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ГПК “ШТАМПАРИЈА БОРБА“ АД БЕОГРАД

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ



1. Опште информације

ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМПАНИЈА „ШТАМПАРИЈА БОРБА“ А.Д. БЕОГРАД (у даљем тексту:
Друштво) је основано 15.11.1944. године. У својој богатој и дугој традицији, прошло је кроз разне
стуктурне и организационе промене а од 28.10.2002 године послује као акционарско друштво са
структуром акцијског капитала:акцијски капитал физичких лица 20,58%, државни капитал 79,42%.
Основна делатност којом се Друштво бави је штампање дневних и периодичних новина.
Седиште Друштва је у Београду, Косовска 26.
Матични број Друштва је 07040849 а ПИБ 100119964.
На дан 31. децембар 2017. године Друштво је имало 221 запослених (на дан 31. децембар 2016. године
број запослених у Друштву био је 230).

2. Основе за састављање финансијских извештаја

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

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

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

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних
рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у примени
рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање већег степена или веће
сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај за финансијске
извештаје обелодањени су у напомени 4.

2.1 Упоредни подаци

Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима
за 2017. годину.

2.2 Прерачунавање страних валута

a) Функционална и валута приказивања

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва се одмеравају и приказују у валути
примарног економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута).
Функционална валута, односно извештајна валута Друштва је динар, а извештаји су
приказани у хиљадама динара, уколико није другачије наглашено.

b) Позитивне и негативне курсне разлике

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову
динарску противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и
негативне курсне разлике настале прерачуном потраживања и обавеза у страним
средствима плаћања које нису измирене до краја године, исказују се у билансу успеха
као финансијски приходи, односно расходи.



Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати
потраживања у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у
билансу успеха као финансијски приходи односно расходи.

3. Преглед значајних рачуноводствених политика

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских
извештаја наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све
приказане године.

3.1. Стална имовина

a) Goodwill

b) Goodwill представља премију коју је Друштво платило изнад вредности
препознатљиве нето имовине зависног правног лица. Goodwill настао приликом
стицања зависних правних лица укључује се у „нематеријална“ средства, тестира се
годишње како би се утврдило да ли му је умањена вредност и исказује се по набавној
вредности умањеној за акумулиране губитке по основу умањења вредности.

c) Нематеријална улагања

Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно
цени коштања.

Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности
или цени коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења.
Основицу за амортизацију чини набавна вредност или цена коштања по одбитку њихове
преостале вредности.

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе.

У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног
улагања, примењује се МРС 36 – Умањење вредности имовине.

d) Некретнине, постројења и опрема

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности
или по цени коштања.
Основна средства (некретнине постројења и опрема) су материјална средства која
Друштво држи за испоруку робе или пружања услуга, за изнајмљивање другим лицима
или административне сврхе, и за која се очекује да ће се користити дуже од једног
обрачунског периода.
Некретнине постројења и опрема признају се као средство када је:
а) вероватно да ће будуће економске користи по основу тог средства притицати у
Друштво. б) када се набавна вредност или цена коштања тог средства може поуздано
измерити.
Након почетног признавања некретнине постројења и опрема исказују се по набавној
вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и
укупан износ губитака због обезвређења.



Накнадна улагања у некретнине постројења и опрему која имају за циљ продужење
корисног века употребе или повећање капацитета повећавају књиговодствену вредност
средстава. Текуће одржавање некретнине постројења и опреме признаје се као расход
периода у коме је настало.

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном
методом током процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију
некретнина, постројења и опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за
преосталу вредност уколико постоји.

Ако је преостала вредност средства значајна, она се процењује на дан стицања и
неповећава се накнадно због промене цена. Ако је преостала вредност средства
безначајна, сматра се да је једнака нули.
На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема
обезвређени у складу са МРС 36 – Обезвређење средстава.

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су
следеће:

Назив Стопа амортизације

Опрема 8 – 20%
Возила 15,50%
Намештај 10 – 12,5%
Остала опрема 7 - 16,6%

Умањење вредности нефинансијских средстава Средства која имају неограничен
корисни век употребе не подлежу амортизацији, а провера да ли је дошло до умањења
њихове вредности врши се на годишњем нивоу. За средства која подлежу амортизацији
провера да ли је дошло до умањења њихове вредности врши се када догађаји или
измењене околности укажу да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива.
Губитак због умањења вредности се признаје у висини износа за који је књиговодствена
вредност средства већа од његове надокнадиве вредности. Надокнадива вредност је
вредност већа од фер вредности средства умањене за трошкове продаје и вредности у
употреби. За сврху процене умањења вредности, средства се групишу на најнижим
нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви новчани токови (јединице
које генеришу готовину). Нефинансијска средства, код којих је дошло до умањења
вредности се ревидирају на сваки извештајни период због могућег укидања ефеката
умањења вредности.

e) Инвестиционе некретнине

Почетно вредновање инвестиционих некретнина врши се по набавној вредности или
цени коштања. При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у
набавну вредност или цену коштања.

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по
моделу поштене вредности у складу са МРС 40 - Инвестиционе некретнине. Добитак
или губитак настао због промене поштене вредности инвестиционе некретнине укључује



се у нето добитак или губитак периода у којем је настао.

Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи повезане са тим
издацима припасти Друштву и када се могу поуздано измерити. Сви остали трошкови текућег одржавања
терете трошкове периода у коме настану. Када инвестициону некретнину користи њен власник, она се
рекласификује на некретнине, постројења и опрему, и њена књиговодствена вредност на дан рекласификације
постаје њена затечена вредност која ће се надаље амортизовати.

f) Дугорочни финансијски пласмани

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних
правних лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица, учешћа у капиталу других
правних лица, хартије од вредности расположиве за продају, дати дугорочни кредити
зависним и осталим повезаним правним лицима и остали дугорочни финансијски
пласмани.

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана
врши се по методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која
је дата за њих. Трошкови трансакције се укљуцују у почетно мерење свих финансијских
средстава.
После почетног признавања предузеће мери дугорочне финансијске пласмане, по
њиховим набавним вредностима.
Улагања у зависна правна лица и у остала повезана правна лица исказује се по набавној
вредности без промене вредности по основу учешћа у резултату.
На дан биланса улагања се процењују према надокнадивој вредности и врши умањење
ако је надокнадива вредност нижа од набавне вредности.

3.2. Обртна имовина

a) Залихе

Иницијално, залихе се признају по набавној вредности, односно по цени коштања. Излаз залиха / утрошак
врши се по просечној цени.

Залихе материјала

Залихе су средства (а) која се држе за продају у уобичајеном току пословања: (б) која су у процесу
производње а намењене су за продају; или (ц) у облику материјала или помоћних средстава која се троше у
процесу производње или приликом пружања услуга.
Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности, док се
залихе материјала који је произведен као сопствени учинак предузећа мере по цени
коштања, односно по нето продајној вредности.
Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови
производње (конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово
садашње место и стање.
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне улазне цене.

b) Краткорочна потраживања и пласмани

Кракоторочна потраживања обухватају потраживања од купаца - зависних и повезаних
правних лица и осталих купаца у земљи и иностранству по основу продаје производа
робе и услуга.
Кракторочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне
пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно



од дана биланса.
Кракоторочна потраживања од купца мере се по вредностима из оригиналне фактуре.
Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у
извештајну валуту по курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од
датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у
корист прихода или на терет расхода.
Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према
важећем курсу, а курсне разлике признају се као приход или расход периода.
Кракоторочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по
амортизованој вредности, не узимајући у обзир намеру предузећа да их држи до доспећа.
Потраживања за која се накнадном проценом утврди да постоји ризик наплате отписују
се индиректно на терет расхода. Директан отпис на терет расхода врши се у случају када
постоје уверљиви докази да се потраживање не може наплатити.

c) Готовина и готовински еквиваленти

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни и средства на
динарским и девизним рачунима.
Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру
текућих обавеза, у билансу стања.

3.3. Основни капитал

Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво / односно чине га
уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал.
Промене на основном капиталу врше се искључиво према правилима прописаним Законом о привредним
друштвима а све промене на основном капиталу региструју се код одговарајућег Регистра.
Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса ЕУР-а иако је у Регистру уписана
вредност у еврима.

3.4. Дугорочна резервисања

Дугорочно резервисање се признаје када: а) предузеће има обавезу (правну или стварну)
која је настала као резултат прошлог догађаја, б) је вероватно да ће одлив ресурса који
садрже економске користи бити потребан за измирење обавеза, и ц) износ обавезе може
поуздано да се процени. Уколико ови услови нису испуњени резервисање се не признаје.

Мерење резервисања врши се у износу потребних издатака за измирење обавеза.
Резервисања се коригују тако да одражавају најбољу садашњу процену. Када настане
расход по основу обавеза за коју је резервисање извршено, стварни издаци представљају
расход, а претходно извршено резервисање се укида у корист прихода.

Дугорочна резервисања обухватају резервисања отпремнине приликом одласка у пензију.
Одмеравање резервисања врши се у износу који представља најбољу процену издатка на
дан састављања биланса стања који је потребан за измирење будућих обавеза.

Резервисање у наредним обрачунским периодима неће се одмеравати применом
дисконтне стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац
и ризик повезан са обавезом, већ ће се узимати подаци који су познати на дан 31.
децембар 2017. године.

3.5. Порез на добит

Текући порез на добит



Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом о
порезу на добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит за 2017. годину
износи 15% и плаћа се на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска
основица приказана у пореском билансу укључује добит приказану у званичном билансу
успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије.

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност 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 пренети на рачун добитака из
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.

Одложени порез на добит

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза
према билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске
основе потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности.

Важеће пореске стопе на датум биланса стања или пореске стопе које су након тог
датума ступиле на снагу, се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на
добитак.

Одложена пореска средства су износи пореза из добитка који могу да се поврате у
наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених
пореских кредита који се преносе у наредни период и признатих пореских губитака.

Одложене пореске обавезе су износи пореза из добитка који се плаћају у наредним
периодима по основу опорезивих привремених разлика.

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена
пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог
губитка и пореских кредита на порески биланс Друштва, који се могу преносити, до
степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од кога се одложена пореска
средства могу искористити.

3.6. Примања запослених

Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване
обавезе на дан 31. децембар 2017. године.

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да
плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност
запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у
износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима.
Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их,
у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси
на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. Након
извршених уплата доприноса, Друштво нема даљих законских обавеза у погледу будућег
плаћања доприноса уколико фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције
запосленима који су се пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као средство
у износу који се може рефундирати или у износу за који се може умањити будућа обавеза
за плаћање доприноса.
У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да



исплати отпремнине приликом одласка у пензију или при престанку радног односа по
сили закона због губитка радне способности – у висини две зараде које је запослени
остварио у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, које при том не
могу бити мање од две просечне зараде по запосленом исплаћене у привреди у
Републици Србији према последње објављеном податку надлежног републичког органа,
ако је то за запосленог повољније.

Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде у висини која се
одређује Одлуком Извршног одбора, а у складу са могућностима Послодавца.

Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина извршено је у
складу са захтевима МРС 19-Примања запослених.

3.7. Признавање прихода

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и услуга у
току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, рабата и попуста у
тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ са продавца на купца.

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

3.8. Признавање расхода

Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са оствареним пословним
приходима и односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и
накнада зарада, амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање
расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали
(принцип сучељавања прихода и расхода).

3.9. Приходи и расходи камата

Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у
оквиру финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале.

Камате настале по основу обавеза из пословних односа исказују се у билансу успеха у
оквиру финансијских расхода у обрачунском периоду у коме су настале.

4. Управљање финансијским ризиком

4.1. Фактори финансијског ризика

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



минимум.

