
исплата пo спoрoвима. Рукoвoдствo сматра да судски спoрoви кoји сe вoдe прoтив Групе нeће 
проузроковати матeријалнo значајнe штeтe пo Групу.  
 
По овим питањима није изражена резерва у нашем мишљењу. 
 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 
Годишњи консолидовани извештај о пословању за 2013. годину, састављен од стране Групе на 
основу захтева датих у члану 29 Закона о рачуноводству и члану 50 Закона о тржишту капитала, 
усклађен је са консолидованим финансијским извештајима Групе за пословну 2013. годину. 
 
 
Београд, 11. јун 2014. године 
 
 
 
 Љиља Орешчанин 
 Овлашћени ревизор 



НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД 
 
КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. дeцeмбра 2013. гoдинe 
(у хиљадама РСД) 
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 Напомена 2013.  2012. 
 
АКТИВА     
Стална имовина     
Нематеријална улагања  6.858  7.612 
Некретнине и опрема 5 73.370  98.409 
Дугорочни финансијски пласмани  9.976  11.040 

  90.204  117.061 

Обртна имовина     
Залихе 6 58.328  75.908 
Потраживања 7 990.022  1.038.694 
Потраживања за више плаћен порез на добитак  1.184  356 
Краткорочни финансијски пласмани  4.484  4.594 
Готовина и готовински еквиваленти  5.723  22.451 
Порез на додату вредност и АВР 8 29.201  46.877 

  1.088.942  1.188.880 
     
Одложена пореска средства  6.857  6.158 
     
Губитак изнад висине капитала  426.089  159.210 
     
УКУПНА АКТИВА  1.612.092  1.471.309 
     
ПАСИВА     
Капитал     
Oсновни капитал 9 416.875  416.875 
Oстали капитал  2.220  2.220 
Резерве  7.112  7.103 
Губитак  (426.207)  (426.198) 

  -  - 

Дугорочне обавезе     
Дугорочна резервисања 10 33.067  27.130 
Дугорочни кредити 11 90.264  98.091 

  123.331  125.221 

Kраткорочне обавезе     
Kраткорочне финансијске обавезе 12 62.266  46.069 
Обавезе из пословања 13 1.007.448  1.074.744 
Oстале краткорочне обавезе  14 390.031  186.041 
Обавезе по основу јавних прихода и ПВР  13.541  39.087 
Oбавезе по основу пореза на добитак  211  147 

  1.473.497  1.346.088 
     
Одложене пореске обавезе  15.264  - 
     
УКУПНА ПАСИВА  1.612.092  1.471.309 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe саставни дeo  

oвих консолидованих финансијских извeштаја. 
 
 

Радомир Дмитровић 
Директор 

Mиланка Дашић 
Овлашћени рачуновођа 



НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД 
 
КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПEХА 
За пoслoвну 2013. гoдину 
(у хиљадама РСД) 
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 Напомена 2013.  2012. 

     
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ     
Приходи од продаје 15 1.793.998  2.000.797 
Приходи од активирања учинака и робе  -  182 
Oстали пословни приходи 16 50.325  73.862 

  1.844.323  2.074.841 

     
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ     
Набавна вредност продате робе  10.527  33.457 
Трошкови материјала 17 592.731  681.765 
Трошкови зарада и остали лични расходи 18 666.963  686.776 
Tрошкови амортизације  28.392  42.406 
Oстали пословни расходи 19 657.946  746.797 

  1.956.559  2.191.201 

     
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  (112.236)  (116.360) 

     
Финансијски приходи  7.940  31.369 
Финансијски расходи 20 (38.027)  (54.856) 
     
Oстали приходи 21 23.015  17.097 
Oстали расходи  (14.590)  (15.078) 

     
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  (133.898)  (137.828) 

     
Нето добитак пословања које се обуставља  -  19 

     
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (133.898)  (137.809) 

     
Порез на добитак   (396)  1.453 

     
ГУБИТАК  (134.294)  (136.356) 

     
Губитак по акцији (у динарима) 23 (19.928)   (20.234) 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe саставни дeo  

oвих консолидованих финансијских извeштаја. 
  
   



НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД 
 
КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ 
За пoслoвну 2013. гoдину 
(у хиљадама РСД) 
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 2013.  2012. 

    
AКЦИJСКИ КАПИТАЛ    
Стање на почетку године 416.875  416.875 

    
Стање на крају године 416.875  416.875 

    
ОСТАЛИ КАПИТАЛ    
Стање на почетку године 2.220  2.220 

    
Стање на крају године 2.220  2.220 

    
РЕЗЕРВЕ    
Стање на почетку године 7.103  7.027 
Повећање у току године 9  76 

    
Стање на крају године 7.112  7.103 

    
ГУБИТАК    
Стање на почетку године (585.408)  (455.705) 
Корекција резултата ранијег периода (137.665)  - 
Смањење у току године 5.071  6.653 
Губитак текуће године (134.294)  (136.356) 

    
Стање на крају године (852.296)  (585.408) 

    
УКУПНО КАПИТАЛ (426.089)  (159.210) 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe саставни дeo  

oвих консолидованих финансијских извeштаја. 
 



НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД 
 
КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
За пoслoвну 2013. гoдину  
(у хиљадама РСД) 
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 2013.  2012. 

    
ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ    
Продаја и примљени аванси 2.187.018  2.290.614 
Примљене камате из пословне активности 76  136 
Oстали приливи из редовног пословања 1.855  2.720 
Исплате добављачима и дати аванси (1.586.409)  (1.591.914) 
Зараде и остали лични расходи (582.804)  (673.563) 
Плаћене камате (23.352)  (7.374) 
Порез на добитак (1.737)  (1.433) 
Плаћања по основу осталих јавних прихода (21.371)  (22.066) 

    
Нето (одлив) готовине из пословних активности (26.724)  (2.880) 

    
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    
Продаја некретнина и опреме 35  50 
Остали финансијски  пласмани, приливи 1.069  41.653 
Примљене камате из активности инвестирања  1  192 
Куповина акција и удела, одливи -  (8.266) 
Куповина некретнина и опреме (1.483)  (39) 
Oстали финансијски пласмани, одливи (40)  - 

    
Нето (одлив)/прилив готовине из активности инвестирања (418)  33.590 

    
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    
Дугорочни и краткорочни кредити, приливи 53.446  66.515 
Дугорочни и краткорочни кредити, одливи (43.038)  (78.328) 

    
Нето прилив/(одлив) готовине из активности финансирања 10.408  (11.813) 

    
Нето (одлив)/прилив готовине у току године (16.734)  18.897 

    
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 22.451  3.842 
    
Позитивне курсне разлике 6  167 
Негативне курсне разлике -  (455) 

    
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 5.723  22.451 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe саставни дeo  

oвих консолидованих финансијских извeштаја. 



НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2013. године 
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

НИД Компанија Новости а.д. Београд (у даљем тексту: „Матично друштво“) је основана 31. 
децембра 2001. године. 
 
Матично друштво је организовано као отворено акционарско друштво и уписано је у 
Регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Матичног 
друштва се од дана 29. aвгуста 2006. године тргује на ванберзанском тржишту Београдске 
берзе. 
 
Основна делатност Матичног друштва и зависних друштава (у даљем тексту: „Група“) је 
штампа и издавање новина. 
 
Седиште Групе је у Београду, улица Трг Николе Пашића број 7. 
 
Матични број Матичног друштва је 07040962, а порески идентификациони број 100002348. 
 
Консолидовани финансијски извештаји за пословну 2013. годину одобрени су од стране 
руководства Групе дана 28. априла 2014. године. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Основе за састављање консолидованих финансијских извештаја 

 
Консолидовани финансијски извештаји Групе су састављени у складу са Законом о 
рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013), Законом о рачуноводству и ревизији 
(Службени гласник РС, бр. 46/2006, 111/2009 и 99/2011) и другим рачуноводственим 
прописима који се примењују у Републици Србији. 
 
На основу важећих рачуноводствених прописа, правна лица и предузетници у Републици 
Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и 
обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање 
финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 
подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), 
Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 
финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
 
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда 
финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у 
Службеном гласнику РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2013. 
годину нису преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима. 
 
Сходно томе, приликом састављања консолидованих финансијских извештаја Група није у 
потпуности применила МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 
31. децембра 2013. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да  имају на реалност и 
објективност консолидованих финансијских извештаја Групе, приложени консолидовани 
финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у 
сагласности са МСФИ и МРС. 



НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2013. године 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 

 
Основе консолидације 

 

 Зависна привредна друштва 
 

Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје Матичног друштва и његових 
зависних привредних друштава. Зависна привредна друштва су правна лица која се налазе 
под контролом Матичног друштва. Контрола постоји када Матично друштво поседује, 
директно или индиректно, моћ управљања финансијским и пословним политикама 
зависног привредног друштва на начин који му обезбеђује користи од његових активности. 

 
Метод куповине је коришћен за рачуноводствено обухватање свих пословних комбинација 
који су имали за резултат стицање зависног привредног друштва од стране Групе. Трошак 
пословне комбинације се одмерава по фер вредности датих средстава, насталих или 
преузетих обавеза и инструмената капитала на датум размене, и увећава за трошкове који 
се могу директно приписати пословној комбинацији. Препознатљива стечена имовина и 
обавезе и потенцијалне обавезе преузете пословном комбинацијом се иницијално 
одмеравају по њиховој фер вредности на дан стицања. Било који вишак између трошка 
пословне комбинације над учешћем стицаоца у нето фер вредности препознатљиве 
имовине, обавеза и потенцијалних обавеза признаје се као гудвил. 

 
Финансијски извештаји зависних привредних друштава укључују се у консолидоване 
финансијске извештаје Групе на основу сабирања „ред по ред“ истих ставки активе, пасиве, 
капитала, прихода и расхода, од дана стицања ефективне контроле до дана престанка 
постојања ефективне контроле над зависним привредним друштвом. Сви материјално 
значајни износи трансакција које су настале из међусобних пословних односа између 
привредних друштава укључених у консолидацију елиминисани су приликом поступка 
консолидације.  
 
Консолидовани финансијски извештаји Групе састављени су уз примену јединствених 
рачуноводстених политика за сличне трансакције. 

 
 Заједнички контролисана привредна друштва 
 

Група своје учешће у заједнички контролисаном привредном друштву признаје применом 
метода пропорционалне консолидације. Група комбинује свој удео у сваком делу имовине, 
обавеза, прихода и расхода заједнички контролисаног привредног друштва са сличним 
ставкама у својим финансијским извештајима по принципу „ред по ред“. 

 
Презентација консолидованих финансијских извештаја 
 
Консолидовани финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником 
о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, 
друга правна лица и предузетнике(Службени гласник РС, бр. 114/2006, 119/2008, 2/2010, 
101/2012, 118/2012 и 3/2014). 

 
Консолидовани финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим 
уколико није другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у 
Републици Србији. 
 



НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2013. године 

10 

 

 

 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
Рачуноводствени метод 
 
Консолидовани финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне 
вредности, осим уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан 
у значајним рачуноводственим политикама. 
  
Начело сталности пословања 

 
 Консолидовани финансијски извештаји Групе састављени су на основу начела сталности 

пословања. 
 
Упоредни подаци 

 
Матично друштво је доле наведене корекције спровело кориговањем стања у пословним 
књигама за 2013.  годину. Ове корекције нису приказане у консолидованом билансу стања 
и консолидованом билансу успеха за 2012. годину, већ их је Група приказала у 
консолидованим финансијским извештајима за 2013. годину.  Ефекти корекција који се 
односе на консолидоване финансијске извештаје за 2012. годину су следећи: 
 

у хиљадама РСД 

 2012. 

   

Повећање расхода по основу камата  129.214  
Смањење трошкова зарада и осталих личних расхода  423  
Повећање осталих пословних расхода  8.874 
Повећање губитка  137.665  
   

Повећање обавеза по основу ПДВ  19.438  
Смањење обавеза на порезе и доприносе на зараде  423  
Смањење осталих обавеза за порезе и доприносе и друге дажбине  10.564  
Повећање осталих обавеза  129.214  
Смањење капитала  137.665  

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

Некретнине и опрема 
 

Некретнине и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени 
коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна 
вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу ових 
средстава у стање функционалне приправности. 
 
