
 
 

Godišnji izveštaj 
POLITIKA AD BEOGRAD 

za 2015. godinu 

Beograd, April 2016. 



U  skladu  sa  članom  50.  i  51.  Zakona  o  tržištu  kapitala  ("Službeni  glasnik  RS"  broj  31/2011  i 
112/2015) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih 
izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012 i 5/2015), POLITIKA AD BEOGRAD, 
MB: 07021747 objavljuje: 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU 

S  A  D  R  Ž  A  J 

o FINANSIJSKI IZVEŠTAJI POLITIKA AD BEOGRAD. ZA 2015. GODINU 

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

o IZVEŠTAJ O REVIZIJI (u celini)  

o GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 

o IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 

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

o ODLUKA O RASPODELI DOBITI *(Izjava) 

























































































 

Београд, 2016. године 
 

   
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
„ПОЛИТИКА” А.Д.  

БЕОГРАД 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ 
РЕВИЗОРА 

 

 
Финансијски извештаји 
31. децембар 2015. године 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 
„ПОЛИТИКА” А.Д. БЕОГРАД 
 
Извештај о финансијским извештајима 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва 

„ПОЛИТИКА” - акционарско друштво за новинско-издавачку и графичку делатност 
Београд (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 

2015. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о 

променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај 

дан, као и напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу сa Међународним стандардима финансијског 

извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у 

припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње и грешке.  
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 

ревизије и рачуноводственим прописима Републике Србије. Ови стандарди налажу да се 

придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на 

начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. Ревизија укључује спровођење поступака у циљу 

прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама обелодањеним у 

финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, 

укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским 

извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових 

ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну 

презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих 

ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система 

интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених 

рачуноводствених политика и вредновање значајних процена које је извршило 

руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.   
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 
„ПОЛИТИКА” А.Д. БЕОГРАД 
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 
Одговорност ревизора (наставак) 
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да 

обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења са резервом. 
 
Основе за изражавање мишљења са резервом 
 
У оквиру АОП-а 0025, на дан 31. децембар 2015. године, Друштво је евидентирало учешће 
у капиталу зависног правног лица Политика новине и магазини (ПНМ) д.о.о. Београд у 

износу од 945.482 хиљаде динара. Друштво није вредновало поменути пласман сагласно 

одредбама МРС 39 - Финансијски инструменти: признавање и одмеравање по основу 

обезвређења. Услед наведеног, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност и 

објективност вредности дугорочног финансијског пласмана, на дан 31. децембар 2015. 

године, као ни да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по наведеном основу. 
 
У оквиру АОП-а 0449, на дан 31. децембар 2015. године, Друштво је исказало краткорочне 

финансијске обавезе у износу од 390.717 хиљада динара. Од наведеног износа, 201.595 

хиљада динара чини део дугорочног кредита који доспева до једне године и који се односи 

на обавезу према „Westdeutsche allgemeine Zeitungsverlag GmbH & Co“ Немачка и 7.467 

хиљада динара чини део осталих дугорочних обавеза који доспевају до једне године и који 

се односи на обавезу према „BA-CA Leasing GmbH“ Немачка. Друштво није извршило 

усаглашавање међусобних евиденција са поменутим повериоцима. Имајући у виду 

наведено, нисмо били у могућности да се на дан 31. децембар 2015. године уверимо у 

исказане вредности краткорочних финансијских обавеза, као ни у обавезе и трошкове на 

име евентуалних редовних и затезних камата по наведеном основу за 2015. годину. 
 
Мишљење са резервом 
 
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје могу имати чињенице 

наведене у оквиру пасуса „Основе за изражавање мишљења са резервом”, финансијски 

извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, 

финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2015. године, као и резултате 

пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у 

складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.  
 
Скретање пажње 
 
У 2015. године Друштво је исказало губитак у износу од 586.251 хиљаду динара, док 

укупно исказани губитак у Билансу стања, на дан 31. децембар 2015. године, износи 

4.112.224 хиљаде динара. Такође, краткорочне обавезе су, на дан 31. децембар 2015. 

године, веће од обртне имовине за 3.139.458 хиљада динара. Наведене чињенице указују на 

постојање материјално знаајних неизвесности Друшва да послује у складу са начелом 

сталности правног лица. Надаље, Друшво је, у циљу решавања проблема ликвидности и 

солвентности приступило изради Унапред припремљеног плана реорганизације. Наше 

мишљење на садржи резерву по наведеном питању. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 
„ПОЛИТИКА” А.Д. БЕОГРАД 
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 
 
Скретање пажње (наставак) 
 
Закључком Владе бр. 42-14112/2015 од 30. децембра 2015. године дата је сагласност да се 

потраживања Републике Србије од Друштва по основу краткорочних кредита у износу од 

205.000 хиљада динара конвертују у капитал Друштва. Поступци у вези са поменутом 

конверзијом нису спроведени у одговарајућим регистрима до дана израде овог извештаја. 

Наше мишљење на садржи резерву по наведеном питању. 
 
Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва према повериоцима, 

успостављене су хипотеке и залоге на имовини Друштва. Садашња вредност имовине која 

је под хипотеком износи 2.029.193 хиљаде динара. Наше мишљење не садржи резерву по 

овом питању. 
 
Друга питања 
 
Финансијски извештаји Друштва, за годину која се завршава на дан 31. децембар 2014. 

године, били су предмет ревизије од стране другог ревизора, који је у свом Извештају од 

27. априла 2015. године изразио мишљење са резервом. 
 
 
Извештај о другим законским и регулаторним захевима 
 
Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за 2015. годину. У вези са 

тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом рвизије 720 - 
Одговороност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансисјке извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима.  
 
По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 
 
 
Београд, 27. април 2016. године                     
                             
 

 

Marijana Vasiljevi  
100037903-12079
86715263

Digitally signed by Marijana 
Vasiljevi  
100037903-1207986715263 
Date: 2016.04.28 09:29:57 
+02'00'
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