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

(а) Тржишни ризик

· Ризик од промене курсева страних валута

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних
валута који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено ЕУР.

Књиговодствена вредност средстава и обавеза која се воде у страној валути наспрам
средстава и обавеза која се воде у домаћој валути дата је у следећим табелама:

° Потраживања у страној валути изражена у динарској противредности по средњем
курсу НБС на дан билансирања и потраживања у домаћој валути:

у 000 РСД
Опис

2017. 2016.
страна
валута

домаћа
валута

укупно страна
валута

домаћа
валута

Укупно

Потр. од запослених - 13.189 13.189 - 13.441 13.441
Дати аванси - 109 109 - 251 251
Готовина и гот. еквиваленти - 13 13 27 3.545 3.572
Укупно - 13.311 13.311 27 17.237 17.264

° Обавезе у страној валути изражена у динарској противредности по средњем курсу
НБС на дан билансирања и потраживања у домаћој валути:

у 000 РСД
Опис

2017. 2016.
страна
валута

домаћа
валута укупно страна

валута
домаћа
валута укупно

Остале дугорочне обавезе - 565 565 - 669 669
Краткорочне фин.обавезе 59.888 2.104 61.992 72.478 104 72.582
Обавезе према добављачима 21.164 159.565 180.729 19.759 350.632 370.391
Обавезе за камате 2.451 79.091 81.542 395 - 395
Укупно 83.503 241.325 324.828 92.632 351.405 444.037

· Ризик од промене цена

Друштво није изложено ризику промена цена робе.

· Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у
великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.



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

у 000 РСД

Опис 2017. 2016.

Финансијска средства
Некаматоносна 1.021.477 1.164.794

Финансијске обавезе
Некаматоносне 625.398 651.975
Каматоносне 59.888 72.478

Дугорочни кредити
Краткорочни кредит 59.888 72.478

Гап ризика промене каматних стопа 59.888 72.478

(б) Кредитни ризик

Друштво има умерену концентрацију кредитног ризика. Кредитни ризик настаје из
изложености ризику у наплати потраживања. Друштво има утврђена правила како би
обезбедило да се продаја услуга обавља купцима који имају одговарајућу кредитну
историју или положе одговарајућа средства обезбеђења.

° Преглед потраживања дат је у следећој табели:
у 000 РСД

Опис 31.12.17 31.12.16
Потраживања од купаца 926.893 853.048
Остала потраживања 9.163 6.287
Потраживања за камату 375.034 250.306
Потраживања од запослених 159 270
Потраживања од државних органа 2.351 3.106
Исправка вредности потраживања (508.835) (176.478)
Укупно 804.765 936.539

° Структура потраживања од купаца на 31.12.2017. године приказана је у следећој табели:

у 000 РСД

Опис Бруто
изложеност

Исправка
вредности

Нето
изложеност

Недоспела потраживања од купаца 36.270 26.270

Доспела, неисправљена
потраживања од купаца 719.812 719.812

Доспела, исправљена потраживања
од купаца 170.811 170.811 -



Укупно 926.893 170.811 756.082

(ц) Ризик ликвидности

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа
готовине и хартија од вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора
финансирања преко одговарајућег износа кредитних обавеза и могућност да се изравна
позиција на тржишту. Због динамичне природе пословања Друштва, Финансијски сектор
тежи да одржи флексибилност финансирања.

° Доспећа финансијских средстава:
у 000 РСД

до 1 год 1-5 год преко 5 год Укупно
Учешћа у кап.зав.пр.лица
Штампарија-Новости доо

- - 328.095 328.095

Учешћа у кап.других пр.лица
Футура плус ад

- - 29.135 29.135

Потраживања по основу
продаје

926.893 - - 926.893

Потраживања из
спец.послова 9.163 - - 9.163

Друга потраживања 40.179 1.865 340.503 382.547
Остало 13 - - 13
Укупно 976.248 1.865 697.733 1.675.846

° Доспећа финансијских обавеза:

у 000 РСД
Опис до 1 год 1-5 год преко 5 год Укупно

Дугорочне обавезе 104 416 45 565
Краткорочни кредити 62.005 - - 62.005
Обавезе из пословања 180.864 - - 180.864
Остале краткорочне обавезе 303.541 - - 303.541
Укупно 546.514 416 45 546.975

5. Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у
неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило
повраћај (профит), а осталим интересним странама повољности и да би очувало
оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу
коефицијента задужености (gearing ratio). Овај коефицијент се израчунава из односа нето дуговања
Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни кредити (укључујући



краткорочне и дугорочне, као што је приказано у билансу стања) умање за готовину и готовинске
еквиваленте. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у билансу стања, дода нето дуговање.

° Коефицијенти задужености приказани у следећој табели

у 000 РСД

Опис 2017. 2016.

Задуженост (краткорочни и дугорочни
кредити) 62.557 73.252

Готовина и готовински еквиваленти 13 3.579
Нето задуженост 62.544 69.673
Капитал 370.524 498.770
Укупан капитал 433.068 568.443
Коефицијент задужености 0,14 0,12



6. Некретнине, постројења и опрема

у 000 РСД

Земљиште Грађевински
објекти Опрема Укупно

Набавна вредност
Стање на дан 31.12.2016. г 0 4.163 626.376 630.539
Повећања
Активирања 55 55
Средства примљена без накнаде
Отуђења / продаја
Расход 18.862 18.862
Пренос (са)/на
Стање на дан 31.12. 2017. г 0 4.163 607.569 611.732
Акумулирана исправка
вредности
Стање на дан 31.12. 2016. год. 0 1.698 589.207 590.905
Активирања
Амортизација 16.243 16.243
Отуђења / продаја
Расход 18.760 18.760
Пренос (са)/на
Стање на дан 31.12.2017. год. 0 1.698 586.690 588.388
Неотписана вредност на дан:
31. децембра 2016. године 0 2.465 37.169 39.634
31. децембра 2017. године 0 2.465 20.879 23.344

Набавна вредност постројења и опреме на дан билансирања износи 586.690 хиљада
динара и односи се на машине за вршење делатности,као и пратећу неопходну опрему,
затим на канцеларијски намештај, компјутерску опрему и слично.

Амортизација за 2017. годину износи 16.243 хиљада динара (за 2016. 16.340 хиљаде
динара) и укључена је у трошкове пословања извештајног периода.
Основ за стављање опреме у залог је добијање кредита за реструктуирање код Hypo-
Alpe-Adria bank (сада Addiko bank) у износу од 990.000 еур. Садашња вредност опреме
под залогом на дан 31.12.2017. Износи 13.897 хиљадa динара.

7. Дугорочни финансијски пласмани
у 000 РСД

Опис 31.12.2017. 31.12.2016.
Учешћа у капиталу зависних правних лица
Штампарија-Новости доо 328.095 328.095
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге
хартије од вредности расположиве за продају -
Футура плус ад 29.135 29.135
Остали дугорочни финансијски пласмани 19.495 20.331
Минус: Исправка вредности - Штампарија-
Новости доо 135.893 135.893
Минус: Исправка вредности - Футура плус ад 29.135 29.135
Укупно 211.697 212.533



Дугорочне финансијске пласмане чине учешће у капиталу повезаног правног лица
Штампарије-Новости доо, за које је извршена исправка вредности у висини од 135.893
хиљада динара, те је нето износ учешћа 192.202 хиљаде динара и акције друштва Футура
Плус ад које су у целости обезвређене.

° Учешћа у капиталу зависних правних лица односе се на:

Назив Друштва 31.12.2017.
(нето износ)

Учешће у
власништву

ШТАМПАРИЈА-НОВОСТИ ДОО БЕОГРАД 192.202 50%

8. Залихе
у 000 РСД

Опис 31.12.2017. 31.12.2016.
Залихе материјала,резервних делова,алата и
инвентара

26.863 32.425

Роба 97 125
Дати аванси за залихе и услуге 109 251
Укупно залихе – нето 27.069 32.801

Залихе материјала износе 26.863 хиљаду динара и односе се на (у хиљадама динара):
- папир……………..………………………………….2.003
- боја……………...…………………………………....2.560
- плоче……………..…………………………………..3.430
- остали материјал……...…..………………………...2.931
- резервни делови………..……………………….....15.924
- алат и инвентар…………..……………….………........15
- укупно…………...……………………….……………....26.863

Дати аванси за залихе и услуге износе 109 хиљаду динара и односе се на авансе дате
следећим добављачима (у хиљадама динара):

- ПК Петерка Карло..........................................................70
- остали добављачи……………………………………...39
- укупно………………………………………………………..109

Попис залиха са стањем на дан 31. децембар 2017. године извршен је од стране
именоване комисије. Елаборат о попису усвојен је дана 26.01.2018. године и све
корекције стања за неслагања утврђена по попису извршене су на начин да исказано
књиговодствено стање залиха одговара стварном стању.

9. Потраживања
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.
Потраживања од купаца 756.082 679.559
Потраживања из специфичних послова 6.173 3.297
Остала потраживања 47.978 259.150
Краткорочни финансијски пласмани - 6.804
ПДВ и АВР - 42



Укупно потраживања – нето 810.233 948.852
(а) Потраживања од купаца

у 000 РСД
Опис 31.12.17. 31.12.16.

Купци у земљи 926.893 853.048
Исправка вредности купаца у земљи 170.811 173.489
Свега: 756.082 679.559

Друштво је вршило усаглашавање потраживања од купаца у складу са чланом 18 Закона
о рачуноводству. На дан 31.10.2017. године од укупног износа потраживања, Друштво
има усаглашење у висини од 96%. На дан 31.12.2017. године проценат усаглашености се
смањио јер Друштво није у могућности да спроведе једностране комензације, које су
партнери спровели. Преглед најзначајнијих купаца дат је у следећој табели:

Назив Износ у
000 РСД Учешће у %

НИД Компанија Новости а.д. 701.837 92,83
Дан Граф доо 19.197 2,54
Мелон доо 11.084 1,47
Народне новине 3.425 0,45
Остали 20.539 2,71
Укупно 756.082

(б) Остала потраживања

Остала потраживања се највећим делом, у износу од 40.000 хиљада динара, односе на
потраживања за камату од Компаније Новости а.д. Београд и на ванпословну имовину у
износу од 5.468 хиљада динара, укњижену приликом преласка на примену
Међународних рачуноводствених стандарда.

10. Готовински еквиваленти и готовина
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.
Текући (пословни) рачуни - 3.545
Девизни рачун - 27
Благајна 13 -
Укупно: 13 3.572

На текућим рачунима нема средстава јер се Друштво налази у стању блокаде.



11. Капитал и резерве

Укупан капитал Друштва на дан 31.децембар 2017. године има следећу структуру:
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.
Акцијски капитал 80.313 80.313
Државни капитал 309.933 309.933
Остали основни капитал 28.476 28.476
Резерве 3.035 3.035
Нераспоређени добитак 77.013 77.013
Губитак 128.246 -
Укупно: 370.524 498.770

Основни капитал Друштва чини: акцијски капитал физичких лица у износу од 80.313
хиљада динара, државни капитал у износу од 309.933 хиљада динара, и фонд за потребе
становања у износу од 28.476 хиљада динара.
Умањење укупног капитала у 2017. години настало је услад губитка текуће године у
износу од 128.246 хиљада динара.
Нераспоређени добитак у висини од 77.013 хиљаде динара је настао у ранијим годинама.
Друштво поседује 139 акција Привредне банке а.д. у стечају, као и 291.348 акција
друштва Футура плус а.д. Београд, које има губитак изнад висине капитала. Исказане
вредности ових акција су у целости обезвређене.