Након почетног признавања, некретнине и опрема вреднују се по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Некретнине и опрема (наставак) 
 
Амортизација некретнина и опреме се израчунава применом пропорционалне методе у 
току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 
 

Грађевински објекти 1,3% 
Фото апарати 15,0% 
Моторна возила 15,0%-20,0% 
Рачунари 20,0% 
Канцеларијски намештај 10,0% 
Телекомуникациона опрема 10,0%-20,0% 
Остала опрема 10,0%-15,0% 

 
Обрачун амортизације  почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 
амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 
намеравани век  њиховог коришћења. 
 
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или 
отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене 
вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 

 
Залихе 
 
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 
вредности, у зависности која је нижа.  
 
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у 
цену коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући 
трошкове камата. 
 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 
нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.  
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
 
Умањење вредности имовине 

 
На дан сваког биланса стања, Група преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдила да ли постоје индикације да је 
дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације 
постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални 
губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Група 
процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Умањење вредности имовине (наставак) 
 

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која 
је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови 
дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која 
одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за 
то средство.  

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 
 
Финансијски инструмeнти 

 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања,  
краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Група 
класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер 
вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и 
потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су 
средства стечена. Руководство Групе утврђује класификацију финансијских средстава 
приликом иницијалног признавања. 
 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Група класификује 
финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и 
остале финансијске обавезе. 
 
Метод ефективне камате 
 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује 
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност 
финансијског средства или финансијске обавезе.  

 
Готовина и готовински еквиваленти 

 
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства 
на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће 
лако конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Финансијски инструмeнти (наставак) 
 
Кредити (зајмови) и потраживања 

 
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или 
одредивим плаћањима  која  се не  котирају  на  активном  тржишту  класификују  се  као  
кредити (зајмови) и потраживања.  
 
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе 
ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од 
камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних 
потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 
 
Умањења вредности финансијских средстава  

 
На дан сваког биланса стања Група процењује да ли постоје објективни докази да је дошло 
до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава (осим 
средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских 
средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног или више 
догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, процењени 
будући новчани токови средстава измењени. 
 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а 
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну 
исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. 
Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход. 
 
Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе се иницијално признају по фер вредности примљених  
средстава, умањеној за трошкове трансакције. 

 
Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој 
вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 
консолидованом билансу успеха обрачунског периода. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Порез на добитак  
 

Текући порез 
 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 
опорезивању Републике Србије, односно пореским прописима земаља у којима послују 
зависна привредна друштва. Коначни износ обавезе пореза на добитак Матичног друштва 
утврђује се применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском 
билансу. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у 
званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане 
прописима о опорезивању Републике Србије.  
 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу 
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, 
губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих 
обрачунских периода, али не дуже од 5 година. 

 
Одложени порез 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза 
према билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене 
вредности средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске 
основице коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се 
признају за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства 
признају у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за 
коришћење одбитних привремених разлика. 
 
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се 
примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез 
се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се 
књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође 
распоређује у оквиру капитала. 

 
Примања запослених 

 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 

 
У складу са прoписима кoји сe примeњују, Група јe у oбавeзи да плаћа дoпринoсe 
државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe 
укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама 
прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Група јe, такoђe, oбавeзнa да oд брутo 
плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати тим фoндoвима. 
Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт 
расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 
 
Група није укључена у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим 
основама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Примања запослених (наставак) 

 
Отпремнинe 

 
У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Група има обавезу да запосленом 
исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу три просечне зараде остварене  у 
Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Група није извршилa 
актуарску процену садашње вредности ове обавезе и није формиралa резервисање по том 
основу. Руководство Групe верује да таква резервисања, уколико би била процењена, не би 
могла да имају материјално значајан ефекат на консолидоване финансијске извештаје 
Групе. 

 
Јубиларне награде 
 
Група јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 20, 30 и 40 гoдина нeпрeкиднoг рада у 
Групи. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe мeсeчнe зарадe у Групи, 
остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у распoну oд 50% дo 100% основне 
зарадe. 
 
Приходи и расходи  
 
Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под 
условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају 
у моменту испоруке производа или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној 
вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  
 
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 
Прерачунавање стране валуте 

 
 Пословне промене и позиције биланса стања  
 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 
књижене су у корист или на терет биланса успеха. 
 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној 
валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Прерачунавање стране валуте (наставак) 
 
 Привредна друштва у саставу Групе 
 

Резултати пословања и финансијска позиција свих привредних друштава у саставу Групе 
чија функционална валута није динар се преводе у динаре на следећи начин: 
 

 Средства и обавезе за сваки презентовани биланс стања преводе се по курсу 
важећем на датум тог биланса стања. 

 Приходи и расходи за сваки биланс успеха преводе се по просечном курсу за дату 
пословну годину. 

 Све резултирајуће курсне разлике се признају у оквиру капитала Групе.   
 

Трошкови позајмљивања 
 

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 
стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у 
набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања 
признају се као расход периода у коме су настали. 

 
 
4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Групе да врши процене и 
доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене 
и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима 
пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских 
извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.  
 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту: 

 
Корисни век некретнина и опреме 
 
Група процењује преостали корисни век некретнина и опреме на крају сваке пословне 
године. Процена корисног века некретнина и опреме је заснована на историјском искуству 
са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама 
економских и индустријских фактора. 
 
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним 
књигама Групе се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 
рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан 
ефекат на књиговодствену вредност некретнина и опреме као и на износ амортизације 
текућег обрачунског периода.   
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 

Умањење вредности имовине 
 
На дан биланса стања, Група врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности 
неког средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске 
токове не генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. 
Накнадне промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних 
токова могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине. 
 
Исправка вредности потраживања  

 
Исправка  вредности  сумњивих  и  спорних  потраживања  је  извршена  на  основу 
процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена 
руководства  је  заснована  на  старосној  анализи  потраживања  од  купаца,  историјским 
отписима, кредитној способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово 
укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. 
Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце 
могу да имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних 
потраживања обелодањене у приложеним финансијским извештајима. 