Структура основног капитала је следећа:

Власник Број акција Структура %
Република Србија 254.103 79,42002%
Акцијски капитал 65.771 20,57998%

Свега основни капитал: 319.874

Највећи акционари су приказани у следећој табели:

Акционари Ућешће (%)
Република Србија 79,420
Јован Кецман 0,080
Маријана Радојковић 0,076
Владимир Нешковић 0,063
Мирослав Зарић 0,056
Бранислав Филипеску 0,056
Владимир Илић 0,056
Марија Аврамовић 0,055
Гојко Барац 0,054
Милован Тубић 0,054

Номинална вредност једне акције износи 1.220 динара, тако да вредност основног
капитала према броју акција износи 319.874 хиљада динара (319.874 акција x 1.220
динара = 390.246 хиљада динара).



12. Дугорочна резервисања

Дугорочна резервисања се односе на:
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених

16.623 16.365

Укупно: 16.623 16.365

Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених, које се односи на резервисања
за отпремнине приликом одласка у пензију урађено је у складу са Међународним
рачуноводственим стандардом 19-Накнаде запосленима.

13. Дугорочни кредити

Друштво је 05.04.2012. године закључило Уговор о кредиту број Л609/12 са Hypo-Alpe-
Adria bank (сада Addiko bank) банком на износ од 990.000 ЕУР са роком отплате од 5
година и каматном стопом - тромесечни еурибор 5,5%. На дан 31.12.2016. целокупан
износ је разграничен на део који доспева до годину дана. Будући да није измирен са
датумом доспећа, дуг на дан 31.12.2017. године износи 505.500 ЕУР.

Као инструмент обезбеђења уредног враћања кредита одобрених од стране Hypo-Alpe-
Adria bank (садаAddiko bank) уписана је хипотека над следећом опремом Друштва :

Р.б
р.

Инвентарни број Назив опреме

1. 0300000000675 УНИСЕТ - ОФСЕТ РОТ.МАШИНА
2. 0300000002769 УРЕЂАЈ ЗА ЛЕПЉЕЊЕ
3. 0300000002770 УРЕЂАЈ ЗА ЛЕПЉЕЊЕ
4. 0300000002771 АУТОМАТСКА ЛИНИЈА ЗА САБИРАЊЕ
5. 0300000002772 КЊИГОВЕЗАЧКИ НОЖ
6. 0300000002775 ВИШЕОСОВИНСКИ УСИТЊИВАЧ
7. 0100000002778 НОВИНСКИ АГФА ЦТП-НЕЛА
8. 0100000002812 ЦТП-ВXП 85С РАЗВИЈАЧИЦА
9. 0100000002813 ЦТП-ВXП 85С РАЗВИЈАЧИЦА
10. 0100000002814 НОВИНСКИ АГФА ЦТП
11. 0100000002815 НОВИНСКИ АГФА ЦТП
12. 0300000002859 МАШИНА ЗА ПРОШИВАЊЕ
13. 0300000002860 НОВИНСКИ ТРАНСПОРТЕР

14. Остале дугорочне обавезе

Остале дугорочне обавезе износе 565 хиљада динара и у целости се односе на обавезу
према Електродистрибуцији-Београд по Споразуму о регулисању дуга за електричну
енергију (339/27.05.2014.)



15. Краткорочне финансијске обавезе
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.

Краткорочни кредити у земљи 2.000 -
Део дугорочних кредита који доспева до једне
године 59.888 72.479

Остале краткорочне финансијске обавезе 117 104
Укупно: 62.005 72.583

Део дугорочног кредита који доспева до једне године се у целости односи на кредит
закључен Уговором о кредиту број Л609/12 са Hypo-Alpe-Adria bank (сада Addiko bank)
банком на износ од 990.000 ЕУР са роком отплате од 5 година и каматном стопом
тромесечни еурибор 5,5%.
Усаглашење обавеза са банкама извршно је путем ИОС обрасца у складу са чланом 18
Закона о рачуноводству.

16. Обавезе из пословања

у 000 РСД
Опис 31.12.17. 31.12.16.

Примљени аванси, депозити и кауције 136 102
Добављачи у земљи 78.960 24.061
Добављачи у иностранству 21.164 19.759
Добављачи – остала повезана правна лица 80.605 326.571
Укупно 180.865 370.493

Усаглашење обавезе према добављачима у земљи вршено је путем ИОС обрасца. На
дан 31.10.2017. године Друштво има усаглашена стања у висини од 98%. Будући да
Друштво послује са партнерима који су истовремено купци и добаљачи, а није у
могућности да изврши компензацију обавеза и пораживања проценат усаглашења се, на
дан 31.12.2017. године смањио за износе ових компензација спроведених код партнера.
Обавезе према добављачима из иностранстава исказане су у домаћој и страној валути
(EUR). На дан билансирања извршено је свођење вредности обавеза применом средњег
курса НБС-а.
Преглед најзначајнијих добављача дат је наредним табелама:

Добављачи у земљи

Назив Износ у
000 РСД Учешће у %

НИД Компанија Новости а.д 41.108 52,06
Вортеграф доо 11.898 15,07
Епс 7.321 9,27
Дунав осигурање 4.218 5.34
Остали 14.415 18,26
Укупно 78.960



Добављачи у иностранству

Назив Износ у
000 РСД

Учешће у %

Norske Skog Austria 8.533 40,32
Flint Group Germany 7.488 35,38
Comit doo Slovenia 4.733 22,36
Koenig & Bauer Germany 410 1,94
Укупно 21.164

17. Остале краткорочне обавезе

у 000 РСД
Опис 31.12.17. 31.12.16.

Обавезе из специфичних послова 16.660 16.660
Обавезе по основу неисплаћених зарада и
накнада, бруто 296.885 228.346
Обавезе за јубиларне награде 640 440
Остале обавезе (по основу камата) 2.601 395
Укупно: 316.786 245.841

Износ од 296.885 хиљада динара се односи на обавезе за неисплаћене нето зараде као и
порезе и доприносе на зараде у периоду од новембра 2013. до децембра 2017, од чега
се на обавезе за порезе и доприносе односи 275.767 хиљада динара.

18. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних
прихода

у 000 РСД
Опис 31.12.17. 31.12.16.

Обавезе за порез на додату вредност 3.415 1.761
Остале обавезе 124.799 33.209
Пасивна временска разграничења 848 939
Укупно: 129.062 35.909

Остале обавезе се односе на обавезу за умањење зарада од 10% по уредби Владе
Републике Србије у износу од 45.849 хиљаде динара, затим на обавезе према Пореској
управи по основу камате за неплаћене порезе и доприносе у износу од 78.940 хиљада
динара.



19. Одложена пореска средства и обавезе
у 000 РСД

Опис Одложена пореска средства

Стање 31. децембра 2015. године 2.334
Промена у току године 904
Стање 31. децембра 2016. године 3.238
Промена у току године 836
Стање 31. децембра 2017. године 4.074

Одложена пореска средства Друштва, на дан 31. децембар 2017. године износе 4.074
хиљаде динара, а настала су као резултат разлике између основица за амортизацију по
пореским и рачуноводственим принципима.

(а) Текући порески расход периода

у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Бруто добит пословне године -128.926 1.341
Усклађивање прихода / расхода 122.577 1.495
Рачуноводствена амортизација 16.243 16.340
Пореска амортизација 8.343 10.270
Порески губитак из ранијих година - 1.490
Пореска основица 1.551 7.416
Пореска стопа 15% 15%
Обрачунати порез 233 1.112
Укупна умањења обрачунатог пореза 77 367
Текући расход периода 156 745
Одложен порески приход (расход) периода 836 904
Нето добит без одложеног пореског прихода
(расхода)

-129.082 159

Нето добит -129.246 1.500

20. Усаглашавање потраживања и обавеза

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.10.2017.
године, као и на дан 31.12.2017. године путем ИОС обрасца. Друштво је при првом
усаглашењу имало усаглашено стање са значајним партнерима, а дан 31.12.2017. године
проценат усаглашености се смањио јер Друштво није у могућности да спроведе
једностране комензације, које су партнери спровели.



21. Пословни приходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Приходи од продаје производа и услуга 304.797 351.656
Приход од продаје робе 1.178 1.480
Остали пословни приходи 1.200 1.200
Укупно 307.175 354.336

Највећи део прихода се односи на услугу штампања и на продају отпадног папира.

22. Пословни расходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Набавна вредност продате робе 678 915
Трошкови материјала 131.333 162.325
Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи 218.887 223.511
Трошкови амортизације и резервисања 17.047 17.306
Остали пословни расходи 26.189 38.548
Укупно: 394.134 442.605

Трошкови материјала се, највећим делом, односе на (у хиљадама динара):
-рото папир………….…………………………………….31.857
-боја………………………………………………………..33.268
-плоче…………………...…………………………………28.034

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 218.887 и односе се
на:

у 000 РСД
Опис 2017. 2016.

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 177.992 180.870
Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде на терет послодавца 32.992 33.488
Трошкови накнада по уговору о привременим и
повременим пословима 220
Остали лични расходи и накнаде 7.903 8.933
Укупно: 218.887 223.511

Трошкови амортизације на дан биланса износе 16.243 хиљада динара, док су на дан
31.12.2016. износили 16.340 хиљаде динара.

Трошкови резервисања на дан 31.12.2017. износе 804 хиљада динара, а на исти дан
претходне године су износили 966 хиљаду динара.

Остали пословни расходи за 2017. годину износе 26.189 хиљада динара и односе се на
следеће расходе:



у 000 РСД
Опис 2017. 2016.

Производне услуге 3.661 418
Транспортне услуге 144 248
Закупнине 1.200 13.417
Реклама и пропаганда 3 83
Остале услуге 653 719
Непроизводне услуге 2.587 2.879
Репрезентација 227 285
Премије осигурања 2.641 3.114
Трошкови платног промета 292 508
Трошкови чланарина 14 9
Трошкови пореза 379 369
Остали нематеријални трошкови 14.388 16.499
Укупно: 26.189 38.548

23. Финансијски приходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Приходи камата 124.781 139.629
Позитивне курсне разлике 3.035 103
Укупно: 127.816 139.732

Приход од камата се у највећем делу односи на затезну камату фактурисану НИД
Компанији Новости а.д. Београд у износу од 124.728 хиљадa динара по основу свих
кашњења у измирењу дуга по основу штампе листа.

Позитивне курсне разлике односе се на усклађивање обавеза предузећа изражених у
страној валути са средњим курсом НБС на дан 31.12.2017. године.

24. Финансијски расходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Расходи камата 83.329 28.156
Негативне курсне разлике 213 2.003
Укупно: 83.542 30.159

Расходи камата односе се на (у хиљадама динара):

- камате Пореске
управе………………..…………..78.940
- камате по кредиту Л
609/12…………….………….3.957
- остале камате………………………………………….645.

Негативне курсне разлике односе се на усклађивање обавеза предузећа изражених у
страној валути са средњим курсом НБС на дан 31.12.2017. године.



25. Остали приходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Наплаћена отписана потраживања 2.677 10.946
Приходи по основу ефеката уговорене заштите
од ризика 13 93

Приходи од смањења обавеза 247.217 225
Остали непоменути приходи 543 6.381
Остали приходи -укупно 250.450 17.645
Приходи од усклађивања вредности остале
имовине која се исказује по фер вредности - 6.245

Укупно: 250.450 23.890

Наплаћена отписана потраживања у износу од 2.677 хиљада динара се односе на
наплаћена отписана потраживања од друштва „Мелон“ д.о.о. Београд.
Приходи од смањења обавеза у износу од 247.217 хиљада динара се односе на отпис дуга
старијег од три године, по основу застарелости.

26. Остали расходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Расход 230 113
Остало 2 130
Остали расходи - укупно 232 243
Расходи од усклађивања вредности остале
имовине која се исказује по фер вредности 335.034 35.312

Укупно: 335.266 35.555

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности
кроз биланс успеха се односе на исправку вредности потраживања за камату од НИД
Компаније Новости а.д. Београд, за које је Друштво проценило да постоји висок ризик
наплате.



27. Порез на добит
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Текући порез – порески расход периода 156 745
Одложени порески приходи периода 836 904
Укупно: 680 159

28. Зарада по акцији

(a) Основна зарада по акцији

Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добитак који припада акционарима
Друштва (матичног правног лица) подели пондерисаним просечним бројем обичних
акција у оптицају за период искључујући обичне акције које је Друштво откупило и које
се држе као откупљене сопствене акције.

У текућој години Друштво је остварило губитак, док је у претходној основна зарада по
акцији била 4,69 динара.

29. Потенцијалне обавезе

(a) Судски спорови

Друштво – тужена страна

Р.
б
р

Назив
тужиоца Предмет спора

Вредност
спора

(у РСД)

Фаза судског
поступка

Очекивани
исход

1.
НИД
Компанија
“Новости” а.д.

Противтужба за
накнаду штете 602.347.225,73

Првостепени
потупак у току
(напомена:
25.01.2016. године
поступак је прекинут
до даљњег)

Очекује се
одлука суда у
корист
Друштва

2.
Мартин
Сташевић Радни спор 350.000,00

Првостепени
потупак у току

Очекује се
одлука суда у
корист
Друштва



Друштво – тужилац

Р.
бр Назив туженог Предмет спора

Вредност
спора

(у РСД)

Фаза судског
поступка

Очекивани
исход

1
НИД Компанија
“Новости” а.д.

Предлог за
извршење на
основу
извршне
пресуде дуга

187.323.395,45
Покренут извршни
поступак пред јавним
извршитељем

Очекује се
коначна
наплата у
извршном
поступку

2.
НИД Компанија
“Новости” а.д.

Тужба ради
дуга 301.715.502,69

Донета првостепена
пресуда у корист
Друштва. У току је
поступак по жалби
туженог.

Очекује се
правоснажна
одлука суда у
корист
Друштва
(предмет је
пред
Апелационим
судом на
одлучивању)

3.
НИД Компанија
“Новости” а.д.

Тужба ради
дуга 5.239.328,26

Окончан
првостепени
поступак. У току
спора плаћен је
главни дуг. Остала је
неплаћана камата.

Очекује се
правоснажна
одлука суда у
корист
Друштва
(предмет је
пред
Апелационим
судом на
одлучивању)

4. НИД Компанија
“Новости” а.д.

Тужба ради
дуга

1.369.009,15

Окончан
првостепени и
другостепени
поступак пред судом.

Донета
пресуда у
корист
Друштва,
правоснажна.

5. НИД Компанија
“Новости” а.д.

Тужба ради
дуга за
неплаћене
камате

57.936.714,63
У току је
првостепени
поступак

Очекује се
одлука суда у
корист
Друштва

6.

НИП Компанија
“Борба” а.д.
- Република
Србија

Утврђење
својине на
непокретности

300.000,00

Поступак је прекинут
до окончања спора у
предмету бр. П бр.
2879/06

Одлука суда
зависи од
исхода спора
због кога је
поступак
прекинут
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AKCIONARIMA I RUKOVODSTVU  
KOMPANIJA ŠTAMPARIJA ,,BORBA” AD BEOGRAD 
 
IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 

Mišljenje sa rezervom 
 
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja Kompanije Štamparije „Borba“ ad Beograd (u daljem 
tekstu Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2017. godine i bilans 
uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje 
uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. 
 
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku Osnova za mišljenje sa 
rezervom, finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim 
aspektima finansijske pozicije Društva na dan 31. decembar 2017. godine i njegove 
finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa 
računovodstvenim propisima Republike Srbije. 
 
Osnova za mišljenje sa rezervom 
 
Društvo je na dan bilansa iskazalo ukupna potraživanja u iznosu od 942.006 hiljada dinara, od čega se 
na potraživanja od kupaca odnosi iznos od 756.082 hiljada dinara, na potraživanja iz specifičnih 
poslova iznos od 6.173 hiljade dinara i na druga potraživanja iznos od 47.978 hiljada dinara neto, što 
je obelodanjeno u napomeni 9 uz finansijske izveštaje. U postupku revizije izvršili smo analizu 
usaglašenosti, realizacije, starosne strukture potraživanja, kao i analizu solventnosti i likvidnosti 
dužnika. Na osnovu sprovedenih procedura utvrdili smo da je deo potraživanja neusaglašen, zastareo 
i nenaplativ, kao i da pojedini dužnici ostvaruju kontinuirane gubitke u svom poslovanju, dok je sa 
najznačajnijim kupcem NID Kompanija Novosti Društvo u sporu. Posebno ističemo da je Društvo u 
okviru drugih potraživanja iskazalo potraživanje za kamatu od Kompanije NID Novosti u iznosu od 
375.034 hiljade. S obzirom da je Društvo sa navedenim dužnikom u sporu i da inicijalni dug nije 
naplaćen, kao i da dužnik u iskazuje gubitak iznad visine kapitala, smatramo da postoji rizik po pitanju 
naplativosti ovog potraživanja. Po našem mišljenju, zbog značaja svega prethodno navedenog, 
neophodno je izvršiti dodatno obezvređenje potraživanja, čime bi se u priloženim finansijskim 
izveštajima potraživanja smanjila, a rashodi uvećali. Nismo u mogućnosti da se izjasnimo o tačnom 
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iznosu korekcija koje proizilaze iz prethodno navedenog i njihovom uticaju na finansijske izveštaje za 
2017. godinu. 
 
Kao što je obelodanjeno u napomeni 29 protiv Društva je pokrenuto više sudskih sporova za koje 
rukovodstvo Društva očekuje pozitivan ishod u narednom periodu, uz to i računi Društva su u blokadi. 
Društvo usporeno i otežano izmiruje svoje obaveze prema poveriocima, zaposlenima, kao i prema 
državnim poveriocima, tako da zalazi u docnju. Imajući to u vidu smatramo da postoji mogućnost da 
poverioci pokrenu sudske sporove radi naplate svojih potraživanja, za šta Društvo nije izvršilo 
rezervisanja za potencijalne obaveze koje mogu proizaći po osnovu kamata i troškova sudskih 
postupaka saglasno MRS 37 – Rezervisanja potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Revizija nije 
u mogućnosti da utvrdi efekat potencijalnih korekcija koje mogu proisteći iz prethodno navedenog i 
njihov uticaj na priložene finansijske izveštaje. 

 
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti 
u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen 
Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na 
Društvo u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja 
u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu 
za naše mišljenje sa rezervom. 
 
Skretanja pažnje 
 
Poslovni računi Društva su od 13.07.2017. godine u blokadi do dana izdavanja mišljenja 
revizora. Ukupan iznos blokade je 327.725 hiljada dinara. Obrtna imovina Društva je veća od 
kratkoročnih obaveza za 148.597 hiljada dinara. S obzirom na neotpisana potraživanja starija 
od godinu dana u iznosu od 474.186 hiljada dinara smatramo da je likvidnost Društva 
uvećana, a ukupan gubitak podcenjen za isti iznos. Društvo je na dan 31.12.2017. godine 
iskazalo neto gubitak u iznosu od 128.246 hiljada dinara. Smatramo da je poslovanje Društva 
ugroženo. Rukovodstvo Društva je revizorima prikazalo Plan za rešavanje teške finansijske 
situacije Društva koji se bazira na naplati potraživanja od Kompanije NID Novosti. Kompanija 
NID Novosti je u predstečajnom postupku sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije. 
Kako potraživanja „Borba“ ad Beograd čine 60% obaveza Kompanije NID Novosti Društvo 
samostalno ima pravo na dovoljno glasova kako bi samostalno donelo odluku o usvajanju 
Unapred pripremljenog plana reorganizacije.  
 
Društvo ostvaruje transakcije sa povezanim zavisnim licem Društvom za štampanje i 
izdavanje novina i časopisa Štamparija-Novosti doo Beograd. Do dana izdavanja mišljenja 
revizora Društvo nije dostavilo poreskoj upravi Poreski bilans za 2017. godinu, kao ni Studiju 
o transfernim cenama. Rok za dostavljanje Poreskog bilansa i Studije o transfernim cenama 
za 2017. godinu je 30.06.2018. godine. 
 
Nad imovinom, odnosno opremom, Društva postoji zalog kao sredstvo obezbeđenja urednog 
izmirenja obaveza za kredit prema Addico banci AD Beograd, kao što je obelodanjeno u 
napomeni 13 uz finansijske izveštaje. Nabavna vrednost ove opreme je 262.062 hiljade 
dinara, dok je sadašnja vrednost ove imovine pod teretom na dan bilansa iznosi 13.897 
hiljada dinara. Navedena imovina čini 85,56% sadašnje vrednosti osnovnih sredstava. 
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Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama koji Društvo primenjuje nije 
usaglašen sa važećim zakonskim propisima. Rukovodstvo Društva nije u mogućnosti da izvrši 
izmene Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama sve dok se ne izvrši 
imenovanje članova Nadzornog odbora. 
 
U postupku revizije utvrdili smo da Društvo nema imovinsko – pravnu dokumentaciju kojom 
bi potvrdilo priznavanje i vrednovanje građevinskih objekata u iznosu od 4.163 hiljade 
dinara. Navedeni iznos se odnosi na iskazane vrednosti za stanove za solidarnost koje 
zaposleni još uvek nisu otkupili. 
 
Kao što je obelodanjeno u napomeni 30, Društvo se po osnovu Ugovora o jemstvu 
zaključenim sa Addico bankom AD Beograd javlja kao jemac po osnovu obaveza pravnog lica 
NID Kompanija Novosti AD Beograd za iznos od 930.000 EUR. U postupku revizije nismo bili u 
mogućnosti da se uverimo da originalni dužnik NID Kompanija Novosti AD Beograd redovno 
izmiruje svoje obaveze prema banci, stoga smatramo da postoji određeni rizik od aktiviranja 
ovog jemstva.  
 
U napomeni broj 12 je obelodanjeno da u strukturi kapitala Društva, na dan sastavljanja 
finansijskih izveštaja, učestvuje državni kapital sa 79,42%. Skupština akcionara Društva je na 
sednici održanoj 24.07.2015. godine donela Odluku o usvajanju predloga za pokretanje 
inicijative za privatizaciju državnog kapitala u Kompaniji Štamparija Borba AD Beograd, ali do 
dana izdavanja ovog izveštaja postupak privatizacije nije pokrenut. 
 
Ključna revizijska pitanja 
 
Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od 
najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Ova pitanja su 
razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izveštaja u celini i u formiranju našeg mišljenja o 
njima, i mi nismo izneli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Pored pitanja koja su opisana u 
odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom odredili smo pitanja opisana u nastavku ključnih 
revizijskih pitanja koja će biti saopštena u našem izveštaju. 
 
Pitanja navedena u mišljenju revizora prethodne godine 
 
S obzirom na to da Društvo ne obavlja delatnost za koju je registrovano Partner angažovanja 
je odredio pitanja navedena u mišljenja revizora za prethodnu godinu u delu osnov za 
mišljenje sa rezervom kao ključna revizijska pitanja. Tokom predrevizije ustanovili smo da 
rukovodstvo Društva tokom 2017. godine nije postupilo po nalazu revizora i ispravilo 
navedene nedostatke u mišljenju revizora za 2016. godinu.  