 
Судски спорови  
 
Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености 
потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство Групе 
доноси одређене процене. Ове процене су неопходне за утврђивање вероватноће настанка 
негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед 
инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од 
губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Група дође 
до нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних 
саветника. Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 
 

у хиљадама РСД 
  

 
Грађевински 

објекти 

  
 
 

Oпрeма 

  
 

Средства у 
припреми 

 Улагања  
у туђа  

средства и 
аванси 

  
 
 

Укупно 

          
Набавна вредност          
1. јануар 2012. године 18.013  475.866  -  20.914  514.793 
Набавке у току године -  582  8.807  -  9.389 
Преноси -  4.191  (4.191)  -  - 
Преноси на нем.улагања -  -  (4.616)  -  (4.616) 
Курсне разлике 727  837  -  -  1.564 

31. децембар 2012. године 18.740  481.476  -  20.914  521.130 

          
1. јануар 2013. године 18.740  481.476  -  20.914  521.130 
Набавке у току године -  688  2.963  -  3.651 
Преноси -  1.002  (1.002)  -  - 
Преноси на нем.улагања -  -  (1.961)  -  (1.961) 
Отуђења и расходовања -  (8.087)  -  -  (8.087) 
Курсне разлике 74  83  -  -  157 

31. децембар 2013. године 18.814  475.162  -  20.914  514.890 

          
Исправка врeднoсти           
1. јануар 2012. године 2.780  361.770  -  17.402  381.952 
Амортизација 632  37.362  -  2.091  40.085 
Курсне разлике 110  574  -  -  684 

31. децембар 2012. године 3.522  399.706  -  19.493  422.721 

          
1. јануар 2013. године 3.522  399.706  -  19.493  422.721 
Амортизација 630  24.467  -  580  25.677 
Oтуђења и расходовања -  (6.971)  -  -  (6.971) 
Курсне разлике 20  73  -  -  93 

31. децембар 2013. године 4.172  417.275  -  20.073  441.520 

          
Садашња врeднoст           
31. децембар 2013. године  14.642  57.887  -  841  73.370 

31. децембар 2012. године 15.218  81.770  -  1.421  98.409 
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6. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Дати аванси:     
   - повезана правна лица          96.827   18.884 
   - остала правна лица           31.507   104.027 
Роба           25.275   28.690 
Материјал             7.363   7.433 
Остало                     -     9 

        160.972   159.043 
Mинус: исправка вредности      (102.644)  (83.135) 
     
  58.328  75.908 

 
 
7. ПОТРАЖИВАЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Потраживања од купаца:     
   - повезана правна лица  2.527  5.822 
   - у земљи  532.730  1.057.287 
   - у иностранству  513.207  23.460 
Остала потраживања  41.955  53.254 

  1.090.419  1.139.823 
Минус: исправка вредности      (100.397)  (101.129) 

                                         
        990.022   1.038.694 

 
У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Група продаје на 
одложени рок који у просеку износи 20 дана. Старосна структура потраживања на дан 31. 
децембра 2013. и 2012. године представљена је на следећи начин: 

 
у хиљадама РСД 

  2013.  2012. 
 
0-30 дана  114.395  141.132 
30-60 дана  21.382  3.262 
60-90 дана  13.607  45.422 
90-180 дана  15.304  34.240 
180-360 дана  6.755  89.435 
преко 360 дана  918.976  826.332 
     
  1.090.419  1.139.823 

 
На доспела потраживања Група не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања од 
купаца није обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.  
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7. ПОТРАЖИВАЊА (НАСТАВАК) 

 
Промене на исправци вредности потраживања за 2013. и 2012. годину су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Стање на почетку године  101.129  102.696 
Нове исправке у току године  8.487  11.078 
Наплата претходно исправљених потраживања  (9.219)  (10.486) 
Директан отпис   -  (2.159) 
     
Стање на крају године  100.397  101.129 

 
 
8. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Активна временска разграничења           24.237   25.448 
Потраживања по основу ПДВ-а             4.964   21.429 
     
  29.201  46.877 

 
 
9. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Maтичног друштва исказан на дан 31. децембра 2013. године у износу од 
416.875 хиљада РСД (2012. године – 416.875 хиљада РСД) чини 6.739 обичних акција (2012. 
године – 6.739 обичних акција), појединачне номиналне вредности од 61.860 динара.  
 
Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности и код Агенције за привредне регистре.  
 
Структура основног капитала Maтичног друштва на дан 31. децембра 2013. и 2012. године 
дата је у наредном прегледу: 
 
 Број акција  % учешћа 
    
Република Србија 1.989   29,51% 
Trimax Investments GmbH, Халајн, Аустрија 1.684   24,99% 
Ardos Holding GmbH, Салцбург, Аустрија 1.678   24,90% 
Karamat Holdings Ltd, Лимасол, Кипар  846   12,55% 
Фонд за ПИО Републике Србије  482   7,15% 
Остали акционари 60  0,90% 
    

 6.739  100,00% 
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9. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (НАСТАВАК) 
 

На основу решења Комисије за хартије од вредности број 6/0-17-4635/126-10 од 23. јуна 
2011. године друштва Trimax Investments GmbH, Халајн, Аустрија, Ardos Holding GmbH, 
Салцбург, Аустрија и Karamat Holdings Ltd, Лимасол, Кипар имају привремену меру забране 
права гласа на укупно 2.524 акције Матичног друштва. 

 
 
10. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Резервисања за ауторске хонораре  25.409  22.742 
Резервисања за накнаде по уговорима  5.022  4.388 
Остала дугорочна резервисања  2.636  - 

     
  33.067  27.130 

 
Промене на резервисањима у 2013. години приказане су у наредној табели: 

 
у хиљадама РСД 

 Ауторски 
хонорари 

 Накнаде по  
уговорима 

  
Остало 

  
Укупно 

        
Стање на почетку године 22.742  4.388  -  27.130 
Нова резервисања у тoку гoдинe 16.159  3.844  2.636  22.639 
Исплате у току године (13.492)  (3.210)  -  (16.702) 

        
Стање на крају године 25.409  5.022  2.636  33.067 

 
 
11. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 
у хиљадама РСД 

  2013.  2012. 

 
Дугорочни кредити у земљи  101.689    110.607  
Текућа доспећа дугорочних кредита  (11.425)  (12.516) 

     
  90.264   98.091  

 
Обавезе Групе по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2013. године  у износу 
од 101.689 хиљада РСД (2012. године – 110.607 хиљада РСД) највећим делом се односе на 
средства одобрена за финансирање текућег пословања. 

 
Каматне стопе на одобрена средства на дан биланса стања износиле су тромесечни 
ЕУРИБОР+5,5% годишње (2012. године - тромесечни ЕУРИБОР+5,5% годишње).  
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11. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (НАСТАВАК) 

 
Целокупан износ обавеза по основу дугорочних кредита на дан консолидованог биланса 
стања је деноминиран у ЕУР. 