Priznavanje i vrednovanje potraživanja 
 
U postupku ove revizije pitanje koje je bilo od posebnog značaja vezano je za vrednovanje i 
obelodanjivanje potraživanja. Finansijska pozicija Društva je loša i pokazatelji likvidnosti nisu 
u skladu sa trenutnom finansijskom situacijom. Revizori prethodne godine su naveli u svom 
mišljenju da značajan iznos potraživanja nije obezvređen. Kako bismo bili u mogućnosti da 
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potvrdimo iskazane bilansne pozicije potraživanja na dan 31.12.2017. godine izvršili smo 
sledeće revizijske procedure: 

- Izvršili smo testiranje početnih i krajnjih stanja na gupama klase 2 - potraživanja;   
- Izvršili smo testiranja izvršenog usaglašavanja stanja sa kupcima korišćenjem IOS 

obrazaca;  
- Izvršili smo usagašavanje stanja sa najznačajnijim kupcima koriščenjem nezavisnih 
konfirmacija; 
- Izvršili smo usaglašavanje stanja sa podacima iskazanim u zaključnom listu, bilansu stanja, 
Izveštaju o godišnjem poslovanju i Napomenama zu finansijske izveštaje za 2017. godinu; 
- Izvršili smo testiranje otpisa poređenjem dugovnog salda na dan 31.12.2016. godine i 
potražnog promena na dan 31.12.2017. godine na kontima grupe 2 -potraživanja; 

- Izvršili smo testiranje knjiženja i redosleda izlaznih faktura;   
- Pregledali smo računovodstvene politike vezane za obelodanjivanje I vrednovanje 
potraživanja. 
 
Ostala pitanja 
 
Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine, 
bili su predmet revizije drugog revizora, koji se u svom izveštaju od 24.03.2017. godine 
izrazio mišljenje sa rezervom o finansijskim izveštajima. 
 
Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje  
 
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu 
sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i za one interne kontrole za koje odredi da 
su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne 
iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti 
Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, 
pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao 
računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi 
poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. 
 
Lica ovlašćena za  upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja 
Društva. 
 
Odgovornost  revizora za reviziju finansijskih izveštaja 
 
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, 
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i 
izdavanje izveštaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uveravanje u razumnoj meri označava 
visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa 
Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi 
postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se 
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materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na 
ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.  
 
Kao deo revizije u skladu sa ISA standardima, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i 
održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:  
 
 - Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje 
revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih 
revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani 
materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za 
pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, 

falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole;   
 

-  Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi 
osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju 

izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Društva;   
 
 - Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne 

računovodstve procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo;   

 

- Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene 
osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji 
materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu 
sumnju u pogledu sposobnosti etinteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom 
stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju 
skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva 
obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju 
na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući 
događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa 
načelom stalnosti. 

 
-   Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, 

uključujući obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije 
i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija. 

 
Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme 
revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje 
smo identifikovali tokom revizije. 
 
Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim 
etičkim zahevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim 
pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gde je to 
moguće, o povezanim merama zaštite. 
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АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010
+ 0019 + 0024 + 0034) 0002 235.041 252.167 305.348

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003

010 и
део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012
и део
019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
права

0005

013 и
део 019 3. Гудвил 0006

014 и
део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и
део 019

5. Нематеријална имовина у
припреми 0008

016 и
део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014
+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 6 23.344 39.634 55.220

020, 021
и део
029

1. Земљиште 0011

022 и
део 029 2. Грађевински објекти 0012 2.465 2.465 2.465

023 и
део 029 3. Постројења и опрема 0013 20.879 37.169 52.755

024 и
део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и
део 029

5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и
део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и
део 029

7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и
део 029

8. Аванси за некретнине, постројења
и опрему 0018
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03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 +
0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031
и део
039

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и
део 039 2. Основно стадо 0021

037 и
део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и
део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим
047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 +
0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +
0033)

0024 7 211.697 212.533 250.128

040 и
део 049

1. Учешћа у капиталу зависних
правних лица 0025 192.202 192.202 192.202

041 и
део 049

2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким
подухватима

0026

042 и
део 049

3. Учешћа у капиталу осталих
правних лица и друге хартије од
вредности расположиве за продају

0027 29.136

део 043,
део 044
и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043,
део 044
и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045
и део
049

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045
и део
049

7. Дугорочни пласмани у
иностранству 0031

046 и
део 049

8. Хартије од вредности које се држе
до доспећа 0032

048 и
део 049

9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 19.495 20.331 28.790

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 +
0040 + 0041)

0034

050 и
део 059

1. Потраживања од матичног и
зависних правних лица 0035

051 и
део 059

2. Потраживања од осталих
повезаних лица 0036

052 и
део 059

3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и
део 059

4. Потраживање за продају по
уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и
део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и
део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и
део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА
СРЕДСТВА 0042 19 4.074 3.238 2.334
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Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 837.315 985.225 899.387

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048
+ 0049 + 0050) 0044 8 27.069 32.801 40.420

10
1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 26.863 32.425 39.338

11
2. Недовршена производња и
недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048 97 125 135

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 109 251 947

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055
+ 0056 + 0057 + 0058)

0051 9 756.082 679.559 662.447

200 и
део 209

1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и
део 209

2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и
део 209

3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и
део 209

4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и
део 209

5. Купци у земљи 0056 9 756.082 679.559 662.447

205 и
део
209

6. Купци у иностранству 0057

206 и
део 209

7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059 6.173 3.297 4.896

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 47.978 259.150 179.326

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА
СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим
236 и
237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 +
0066 + 0067)

0062 6.804 7.362

230 и
део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и
део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и
део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и
део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066
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234,
235,
238 и
део 239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 6.804 7.362

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 10 13 3.572 2.955

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 42 1.981

28 осим
288

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 1.076.430 1.240.630 1.207.069

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

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

0401 11 370.524 498.770 497.148

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 418.722 418.722 418.722

300 1. Акцијски капитал 0403 80.313 80.313 80.313

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 309.933 309.933 309.933

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 28.476 28.476 28.476

31
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0411

047 и
237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ
АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 3.035 3.035 3.035

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМЕ

0414

33 осим
330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(потражна салда рачуна групе 33 осим
330)

0415
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33 осим
330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(дуговна салда рачуна групе 33 осим
330)

0416 122

34
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
(0418 + 0419) 0417 77.013 77.013 75.513

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0418 77.013 75.513 74.522

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0419 1.500 991

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 128.246

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423 128.246

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 17.188 17.034 86.534

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 12 16.623 16.365 15.826

400
1. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове
обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 16.623 16.365 15.826

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и
409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 +
0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 +
0439 + 0440)

0432 14 565 669 70.708

410 1. Обавезе које се могу конвертовати
у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и
зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама
од вредности у периоду дужем од
годину дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у
земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438 69.935
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416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 565 669 773

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до
49

(осим
498)

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

0442 688.718 724.826 623.387

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447
+ 0448 + 0449)

0443 15 62.005 72.583 18.348

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 2.000

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

427
5. Обавезе по основу сталних
средстава и средстава обустављеног
пословања намењених продаји

0448

424,
425,
426 и
429

6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 60.005 72.583 18.348

430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ
И КАУЦИЈЕ 0450 136 102 215

43 осим
430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 16 180.729 370.391 374.671

431 1. Добављачи - матична и зависна
правна лица у земљи 0452

432
2. Добављачи - матична и зависна
правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана
правна лица у земљи 0454 80.605 326.571 315.675

434 4. Добављачи - остала повезана
правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 78.960 24.061 42.093

436 6. Добављачи у иностранству 0457 21.164 19.759 16.903

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и
46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ
ОБАВЕЗЕ 0459 17 316.786 245.841 185.938

47
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 18 3.415 1.761 240

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 18 124.799 33.209 18.665

49 осим
498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 18 848 939 25.310



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање
31.12 2016.

Почетно стање
01.01.2016.

1 2 3 4 5 6 7
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420
- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 -
0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)
≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 1.076.430 1.240.630 1.207.069

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У Београду, Законски заступник

М.П. _____________________________

дана 27.02.2018. године

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 7 0 4 0 8 4 9 Шифра делатности 1 8 1 1 ПИБ 1 0 0 1 1 9 9 6 4

Назив ГПК “Штампарија Борба” ад Београд

Седиште Београд

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна
година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65,
осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 21 307.175 354.336

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 1.178 1.480

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 1.178 1.480

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 304.797 351.656

610
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем
тржишту 1014 304.797 351.656

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на
иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 1.200 1.200

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и
63

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

1018 22 394.134 442.605



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна
година

1 2 3 4 5 6

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 678 915

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 118.246 149.082

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 13.087 13.243

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 218.887 223.511

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 5.661 14.885

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 16.243 16.340

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 804 966

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 20.528 23.663

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 86.959 88.269

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 23 127.816 139.732

66, осим 662,
663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 +
1036 + 1037)

1033

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних
лица 1034

661
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних
лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних
лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 124.781 139.629

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 3.035 103

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 24 83.542 30.159

56, осим 562,
563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних
лица и заједничких подухвата 1044



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна
година

1 2 3 4 5 6

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 83.329 28.156

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 213 2.003

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 44.274 109.573

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050 6.245

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 26 335.034 35.312

67 и 68, осим
683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 25 250.450 17.645

57 и 58, осим
583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 26 232 243

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

1054 9.639

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

1055 127.501

69-59

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

1056

59-69

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

1057 1.425 8.298

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056
- 1057) 1058 1.341

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057
- 1056) 1059 128.926

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 27 156 745

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 836 904

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064 1.500

Т. НЕТО ГУБИТАК
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 128.246

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна
година

1 2 3 4 5 6

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У Београду, Законски заступник

М.П. _____________________________

дана 27.02.2018. године

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 7 0 4 0 8 4 9 Шифра делатности 1 8 1 1 ПИБ 1 0 0 1 1 9 9 6 4

Назив ГПК „Штампарија Борба“ а.д. Београд

Седиште Београд

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 31.12. 2017. године

- у хиљадама динара -

Група

ПОЗИЦИЈА АОП

Напомена Износ

рачуна,
рачун број Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 1.500

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 128.246

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

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

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у власничке
инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских
извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012



Група

ПОЗИЦИЈА АОП

Напомена Износ

рачуна,
рачун број Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите нето
улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената заштите
ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од вредности
расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -
2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019
+ 2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002
+ 2022 - 2023) ≥ 0 2024 1.1500

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001
+ 2023 - 2022) ≥ 0 2025 128.246

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У Београду, Законски заступник

М.П. _____________________________

дана 27.02. 2018. године

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 7 0 4 0 8 4 9 Шифра делатности 1 8 1 1 ПИБ 1 0 0 1 1 9 9 6

Назив ГПК “Штампарија Борба” ад Београд

Седиште Београд

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 191.788 390.604
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 191.404 384.053

2. Примљене камате из пословних активности 3003 4.968

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 384 1.582

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 194.063 388.535

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 94.377 198.141

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 83.123 165.524

3. Плаћене камате 3008 1.906 4.431

4. Порез на добитак 3009 61

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 14.596 20.439

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 2.068

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 2.275

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 7.346 17.382

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 7.346 17.382

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 971
3.261

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 971 3.261

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 6.375
14.121

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

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 2.701 4.708

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 2.000 3.000

4. Остале дугорочне обавезе 3029 701
1.708

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 10.235 20.089

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 10.235 20.089

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 7.534 15.381

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 201.835 412.693

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 205.269 411.885

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 808

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 3.434

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 3.572 2.955

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 125 191

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3047 13 3.572

У Београду, Законски заступник

М.П. ____________________________

дана 27.02.2018.године

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 7 0 4 0 8 4 9 Шифра
делатности

1 8 1 1 ПИБ 1 0
0

1 1 9 9 6 4

Назив ГПК “Штампарија Борба” ад Београд

Седиште Београд

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01. до 31.12. 2017. године

- у хиљадама динара –

Редни
број

ОПИС
Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал
Уписани а
неуплаћени
капитал

Резерве

1 2 3 4 5

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.2016.

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 418.722 4020 4038 3.035

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. 2016.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б -
2а + 2б) ≥ 0 4006 418.722 4024 4042 3.035

4.