 
Структура доспећа обавеза по дугорочним кредитима на дан 31. децембра 2013. и 2012. 
године дата је у следећој табели: 

 
у хиљадама РСД 

  2013.  2012. 
 

До 1 године  11.425   12.516  
Од 1 до 2 године  13.798   10.265  
Од 2 до 5 године  76.466   87.826  
      
  101.689  110.607  

 
 
12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Краткорочни кредити у земљи  50.841  33.553 
Текућа доспећа дугорочних кредита  11.425  12.516 

     
  62.266  46.069 

 
Обавезе Групе по основу краткорочних кредита на дан 31. децембра 2013. године  у износу 
од 50.841 хиљаде РСД (2012. године – 33.553 хиљаде РСД) ) у потпуности се односе на 
средства одобрена од стране Београдске Пословне Школе за одржавање ликвидности. 

 
Каматна стопа на одобрена средства на дан консолидованог биланса стања је утврђена на 
нивоу референтне каматне стопе НБС (2012. године - фиксна каматна стопа износи 9,9% 
годишње, варијабилана каматна стопа на нивоу референтне каматне стопе НБС). 

 
Целокупан износ обавеза по основу краткорочних кредита је одобрен у динарима. 

 
 
13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Обавезе према добављачима:     
   - повезана правна лица  1.542  6.514 
   - у земљи  903.201  868.411 
   - у иностранству  36.519  110.294 
Примљени аванси           60.486   38.739 
Остале обавезе из пословања              5.700   50.786 

     
  1.007.448  1.074.744 
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14. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде        312.319   139.126 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада           48.001   19.783 
Обавезе за дивиденде            26.124   26.124 
Остале краткорочне обавезе             3.587   1.008 

     
  390.031  186.041 

 
 
15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Приходи од продаје робе у земљи  34.855  263.464 
Приходи од продаје производа:     
   - у земљи  1.058.875  1.043.591 
   - у иностранству  128.190  17.413 
Приходи од продаје услуга:     
   - у земљи        555.358   661.200 
   - у иностранству           16.720   15.129 

     
    1.793.998  2.000.797 

 
 
16. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Приходи од продаје старе хартије           27.748   34.327 
Приходи од закупнина           19.763   31.970 
Остали пословни приходи              2.814   7.565 

     
  50.325  73.862 
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17. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Трошкови материјала за израду       566.036   650.575 
Трошкови горива и енергије           22.079   23.862 
Трошкови режијског материјала             4.328   7.328 
Трошкови осталог материјала               288   - 

     
  592.731  681.765 

 
 
18. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Трошкови нето зарада        350.373   341.392 
Трошкови пореза и доприноса на зараде        234.223   227.629 
Трошкови резервисања за ауторске хонораре  
   и накнада по уговорима о делу     22.639  27.130 
Трошкови накнада за превоз радника           18.308   15.263 
Ауторски хонорари           14.263   39.442 
Трошкови накнада дописника из иностранства             8.478   8.623 
Трошкови отпремнина             2.283   4.908 
Остали лични расходи            16.396  22.389 

     
  666.963  686.776 

 
 
19. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Трошкови услуга на изради учинака         441.088   490.962 
Трошкови транспортних услуга  85.142  94.468 
Трошкови рекламе и пропаганде  27.334  61.208 
Обезвређење датих аванса  19.509  - 
Трошкови новинско-агенцијских услуга              8.730  11.875 
Трошкови професионалних услуга  8.162  6.552 
Трошкови закупнина             7.776  7.960 
Трошкови такси, вештачења и судски трошкови  6.091  15.986 
Трошкови платног промета  5.654  5.574 
Трошкови услуга одржавања             4.900   5.192 
Трошкови репрезентације  4.714  3.649 
Трошкови пореза и доприноса  4.345  1.444 
Трошкови адвокатских услуга  2.678  2.907 
Остали пословни расходи  31.823  39.020 
     
  657.946  746.797 
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20. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Расходи камата           25.989   32.613 
Негативне курсне разлике             6.744  12.262 
Остали финансијски расходи            5.294  9.981 

     
           38.027   54.856 

 
 
21. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2013.  2012. 

 
Наплаћена отписана потраживања  9.219  10.486 
Наплаћени трошкови спорова  1.943  523 
Добици по основу продаје материјала  1.319  1.256 
Остали приходи  10.534  4.832 

     
  23.015  17.097 

 
 
22. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У САСТАВУ ГРУПЕ 
 

Преглед привредних друштава у саставу Групе дат је у следећем прегледу: 
 

Пословно име Делатност Земља Учешће у % 
    
НИП Спорт д.о.о. Београд издаваштво Србија 100,00% 
Новости прес д.о.о. Подгорица издаваштво Црна Гора 100,00% 
Новости прес комерц д.о.о. Бања Лука издаваштво Република Српска 100,00% 
Штампарија Новости д.о.о. Београд штампа Србија 50,00% 

 
Штампарија Новости д.о.о. Београд је заједничко контролисано привредно друштво које је 
по први пут консолидовано у 2009. години.  

 
 
23. ГУБИТАК ПО АКЦИЈИ 

 
Матично друштво израчунава основни губитак по акцији као однос губитка из 
континуираног пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и 
пондерисаног просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир 
сопствене акције стечене у току године од стране Матичног друштва. 
 



НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. БЕОГРАД 
 

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2013. године 

26 

 

 

 

 

23. ГУБИТАК ПО АКЦИЈИ (НАСТАВАК) 
 

Прорачун губитка по акцији за 2013. и 2012. годину извршен је на основу следећих 
података: 

 

у хиљадама РСД 
 2013.  2012. 

 

Губитак текуће године (134.294)  (136.356) 
    
Пондерисани број обичних акција 6.739  6.739 

 
 
24. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 
У оквиру својих редовних пословних активности Група обавља трансакције са повезаним 
лицима. У току 2013. и 2012. године обављене су следеће трансакције са повезаним 
правним лицима:  

 
у хиљадама РСД 

  2013.  2012. 
 