Промене у претходној 2016. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2016.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 418.722 4028 4046 3.035

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7.

Кориговано почетно стање текуће
година на дан 01.01. 2017.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б -
6а + 6б) ≥ 0 4014 418.722 4032 4050 3.035

8.

Промене у текућој 2017. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2017.

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 418.722 4036 4054 3.035



Редни
Број

ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене
сопствене акције

Нераспоређени
добитак

2 6 7 8

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.2016.

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 75.513

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. 2016.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0 4059 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б -
2а + 2б) ≥ 0 4060 4078 4096 75.513

4.

Промене у претходној 2016. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 1.500

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2016.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 4081 4099

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 77.013

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01.2017.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0 4067 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б -
6а + 6б) ≥ 0 4068 4086 4104 77.013

8.

Промене у текућој 2017. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 128.246 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2017.

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 128.246 4089 4107

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 77.013



Редни
број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе
резерве

Актуарски
добици или

губици

Добици или губици
по основу улагања у

власничке
инструменте
капитала

1 2 9 10 11

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.2016.

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. 2016.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б -
2а + 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4.

Промене у претходној 2016. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2016.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2017.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б -
6а + 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

8.

Промене у текућој 2017. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2017.

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162



Редни

број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по
основу удела у осталом
добитку или губитку

придружених друштава

Добици или
губици по основу

иностраног
пословања и
прерачуна

финансијских
извештаја

Добици или губици
по основу хеџинга
новчаног тока

1 2 12 13 14

1.

Почетно стање претходне године на
дан 01.01.2016.

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3.

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. 2016.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а
+ 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4.

Промене у претходној 2016. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2016.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2017.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

8.

Промене у текућој 2017. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2017.

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216



Редни
број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

Укупан капитал
[∑(ред 1б кол 3 до
кол 15) - ∑(ред 1а

кол 3 до кол 15)] ≥ 0

АОП

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

кол 15)] ≥ 0
АОП

337

Добици или губици по
основу ХОВ

расположивих за продају

1 2 15 16 17

1.

Почетно стање претходне године на
дан 01.01.2016.

а) дуговни салдо рачуна 4217 122
4235 4244

б) потражни салдо рачуна 4218 497.148

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245

б) исправке на потражној страни рачуна 4220

3.

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. 2016.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а
+ 2а - 2б) ≥ 0 4221 122

4237 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222 497.148

4.

Промене у претходној 2016. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238 1.622
4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224
122

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2016.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 4248
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 498.770

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249

б) исправке на потражној страни рачуна 4228

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2017.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230 498.770

8.

Промене у текућој 2017. години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231

4242 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232 128.246

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2017.

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 370.524 4252
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234



У Београду Законски заступник

М.П. _____________________________

дана 27.12.2018. године

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



ГПК “ШТАМПАРИЈА БОРБА“ АД БЕОГРАД

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ



1. Опште информације

ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМПАНИЈА „ШТАМПАРИЈА БОРБА“ А.Д. БЕОГРАД (у
даљем тексту: Друштво) је основано 15.11.1944. године. У својој богатој и дугој
традицији, прошло је кроз разне стуктурне и организационе промене а од 28.10.2002
године послује као акционарско друштво са структуром акцијског капитала:акцијски
капитал физичких лица 20,58%, државни капитал 79,42%.
Основна делатност којом се Друштво бави је штампање дневних и периодичних новина.
Седиште Друштва је у Београду, Косовска 26.
Матични број Друштва је 07040849 а ПИБ 100119964.
На дан 31. децембар 2017. године Друштво је имало 221 запослених (на дан 31.
децембар 2016. године број запослених у Друштву био је 230).

2. Основе за састављање финансијских извештаја

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

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

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

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних
кључних рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје
просуђивање у примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају
просуђивање већег степена или веће сложености, односно области у којима
претпоставке и процене имају материјални значај за финансијске извештаје
обелодањени су у напомени 4.

2.1 Упоредни подаци

Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима
за 2017. годину.

2.2 Прерачунавање страних валута

a) Функционална и валута приказивања

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва се одмеравају и приказују у валути
примарног економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута).
Функционална валута, односно извештајна валута Друштва је динар, а извештаји су
приказани у хиљадама динара, уколико није другачије наглашено.



b) Позитивне и негативне курсне разлике

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову
динарску противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и
негативне курсне разлике настале прерачуном потраживања и обавеза у страним
средствима плаћања које нису измирене до краја године, исказују се у билансу успеха
као финансијски приходи, односно расходи.

Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати
потраживања у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у
билансу успеха као финансијски приходи односно расходи.

3. Преглед значајних рачуноводствених политика

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских
извештаја наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све
приказане године.

3.1. Стална имовина

a) Goodwill

b) Goodwill представља премију коју је Друштво платило изнад вредности
препознатљиве нето имовине зависног правног лица. Goodwill настао приликом
стицања зависних правних лица укључује се у „нематеријална“ средства, тестира се
годишње како би се утврдило да ли му је умањена вредност и исказује се по
набавној вредности умањеној за акумулиране губитке по основу умањења вредности.

c) Нематеријална улагања

Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно
цени коштања.

Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности
или цени коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења.
Основицу за амортизацију чини набавна вредност или цена коштања по одбитку њихове
преостале вредности.

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе.

У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног
улагања, примењује се МРС 36 – Умањење вредности имовине.

d) Некретнине, постројења и опрема

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности
или по цени коштања.
Основна средства (некретнине постројења и опрема) су материјална средства која
Друштво држи за испоруку робе или пружања услуга, за изнајмљивање другим лицима



или административне сврхе, и за која се очекује да ће се користити дуже од једног
обрачунског периода.
Некретнине постројења и опрема признају се као средство када је:
а) вероватно да ће будуће економске користи по основу тог средства притицати у
Друштво. б) када се набавна вредност или цена коштања тог средства може поуздано
измерити.
Након почетног признавања некретнине постројења и опрема исказују се по набавној
вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и
укупан износ губитака због обезвређења.
Накнадна улагања у некретнине постројења и опрему која имају за циљ продужење
корисног века употребе или повећање капацитета повећавају књиговодствену вредност
средстава. Текуће одржавање некретнине постројења и опреме признаје се као расход
периода у коме је настало.

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном
методом током процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за
амортизацију некретнина, постројења и опреме чини поштена, односно набавна
вредност умањена за преосталу вредност уколико постоји.

Ако је преостала вредност средства значајна, она се процењује на дан стицања и
неповећава се накнадно због промене цена. Ако је преостала вредност средства
безначајна, сматра се да је једнака нули.
На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема
обезвређени у складу са МРС 36 – Обезвређење средстава.

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су
следеће:

Назив Стопа амортизације

Опрема 8 – 20%
Возила 15,50%
Намештај 10 – 12,5%
Остала опрема 7 - 16,6%

Умањење вредности нефинансијских средстава Средства која имају неограничен
корисни век употребе не подлежу амортизацији, а провера да ли је дошло до умањења
њихове вредности врши се на годишњем нивоу. За средства која подлежу амортизацији
провера да ли је дошло до умањења њихове вредности врши се када догађаји или
измењене околности укажу да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива.
Губитак због умањења вредности се признаје у висини износа за који је књиговодствена
вредност средства већа од његове надокнадиве вредности. Надокнадива вредност је
вредност већа од фер вредности средства умањене за трошкове продаје и вредности у
употреби. За сврху процене умањења вредности, средства се групишу на најнижим
нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви новчани токови (јединице
које генеришу готовину). Нефинансијска средства, код којих је дошло до умањења
вредности се ревидирају на сваки извештајни период због могућег укидања ефеката
умањења вредности.



e) Инвестиционе некретнине

Почетно вредновање инвестиционих некретнина врши се по набавној вредности или
цени коштања. При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у
набавну вредност или цену коштања.

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по
моделу поштене вредности у складу са МРС 40 - Инвестиционе некретнине. Добитак или
губитак настао због промене поштене вредности инвестиционе некретнине укључује се у
нето добитак или губитак периода у којем је настао.

Накнадни издаци се капитализују само када је вероватно да ће будуће економске користи
повезане са тим издацима припасти Друштву и када се могу поуздано измерити. Сви
остали трошкови текућег одржавања терете трошкове периода у коме настану. Када
инвестициону некретнину користи њен власник, она се рекласификује на некретнине,
постројења и опрему, и њена књиговодствена вредност на дан рекласификације постаје
њена затечена вредност која ће се надаље амортизовати.

f) Дугорочни финансијски пласмани

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних
правних лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица, учешћа у капиталу других
правних лица, хартије од вредности расположиве за продају, дати дугорочни кредити
зависним и осталим повезаним правним лицима и остали дугорочни финансијски
пласмани.

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана
врши се по методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која
је дата за њих. Трошкови трансакције се укљуцују у почетно мерење свих финансијских
средстава.
После почетног признавања предузеће мери дугорочне финансијске пласмане, по
њиховим набавним вредностима.
Улагања у зависна правна лица и у остала повезана правна лица исказује се по набавној
вредности без промене вредности по основу учешћа у резултату.
На дан биланса улагања се процењују према надокнадивој вредности и врши умањење
ако је надокнадива вредност нижа од набавне вредности.

3.2. Обртна имовина

a) Залихе

Иницијално, залихе се признају по набавној вредности, односно по цени коштања. Излаз
залиха / утрошак врши се по просечној цени.

Залихе материјала

Залихе су средства (а) која се држе за продају у уобичајеном току пословања: (б) која су
у процесу производње а намењене су за продају; или (ц) у облику материјала или
помоћних средстава која се троше у процесу производње или приликом пружања услуга.



Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности, док се
залихе материјала који је произведен као сопствени учинак предузећа мере по цени
коштања, односно по нето продајној вредности.
Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови
производње (конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово
садашње место и стање.
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне улазне цене.

b) Краткорочна потраживања и пласмани

Кракоторочна потраживања обухватају потраживања од купаца - зависних и повезаних
правних лица и осталих купаца у земљи и иностранству по основу продаје производа
робе и услуга.
Кракторочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне
пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно
од дана биланса.
Кракоторочна потраживања од купца мере се по вредностима из оригиналне фактуре.
Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у
извештајну валуту по курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од
датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у
корист прихода или на терет расхода.
Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према важећем
курсу, а курсне разлике признају се као приход или расход периода.
Кракоторочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по
амортизованој вредности, не узимајући у обзир намеру предузећа да их држи до доспећа.
Потраживања за која се накнадном проценом утврди да постоји ризик наплате отписују
се индиректно на терет расхода. Директан отпис на терет расхода врши се у случају када
постоје уверљиви докази да се потраживање не може наплатити.

c) Готовина и готовински еквиваленти

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни и средства на
динарским и девизним рачунима.
Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру
текућих обавеза, у билансу стања.

3.3. Основни капитал

Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво /
односно чине га уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал.
Промене на основном капиталу врше се искључиво према правилима прописаним
Законом о привредним друштвима а све промене на основном капиталу региструју се
код одговарајућег Регистра.
Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса ЕУР-а иако је у
Регистру уписана вредност у еврима.

3.4. Дугорочна резервисања

Дугорочно резервисање се признаје када: а) предузеће има обавезу (правну или стварну)
која је настала као резултат прошлог догађаја, б) је вероватно да ће одлив ресурса који
садрже економске користи бити потребан за измирење обавеза, и ц) износ обавезе може
поуздано да се процени. Уколико ови услови нису испуњени резервисање се не признаје.



Мерење резервисања врши се у износу потребних издатака за измирење обавеза.
Резервисања се коригују тако да одражавају најбољу садашњу процену. Када настане
расход по основу обавеза за коју је резервисање извршено, стварни издаци представљају
расход, а претходно извршено резервисање се укида у корист прихода.

Дугорочна резервисања обухватају резервисања отпремнине приликом одласка у пензију.
Одмеравање резервисања врши се у износу који представља најбољу процену издатка на
дан састављања биланса стања који је потребан за измирење будућих обавеза.

Резервисање у наредним обрачунским периодима неће се одмеравати применом
дисконтне стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац
и ризик повезан са обавезом, већ ће се узимати подаци који су познати на дан 31.
децембар 2017. године.

3.5. Порез на добит

Текући порез на добит

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом о
порезу на добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит за 2017. годину
износи 15% и плаћа се на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска
основица приказана у пореском билансу укључује добит приказану у званичном билансу
успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије.

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност 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 пренети на рачун добитака из
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.

Одложени порез на добит

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза
према билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске
основе потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности.

Важеће пореске стопе на датум биланса стања или пореске стопе које су након тог
датума ступиле на снагу, се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на
добитак.

Одложена пореска средства су износи пореза из добитка који могу да се поврате у
наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених
пореских кредита који се преносе у наредни период и признатих пореских губитака.

Одложене пореске обавезе су износи пореза из добитка који се плаћају у наредним
периодима по основу опорезивих привремених разлика.

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена
пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог
губитка и пореских кредита на порески биланс Друштва, који се могу преносити, до
степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од кога се одложена пореска
средства могу искористити.



3.6. Примања запослених

Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване
обавезе на дан 31. децембар 2017. године.

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да
плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност
запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у
износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима.
Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их,
у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси
на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. Након
извршених уплата доприноса, Друштво нема даљих законских обавеза у погледу будућег
плаћања доприноса уколико фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције
запосленима који су се пензионисали. Више плаћени доприноси се признају као
средство у износу који се може рефундирати или у износу за који се може умањити
будућа обавеза за плаћање доприноса.
У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да
исплати отпремнине приликом одласка у пензију или при престанку радног односа по
сили закона због губитка радне способности – у висини две зараде које је запослени
остварио у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, које при том
не могу бити мање од две просечне зараде по запосленом исплаћене у привреди у
Републици Србији према последње објављеном податку надлежног републичког органа,
ако је то за запосленог повољније.

Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде у висини која се
одређује Одлуком Извршног одбора, а у складу са могућностима Послодавца.

Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина извршено је у
складу са захтевима МРС 19-Примања запослених.

3.7. Признавање прихода

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје
роба и услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а,
повраћаја робе, рабата и попуста у тренутку преласка власништва и значајних ризика
везаних за дати производ са продавца на купца.

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

3.8. Признавање расхода

Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са оствареним пословним
приходима и односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и
накнада зарада, амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове.



Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти
расходи настали (принцип сучељавања прихода и расхода).

3.9. Приходи и расходи камата

Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у
оквиру финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале.

Камате настале по основу обавеза из пословних односа исказују се у билансу успеха у
оквиру финансијских расхода у обрачунском периоду у коме су настале.

4. Управљање финансијским ризиком

4.1. Фактори финансијског ризика

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

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

(а) Тржишни ризик

· Ризик од промене курсева страних валута

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса
страних валута који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено ЕУР.

Књиговодствена вредност средстава и обавеза која се воде у страној валути наспрам
средстава и обавеза која се воде у домаћој валути дата је у следећим табелама:

° Потраживања у страној валути изражена у динарској противредности по средњем
курсу НБС на дан билансирања и потраживања у домаћој валути:

у 000 РСД
Опис

2017. 2016.
страна
валута

домаћа
валута укупно страна

валута
домаћа
валута Укупно

Потр. од запослених - 13.189 13.189 - 13.441 13.441
Дати аванси - 109 109 - 251 251
Готовина и гот. еквиваленти - 13 13 27 3.545 3.572
Укупно - 13.311 13.311 27 17.237 17.264



° Обавезе у страној валути изражена у динарској противредности по средњем курсу
НБС на дан билансирања и потраживања у домаћој валути:

у 000 РСД
Опис

2017. 2016.
страна
валута

домаћа
валута укупно страна

валута
домаћа
валута укупно

Остале дугорочне обавезе - 565 565 - 669 669
Краткорочне фин.обавезе 59.888 2.104 61.992 72.478 104 72.582
Обавезе према добављачима 21.164 159.565 180.729 19.759 350.632 370.391
Обавезе за камате 2.451 79.091 81.542 395 - 395
Укупно 83.503 241.325 324.828 92.632 351.405 444.037

· Ризик од промене цена

Друштво није изложено ризику промена цена робе.

· Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у
великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.
Ризик од промена фер вредности каматне стопе проистиче из дугорочних кредита.
Кредити дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику
новчаног тока. Кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику
промене фер вредности кредитних стопа.

у 000 РСД

Опис 2017. 2016.

Финансијска средства
Некаматоносна 1.021.477 1.164.794

Финансијске обавезе
Некаматоносне 625.398 651.975
Каматоносне 59.888 72.478

Дугорочни кредити
Краткорочни кредит 59.888 72.478

Гап ризика промене каматних стопа 59.888 72.478

(б) Кредитни ризик

Друштво има умерену концентрацију кредитног ризика. Кредитни ризик настаје из
изложености ризику у наплати потраживања. Друштво има утврђена правила како би
обезбедило да се продаја услуга обавља купцима који имају одговарајућу кредитну
историју или положе одговарајућа средства обезбеђења.



° Преглед потраживања дат је у следећој табели:
у 000 РСД

Опис 31.12.17 31.12.16
Потраживања од купаца 926.893 853.048
Остала потраживања 9.163 6.287
Потраживања за камату 375.034 250.306
Потраживања од запослених 159 270
Потраживања од државних органа 1.886 3.106
Исправка вредности потраживања (170.811) (176.478)
Укупно 1.142.324 936.539

° Структура потраживања од купаца на 31.12.2017. године приказана је у следећој табели:

у 000 РСД

Опис
Бруто

изложеност
Исправка
вредности

Нето
изложеност

Недоспела потраживања од купаца 36.270 26.270

Доспела, неисправљена
потраживања од купаца

719.812 719.812

Доспела, исправљена потраживања
од купаца 170.811 170.811 -

Укупно 926.893 170.811 756.082

(ц) Ризик ликвидности

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа
готовине и хартија од вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора
финансирања преко одговарајућег износа кредитних обавеза и могућност да се изравна
позиција на тржишту. Због динамичне природе пословања Друштва, Финансијски сектор
тежи да одржи флексибилност финансирања.

° Доспећа финансијских средстава:
у 000 РСД

до 1 год 1-5 год преко 5 год Укупно
Учешћа у кап.зав.пр.лица
Штампарија-Новости доо

- - 328.095 328.095

Учешћа у кап.других пр.лица
Футура плус ад

- - 29.135 29.135

Потраживања по основу
продаје

926.893 - - 926.893

Потраживања из
спец.послова 9.163 - - 9.163

Друга потраживања 40.179 1.865 340.503 382.547
Остало 13 - - 13
Укупно 976.248 1.865 697.733 1.675.846



° Доспећа финансијских обавеза:

у 000 РСД
до 1 год 1-5 год преко 5 год Укупно

Дугорочне обавезе 104 416 45 565
Краткорочни кредити 62.005 - - 72.478
Обавезе из пословања 180.728 - - 180.728
Остале краткорочне обавезе 303.541 - - 303.541
Укупно 546.378 416 45 546.378

5. Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у
неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило
повраћај (профит), а осталим интересним странама повољности и да би очувало
оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала.

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на
основу коефицијента задужености (gearing ratio). Овај коефицијент се израчунава из
односа нето дуговања Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија
када се укупни кредити (укључујући краткорочне и дугорочне, као што је приказано у
билансу стања) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал се добија
када се на капитал, исказан у билансу стања, дода нето дуговање.

° Коефицијенти задужености приказани у следећој табели

у 000 РСД

Опис 2017. 2016.

Задуженост (краткорочни и дугорочни
кредити) 62.557 73.252

Готовина и готовински еквиваленти 13 3.579
Нето задуженост 62.544 69.673
Капитал 370.524 498.770
Укупан капитал 433.068 568.443
Коефицијент задужености 0,14 0,12



6. Некретнине, постројења и опрема

у 000 РСД

Земљиште Грађевински
објекти Опрема Укупно

Набавна вредност
Стање на дан 31.12.2016. г 0 4.163 626.376 630.539
Повећања
Активирања 55 55
Средства примљена без накнаде
Отуђења / продаја
Расход 18.862 18.862
Пренос (са)/на
Стање на дан 31.12. 2017. г 0 4.163 607.569 611.732
Акумулирана исправка
вредности
Стање на дан 31.12. 2016. год. 0 1.698 589.207 590.905
Активирања
Амортизација 16.243 16.243
Отуђења / продаја
Расход 18.760 18.760
Пренос (са)/на
Стање на дан 31.12.2017. год. 0 1.698 586.690 588.388
Неотписана вредност на дан:
31. децембра 2016. године 0 2.465 37.169 39.634
31. децембра 2017. године 0 2.465 20.879 23.344

Набавна вредност постројења и опреме на дан билансирања износи 586.690 хиљада
динара и односи се на машине за вршење делатности,као и пратећу неопходну опрему,
затим на канцеларијски намештај, компјутерску опрему и слично.
Амортизација за 2017. годину износи 16.243 хиљада динара (за 2016. 16.340 хиљаде
динара) и укључена је у трошкове пословања извештајног периода.
Основ за стављање опреме у залог је добијање кредита за реструктуирање код Hypo-
Alpe-Adria bank (сада Addiko bank) у износу од 990.000 еур. Садашња вредност опреме
под залогом на дан 31.12.2017. Износи 13.897 хиљадa динара.

7. Дугорочни финансијски пласмани
у 000 РСД

Опис 31.12.2017. 31.12.2016.
Учешћа у капиталу зависних правних лица
Штампарија-Новости доо 328.095 328.095
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге
хартије од вредности расположиве за продају -
Футура плус ад 29.135 29.135
Остали дугорочни финансијски пласмани 19.495 20.331
Минус: Исправка вредности - Штампарија-
Новости доо 135.893 135.893
Минус: Исправка вредности - Футура плус ад 29.135 29.135
Укупно 211.697 212.533



Дугорочне финансијске пласмане чине учешће у капиталу повезаног правног лица
Штампарије-Новости доо, за које је извршена исправка вредности у висини од 135.893
хиљада динара, те је нето износ учешћа 192.202 хиљаде динара и акције друштва Футура
Плус ад које су у целости обезвређене.

° Учешћа у капиталу зависних правних лица односе се на:

Назив Друштва
31.12.2017.
(нето износ)

Учешће у
власништву

ШТАМПАРИЈА-НОВОСТИ ДОО БЕОГРАД 192.202 50%

8. Залихе
у 000 РСД

Опис 31.12.2017. 31.12.2016.
Залихе материјала,резервних делова,алата и
инвентара 26.863 32.425

Роба 97 125
Дати аванси за залихе и услуге 109 251
Укупно залихе – нето 27.069 32.801

Залихе материјала износе 26.863 хиљаду динара и односе се на (у хиљадама динара):
- папир……………..………………………………….2.003
- боја……………...…………………………………....2.560
- плоче……………..…………………………………..3.430
- остали материјал……...…..………………………...2.931
- резервни делови………..……………………….....15.924
- алат и инвентар…………..……………….………........15
- укупно…………...……………………….……………....26.863

Дати аванси за залихе и услуге износе 109 хиљаду динара и односе се на авансе дате
следећим добављачима (у хиљадама динара):

- ПК Петерка Карло..........................................................70
- остали добављачи……………………………………...39
- укупно………………………………………………………..109

Попис залиха са стањем на дан 31. децембар 2017. године извршен је од стране
именоване комисије. Елаборат о попису усвојен је дана 26.01.2018. године и све
корекције стања за неслагања утврђена по попису извршене су на начин да исказано
књиговодствено стање залиха одговара стварном стању.