НАБАВКЕ     
   - остала повезана правна лица   3.650  9.053 

     
  3.650  9.053 

 
ПОТРАЖИВАЊА     
Дати аванси:     
   - остала повезана правна лица  96.827  18.884 
Потраживања од купаца:     
   - остала повезана правна лица  2.527  5.822 

     
  99.354  24.706 

 
OБАВЕЗЕ     
Обавезе из пословања:     
   - остала повезана правна лица  1.542  6.514 

     
  1.542  6.514 
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25. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

Група обавља своју пословну активност као јединствен пословни сегмент, издавање 
новина. Сходно томе, следеће информације представљају обелодањивања на нивоу Групе 
као целине. 

 
Информације о приходима од продаје производа и услуга 
 

у хиљадама РСД 
 2013.  2012. 

 
Дневна и ревијална издања    1.191.747   1.226.174 
Услуге оглашавања        564.064   690.028 
Књиге           34.571   66.928 
Oстало             3.616   17.667 
    
    1.793.998  2.000.797 

 
Географске информације о приходима од продаје 

 
Приходи од продаје остварени по тржиштима у 2013. и 2012. години су као што следи: 

 
у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 
 

Србија      1.643.841   1.791.086 
Република Српска            94.594   98.767 
Црна Гора            38.840   78.311 
Остале земље            16.723   32.633 

    
       1.793.998   2.000.797 

 
Информације о највећим купцима 

 
У оквиру прихода од продаје су укључени приходи у износу од 666.496 хиљада РСД (2012. 
године – 756.230 хиљада РСД) остварени од два највећа купца Групе.  

 
 
26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Циљеви управљања финансијским ризицима 
 

Пословање Групе је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима 
Групе је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи 
минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Групе. 
 
Група не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити 
постоји организовано тржиште таквих инструмената. 
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26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Тржишни ризик 
 
Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су 
промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину 
прихода Групе или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања 
тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у 
оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Групе. 
 
Девизни ризик 
 
Изложеност Групе девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне 
финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и 
готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне 
финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути.  
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Групе у страним валутама на 
дан извештавања је следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 Имовина  Обавезе 

 2013.  2012.  2013.  2012. 

        
ЕУР      166.843  179.591       135.100   235.150 
БАМ 215.641  220.732            5.922   4.669 

Остало         1.277   692             223   226 

        
      383.761   401.015       141.245   240.045 

 
На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 
евидентно је да је Група пре свега осетљива на промене девизног курса ЕУР и БАМ.  
 
У следећој табели приказана је осетљивост Групе на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у односу на ЕУР, односно БАМ. Стопа осетљивости од 10% представља процену 
руководства Групе у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР, односно БАМ. 
 

у хиљадама РСД 
 2013.  2012. 

 +10%  -10%  +10%  -10% 

        
ЕУР        3.174         (3.174)  (5.556)  5.556 
БАМ       20.972        (20.972)  21.606  (21.606) 

        
 24.146  (24.146)  16.050  (16.050) 
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26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 

Каматни ризик 
 

Група је изложена ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је 
каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Група нема на 
располагању инструменте којима би ублажила његов утицај.  

 
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2013. и 2012. године са 
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу: 

  
у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 
 

Финансијска средства    
Некаматоносна       997.506   1.062.907 

Каматоносна (фиксна каматна стопа)         12.258   13.433 

    
    1.009.764   1.076.340 

 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    1.336.993   1.222.047 

Каматоносне (фиксна каматна стопа)  -  13.481 

Каматоносне (варијабилна каматна стопа)        152.530    130.678 

    
    1.489.523   1.366.206 

 
Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну годину на 
реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2012. године - 1%), почев од 1. јануара. 
Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промену каматних стопа, 
имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примењена је на финансијске 
инструменте Групе који су постојали на дан биланса стања и претпоставља да су све остале 
варијабле непромењене. 

 
у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

 +1%  -1%  +1%  -1% 

        
Финансијске обавезе        (1.525)             1.525   (1.307)  1.307 

        
        (1.525)             1.525   (1.307)  1.307 

  
Кредитни ризик 

 
Група је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Групи измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак Групе. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне 
финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.    
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26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Кредитни ризик (наставак) 
 

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Група је принуђена да 
користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које 
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са 
одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу 
бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са 
пословном политиком усвојеном од стране руководства Групе. Износ максималне  
кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.  
 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености 
кредитном ризику, Група примењује механизме предвиђене пословном политиком. 

 
Изузев потраживања од два највећа купца обелодањених у напомени 25 уз консолидоване 
финансијске извештаје, Група  нема  значајнију  концентрацију  кредитног  ризика, јер се 
њена потраживања и пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са 
појединачно малим износима дуговања.  

 
Ризик ликвидности 

 
Руководство Групе управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Група у 
сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Група управља ризиком ликвидности 
одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних 
токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.  

 
Рочност доспећа финансијских обавеза Групе дата је у следећој табели: 
 

у хиљадама РСД 
 до  

1 године  
од 1 до 2 

године  
од 2 до 5 

година  Укупно 

        
2013. година        
Дугорочни кредити         11.425   13.798   76.466       101.689  
Краткорочни кредити 50.841                       -                      -   50.841  
Обавезе из пословања 946.962                      -   -   946.962  
Остале краткорочне обавезе 390.031    -            -       390.031  

            
 1.399.259        13.798   76.466    1.489.523  

 
2012. година        
Дугорочни кредити 12.516  10.265  87.826  110.607 
Краткорочни кредити 33.553  -  -  33.553 
Обавезе из пословања 1.036.005  -  -  1.036.005 
Остале краткорочне обавезе 186.041  -  -  186.041 

        
 1.268.115  10.265  87.826  1.366.206 
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26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Ризик ликвидности (наставак) 

 
Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 
најранијег датума на који ће Група бити обавезна да такве обавезе намири. 
 

 
27. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Групе има за циљ очување  
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући 
приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и 
капитала. Руководство Групе прегледа структуру капитала на годишњој основи. 
 
На дан 31. децембра 2013. године Група je исказала губитак изнад висине капитала у 
износу од 426.089 хиљадa РСД (2012. године – 159.210 хиљада РСД). 

 
 
28. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 

На дан 31. децембра 2013. и 2012. године Група није имала финансијских средстава и 
обавеза која се након почетног признавања вреднују по фер вредности. 
 
Књиговодствене вредности финансијских инструмената обелодањене у билансу стања 
Групе по амортизованој вредности приближно су једнаке њиховим фер вредностима. 

 
 
29. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Прoцeњeна вредност судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2013. године вoде 
прoтив Групе изнoси 87.503 хиљаде РСД (2012. године – 77.717 хиљада РСД). Изнoси 
кoначних губитака пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих 
затeзних камата дo датума oкoнчања спoрoва, oднoснo дo датума кoначних исплата пo 
спoрoвима. Рукoвoдствo сматра да судски спoрoви кoји сe вoдe прoтив Групе нeће 
проузроковати матeријалнo значајнe штeтe пo Групу. 

 
 
30. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и 
активности Групе могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције 
могу бити оспорене од стране пореских власти и Групи може бити одређен додатни износ 
пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година, односно 
пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година 
од када је обавеза настала.   
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31. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 

Структура неусаглашених потраживања и обавеза на дан 31. децембра 2013. и 2012. године 
дата је као што следи: 

 
у хиљадама РСД 

  2013.  2012. 
 

ПОТРАЖИВАЊА:     
НИП Компанија Борба а.д. Београд  230.926     (213.489) 
Футура плус д.о.о. Београд  71.369   81.762  
Una-press д.о.о. Београд  (4.915)  - 
Global Press д.о.о. Београд  (4.466)   -  

     
  292.914  (131.727) 

 
ОБАВЕЗЕ     
Oбавезе из пословања:     
Una-press д.о.о. Београд    9.824    -  
Global Press д.о.о. Београд    5.701    -  
НИП Компанија Борба а.д. Београд   (17.410)   (17.743) 

  (1.885)  (17.743) 

Дугорочни кредити:     
Hypo Alpe Adria Bank а.д. Београд  7.895   (7.162) 

     
  6.010  (24.905) 

 
Стање потраживања по пословним књигама Групе је више исказано за нето износ од 
292.914 хиљада РСД (2012. године – мање исказано за нето износ од 131.727 хиљада РСД), 
док је стање обавеза по пословним књигама Групе више исказано за нето износ од 6.010 
хиљада РСД (2012. године – мање исказано за нето износ од 24.905 хиљада РСД). 

 
 
32. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  
 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за 
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били 
следећи: 

 
 2013.  2012. 

    
ГБП 136,9679  139,1901 
ЕУР 114,6421  113,7183 
УСД 83,1282  86,1763 
БАМ 58,6156  58,1432 

 
 

Београд, 4. јун 2014. године 
 
 

Радомир Дмитровић 
Директор 

Бранко Вукићевић 
Финансијски директор 

 



GODISNJI IZVESTAJ o PosLoVANJU DRUSWA:
NID KOMPANIJA NOVOSTI AD, BEOGRAD

Opsti podaci:

POS]OVNO ]N']C: NOVINSKO IZDAVACKO DRUSTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD
Sediste i adresa: BEOGRAD, TRG NIKOLE PASICA 7
lvlatidni broj : 07 040962
PIB: 100002348

Veb sajt ie-nail adresa: wwvv.lovosri. rs, kompanija@novosti.rs
Broj ldatum reienja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD 33563 3,12.2005. godine

Deiatnost (5ifra iopis): 5813- IZDAVANJE NOVINA
Broj zaposlenih (na dan 31.12.2013. godini): 478
Broj akcionara ( na dan 31.12.2013. godine): 24

10 najveeih akcionara ( na dan 31.12.2013,):

Rbr Ime i prezirne-naziv akcionara Broj akcija o/outeiia u osn.

]. RFPIJBI TKA SRBTIA 29 ,5147 6

TRIN1AX INVESTI\4ENTS G14BH

3, ARDOS HOLDING GI'4BH

PIO FOND RS ;482 7,15240

24,98887

1678

845

24,89984

12,s389s

:14 0,2077 5

1989

RAIFFEISEN ZENTRALBANK

STEFANOVIC SLOBODAN

11 0,16323

r8 0,11871

0,08903KESLER ST4lL]KA

BLAGO]EVIC ZDRAVKO 3

Vrednost osnovnog kapitala (u 000 dinara): Osnovni
kapltal: 416.874,540,00 RSD

Broj izdatjh akclja-obiane: 6,739 obidnih akcjja je 61,860.00 RSD

ISIN broj: RSKNOVE10579
CIF kod: ESVUFR

6

Q,04452



Podacl o zavisnim druitvima:

qodine

Poslovno ime, sediste lposlovna adresa revizorske kuae:

Baker Tilly WB Revizija doo,
Beograd, Bul, Despota Stefana 12

Naziv l-:i5ta ra koje sL uklljudene akcije:

Beogradska berza a.d. Beograd

Podaci o Upravi druitva

dlanovi Nadzornog odbora na dan 31.12.2013. god.

Poslovne ime

Stanrparua Novosti

Novosti Press doo

Novosti Pres doo Banja Luka

Ime i prezirne, prebivaliSte

Dr Goran Nikolie, Solunska
2JlJ5 Beograd

Obrazovanje/ sadaSnje
zaposlenje

Visoko, doktor ekonornskih
nauka

Visoko, doktor politidklh nauka

LJrOI akcrta NID
Kompanija Novosti ad

Dr Drjana Vukomanovia, lvlajora
Branka Vukosavlieviaa 42, Novi
Beograd

Tatjana Vidojevi6,
53, Beograd

Petra Lekoviaa Vjsoko, FON
l

Srda lvluikatirovia, Boska
Petroviaa 0034/1/3, Beoqrad

Lice odgovorno za sastavljanje
godiSnjeg izvegtaja:

- (k,rr,*o !"9-*k

Visoka, Faku tet ekonomskih
nauka

Zakonski zastupnik

5ef radunovodstva

.) r" -l-..,:it'<-r.zl-,,ti2,a/>2/_zsz/i

Generalni diiektor



Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja Druitva,
finansusko stanje i podaci vaZni za procenu stanja imovlne

Struktura ukupnog ostvarenog konsolidovanog rezultata poslovanja Druitva u 2012. godini
blla je sledeaa:

Ostali prihodi i rashodi

U 000 dinara

Poslovni prlhadi i rashodi

2.07 4.847

1.956.559

(t72.236) (116,360)

31.369

Finansiski prihodi i rashodi

Finansjski prihodi

Finansljskl rashodl sl q6
Flnansjjski rezultat (30.087) (23,487)

Ostali p'l-odi 23,015 t7.09 /
-1|Ostali raslod t^,590 15.078

RerLllar osta ih p-ihoda i 8.425 2,019
-ashoda

1..
Elekti poslovanja koje se obuslavlja, promene raiunovadstuene patitiAe i koreAcija

greiaka iz ran;jeg perioda

Pr roo 0 19

Rasl-od 0 0

&to "t"f.ut

Ostali p'l-odi 23,015 t7.Og /

UKUPNi PRIHODI

Ukupan bruto rezultat

1.Bt 5.278

2,00e116

r 133.898 )



Neto dobitak po akciji:

Pokazatelj 2013. 2012.

Neto dobitak (qubitak) u 000 (134.2g4) (136.356)
d ina ra

Prosedan broj akciia tokom
godine

6.739

U narednoj tabeli su prikazani najznadajniji pokazatelji DruStva u 2013. godini ito:

. opsti racio ljkvidnosti (kolitnik obdnih sredstava i kratkorodnih obaveza), koji
pokazuje sa koliko dinara obrtnih sredstava je pokriven svaki dinar kratkoroanih
obaveza;

. rigorozni racio likvidnosti ( kolitnik likvidnih sredstava, pod kojim se podrazumevaju
ukupna obdna sredswa umanjena za zalihe iaktivna vremenska razgranidenja, i

kratkorotnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara likvidnih sredstava pokrjven
svaki dinar kratkoroinih obaveza;

. gotovinski racjo likvidnosti ( koliinik gotovine uveaane za gotovinske ekvivalente i

kratkoroine obaveze), koji pokazuje sa koliko je dinara gotovinskih sredstava
pokrivan svaki dinar kratkorofnih obaveza; i. neto obrtna sredstva ( vrednosna razlika izmedju obrtnih sredstava i kratkorodnih
obaveza),

likvidnosti Zadovoljavajuei opgti 2013.

Opsti racio likvldnosti

likvidnosti

2QL2.

0,73 | I

0,67 : 7 0,79 : L

0,00:1 0,01 :1

standardi

O,BB:1

Gotovinski racio
likvidnosti

Neto obftna sredswa
(u 000 din.)

Pozitivna vrednost (384.sss) ( 1s7.208)

Pokazatelj rentabilnosti je stopa prinosa na proseaan sopstveni kapital, koja pokazuje
koliko Drugtvo oswaruje prinosa na jedan dinar prosedno angaZovanih sopswenih
sredstava. Pri izradunavanju ovog pokazatelja rentabilnosti, prosedan sopstveni kapital je
odredjen kao aritmetidka sredina vrednosti kapjtala na potetku i na kraju godine,



Pokazatelj rentabilnosti

Neto dobitak/gubitak

u 000 dlnara

t3.

2s4) ( 13 6.356)

2072.

l

-100% -100%

Adekvatnost flnansijske strukture ogleda se u visini i karakteru zadu:enostj.

u narednim tabelama su prikazani najznaaajniji pokazatelji flnansjjske zadu:enosti Drugtva
ito:

f

udeo u pozajmljenim izvorima sredstava, koji pokazuje koliko je jedan dinar
sredstava Druiwa finans'ran iz pozajmljenih izvora; i

udeo dugorodnih u ukupnjm izvorima sredstua, koji pokazuje koliko je jedan dinar
sredstava DruStva finansiran iz dugorotnih izvora.

Udeo pozajmljenih u

ukupnim izvorlrna sredstava

Kapital

Dugorof na rezervisanja i

duqorodne obaveze

Sveqa

Ukupna sredstva

Udeo dugoroinih u Lrkupnim
izvorlrna srddstava

Racio neto zadudenosti pokazuje
kapita om Druitva,

u 000 dinara

2013. 2072.

Dugoroina sredstua

1.596.828

1.596.828

1,596.828

finansijske

Ukupna sredstva

1.471.309

1:1

1.596.828

1.596.828

<oliko je svahi d nar reto zaduzerosri O.lStva pokriven



Pod neto zadu:eno56u se podrazumeva razlika izmedju:

ukupnih (dugorodnih ikratkoroinih) flnansijskih obaveza DruEtva (ukupna pasiva
umanjena za kapital, dugorodna rezervisanja iodlo:ene poreske obaveze Drustva) i

gotovine i gotovinskjh ekvivalenata.

Parametri za izratunavanje
racia neto zadu:enosti
prema ukupnom kapjtalu

2013.

Neta zaduzenost

u 000 dinara

2012

Flnansijske obaveze

Svega

1.596.828

5723

(1.s91.10s)

1.471.309

22.4sr

(1.448.858)

Kapita

Racio neto zaduzenosti
prerna ukupnom kapitalu

t

Lice odgovorno za sastavljanje
godiSnjeg izvestaja l

tl" 4 ,1juLtlc kt"q '.J c"t<-K
Sef radunovodstva

Zakonski zastupnik

.' ..'./-,"' ''.., , :,.; t ' tl.l, ,i,i

Generalni direktor



IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVL'ANJE IZVESTAJA

Prema nasem najbolljem saznanju, konsolidovani godisnji finansijski izveitaj za 2013. god.
sastavljen je uz primenu odgovarajuCih medjunarodnih standarda finansijskog izvestavanja
idaje istinite iobjektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom polozaju i

poslovanju/ dobicima i gubicima, tokovima gotovine I promenama na kapitalu Druitva.

Lice odgovorno za sastavljanje
godisnjeg izvestaja:

/t
JLk.rr,erx\ tctg.-1f

Sef raiunovodstua

Zakonski zastupnik

'"') , -t-..
-.,.,/. r/ . /, ;,2.r/, t r/;
Generalni direktor



Napomena

ODLIJKA NADL O USVA]A
GOpISNJEG FTNANSI]SKOG TZVESTAJA ZA 2013. cOD.

Godisnjj izveitaj u momentu objavljivanja nije usvojen od strane nadleznih organa druitva
(Skupitina akcionara) , jerje sednica zakazana za 05. avgust 2014, god.

Druitvo ie u celosti naknadno objaviti odluku nadle:nog organa po usvajanju Godi5njeg
izveitaja.

ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIEU GUBITKA

Odluku o pokriiu gubitka za 2013. god, done6e na redovnoj godisnjoj Skupgtini akclonara.
Druitvo ae u celosti naknadno objaviti odluku nadleznog orqana.

Zakonski zastupnik

,1, 1'"''. - ),<,/./-.ar;/:, )/-"
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