9. Потраживања
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.
Потраживања од купаца 756.082 679.559
Потраживања из специфичних послова 6.173 3.297
Остала потраживања 47.978 259.150
Краткорочни финансијски пласмани - 6.804
ПДВ и АВР - 42
Укупно потраживања – нето 810.233 948.852



(а) Потраживања од купаца
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.
Купци у земљи 926.893 853.048
Исправка вредности купаца у земљи 170.811 173.489
Свега: 756.082 679.559

Друштво је вршило усаглашавање потраживања од купаца у складу са чланом 18 Закона
о рачуноводству. На дан 31.10.2017. године од укупног износа потраживања, Друштво
има усаглашење у висини од 96%. На дан 31.12.2017. године проценат усаглашености се
смањио јер Друштво није у могућности да спроведе једностране комензације, које су
партнери спровели. Преглед најзначајнијих купаца дат је у следећој табели:

Назив Износ у
000 РСД Учешће у %

НИД Компанија Новости а.д. 701.837 92,83
Дан Граф доо 19.197 2,54
Мелон доо 11.084 1,47
Народне новине 3.425 0,45
Остали 20.539 2,71
Укупно 756.082

(б) Остала потраживања

Остала потраживања се највећим делом, у износу од 40.000 хиљада динара, односе на
потраживања за камату од Компаније Новости а.д. Београд и на ванпословну имовину у
износу од 5.468 хиљада динара, укњижену приликом преласка на примену
Међународних рачуноводствених стандарда.

10. Готовински еквиваленти и готовина
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.
Текући (пословни) рачуни - 3.545
Девизни рачун - 27
Благајна 13 -
Укупно: 13 3.572

На текућим рачунима нема средстава јер се Друштво налази у стању блокаде.



11. Капитал и резерве

Укупан капитал Друштва на дан 31.децембар 2017. године има следећу структуру:
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.
Акцијски капитал 80.313 80.313
Државни капитал 309.933 309.933
Остали основни капитал 28.476 28.476
Резерве 3.035 3.035
Нераспоређени добитак 77.013 77.013
Губитак 128.246 -
Укупно: 370.524 498.770

Основни капитал Друштва чини: акцијски капитал физичких лица у износу од 80.313
хиљада динара, државни капитал у износу од 309.933 хиљада динара, и фонд за потребе
становања у износу од 28.476 хиљада динара.
Умањење укупног капитала у 2017. години настало је услад губитка текуће године у
износу од 128.246 хиљада динара.
Нераспоређени добитак у висини од 77.013 хиљаде динара је настао у ранијим годинама.
Друштво поседује 139 акција Привредне банке а.д. у стечају, као и 291.348 акција
друштва Футура плус а.д. Београд, које има губитак изнад висине капитала. Исказане
вредности ових акција су у целости обезвређене.

Структура основног капитала је следећа:

Власник Број акција Структура %
Република Србија 254.103 79,42002%
Акцијски капитал 65.771 20,57998%

Свега основни капитал: 319.874

Највећи акционари су приказани у следећој табели:

Акционари Ућешће (%)
Република Србија 79,420
Јован Кецман 0,080
Маријана Радојковић 0,076
Владимир Нешковић 0,063
Мирослав Зарић 0,056
Бранислав Филипеску 0,056
Владимир Илић 0,056
Марија Аврамовић 0,055
Гојко Барац 0,054
Милован Тубић 0,054

Номинална вредност једне акције износи 1.220 динара, тако да вредност основног
капитала према броју акција износи 319.874 хиљада динара (319.874 акција x 1.220
динара = 390.246 хиљада динара).



12. Дугорочна резервисања

Дугорочна резервисања се односе на:
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених

16.623 16.365

Укупно: 16.623 16.365

Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених, које се односи на резервисања
за отпремнине приликом одласка у пензију урађено је у складу са Међународним
рачуноводственим стандардом 19-Накнаде запосленима.

13. Дугорочни кредити

Друштво је 05.04.2012. године закључило Уговор о кредиту број Л609/12 са Hypo-Alpe-
Adria bank (сада Addiko bank) банком на износ од 990.000 ЕУР са роком отплате од 5
година и каматном стопом - тромесечни еурибор 5,5%. На дан 31.12.2016. целокупан
износ је разграничен на део који доспева до годину дана. Будући да није измирен са
датумом доспећа, дуг на дан 31.12.2017. године износи 505.500 ЕУР.

Као инструмент обезбеђења уредног враћања кредита одобрених од стране Hypo-Alpe-
Adria bank (сада Addiko bank) уписана је хипотека над следећом опремом Друштва :

Р.б
р.

Инвентарни број Назив опреме

1. 0300000000675 УНИСЕТ - ОФСЕТ РОТ.МАШИНА
2. 0300000002769 УРЕЂАЈ ЗА ЛЕПЉЕЊЕ
3. 0300000002770 УРЕЂАЈ ЗА ЛЕПЉЕЊЕ
4. 0300000002771 АУТОМАТСКА ЛИНИЈА ЗА САБИРАЊЕ
5. 0300000002772 КЊИГОВЕЗАЧКИ НОЖ
6. 0300000002775 ВИШЕОСОВИНСКИ УСИТЊИВАЧ
7. 0100000002778 НОВИНСКИ АГФА ЦТП-НЕЛА
8. 0100000002812 ЦТП-ВXП 85С РАЗВИЈАЧИЦА
9. 0100000002813 ЦТП-ВXП 85С РАЗВИЈАЧИЦА
10. 0100000002814 НОВИНСКИ АГФА ЦТП
11. 0100000002815 НОВИНСКИ АГФА ЦТП
12. 0300000002859 МАШИНА ЗА ПРОШИВАЊЕ
13. 0300000002860 НОВИНСКИ ТРАНСПОРТЕР

14. Остале дугорочне обавезе

Остале дугорочне обавезе износе 565 хиљада динара и у целости се односе на обавезу
према Електродистрибуцији-Београд по Споразуму о регулисању дуга за електричну
енергију (339/27.05.2014.)



15. Краткорочне финансијске обавезе
у 000 РСД

Опис 31.12.17. 31.12.16.

Краткорочни кредити у земљи 2.000 -
Део дугорочних кредита који доспева до једне
године 59.888 72.479

Остале краткорочне финансијске обавезе 117 104
Укупно: 62.005 72.583

Део дугорочног кредита који доспева до једне године се у целости односи на кредит
закључен Уговором о кредиту број Л609/12 са Hypo-Alpe-Adria bank (сада Addiko bank)
банком на износ од 990.000 ЕУР са роком отплате од 5 година и каматном стопом
тромесечни еурибор 5,5%.
Усаглашење обавеза са банкама извршно је путем ИОС обрасца у складу са чланом 18
Закона о рачуноводству.

16. Обавезе из пословања

у 000 РСД
Опис 31.12.17. 31.12.16.

Примљени аванси, депозити и кауције 136 102
Добављачи у земљи 78.960 24.061
Добављачи у иностранству 21.164 19.759
Добављачи – остала повезана правна лица 80.605 326.571
Укупно 180.865 370.493

Усаглашење обавезе према добављачима у земљи вршено је путем ИОС обрасца. На дан
31.10.2017. године Друштво има усаглашена стања у висини од 98%. Будући да
Друштво послује са партнерима који су истовремено купци и добаљачи, а није у
могућности да изврши компензацију обавеза и пораживања проценат усаглашења се, на
дан 31.12.2017. године смањио за износе ових компензација спроведених код партнера.
Обавезе према добављачима из иностранстава исказане су у домаћој и страној валути
(EUR). На дан билансирања извршено је свођење вредности обавеза применом средњег
курса НБС-а.
Преглед најзначајнијих добављача дат је наредним табелама:

Добављачи у земљи

Назив
Износ у
000 РСД Учешће у %

НИД Компанија Новости а.д 41.108 52,06
Вортеграф доо 11.898 15,07
Епс 7.321 9,27
Дунав осигурање 4.218 5.34
Остали 14.415 18,26
Укупно 78.960



Добављачи у иностранству

Назив Износ у
000 РСД

Учешће у %

Norske Skog Austria 8.533 40,32
Flint Group Germany 7.488 35,38
Comit doo Slovenia 4.733 22,36
Koenig & Bauer Germany 410 1,94
Укупно 21.164

17. Остале краткорочне обавезе

у 000 РСД
Опис 31.12.17. 31.12.16.

Обавезе из специфичних послова 16.660 16.660
Обавезе по основу неисплаћених зарада и
накнада, бруто 296.885 228.346
Обавезе за јубиларне награде 640 440
Остале обавезе (по основу камата) 2.601 395
Укупно: 316.786 245.841

Износ од 296.885 хиљада динара се односи на обавезе за неисплаћене нето зараде као и
порезе и доприносе на зараде у периоду од новембра 2013. до децембра 2017, од чега се
на обавезе за порезе и доприносе односи 275.767 хиљада динара.

18. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних
прихода

у 000 РСД
Опис 31.12.17. 31.12.16.

Обавезе за порез на додату вредност 3.415 1.761
Остале обавезе 124.799 33.209
Пасивна временска разграничења 848 939
Укупно: 129.062 35.909

Остале обавезе се односе на обавезу за умањење зарада од 10% по уредби Владе
Републике Србије у износу од 45.849 хиљаде динара, затим на обавезе према Пореској
управи по основу камате за неплаћене порезе и доприносе у износу од 78.940 хиљада
динара.



19. Одложена пореска средства и обавезе
у 000 РСД

Опис Одложена пореска средства

Стање 31. децембра 2015. године 2.334
Промена у току године 904
Стање 31. децембра 2016. године 3.238
Промена у току године 836
Стање 31. децембра 2017. године 4.074

Одложена пореска средства Друштва, на дан 31. децембар 2017. године износе 4.074
хиљаде динара, а настала су као резултат разлике између основица за амортизацију по
пореским и рачуноводственим принципима.

(а) Текући порески расход периода

у 000 РСД
Опис 2017. 2016.

Бруто добит пословне године -128.926 1.341
Усклађивање прихода / расхода 122.577 1.495
Рачуноводствена амортизација 16.243 16.340
Пореска амортизација 8.343 10.270
Порески губитак из ранијих година - 1.490
Пореска основица 1.551 7.416
Пореска стопа 15% 15%
Обрачунати порез 233 1.112
Укупна умањења обрачунатог пореза 77 367
Текући расход периода 156 745
Одложен порески приход (расход) периода 836 904
Нето добит без одложеног пореског прихода
(расхода) -129.082 159

Нето добит -129.246 1.500

20. Усаглашавање потраживања и обавеза

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.10.2017.
године, као и на дан 31.12.2017. године путем ИОС обрасца. Друштво је при првом
усаглашењу имало усаглашено стање са значајним партнерима, а дан 31.12.2017. године
проценат усаглашености се смањио јер Друштво није у могућности да спроведе
једностране комензације, које су партнери спровели.



21. Пословни приходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Приходи од продаје производа и услуга 304.797 351.656
Приход од продаје робе 1.178 1.480
Остали пословни приходи 1.200 1.200
Укупно 307.175 354.336

Највећи део прихода се односи на услугу штампања и на продају отпадног папира.

22. Пословни расходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Набавна вредност продате робе 678 915
Трошкови материјала 131.333 162.325
Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи 218.887 223.511
Трошкови амортизације и резервисања 17.047 17.306
Остали пословни расходи 26.189 38.548
Укупно: 394.134 442.605

Трошкови материјала се, највећим делом, односе на (у хиљадама динара):
-рото папир………….…………………………………….31.857
-боја………………………………………………………..33.268
-плоче…………………...…………………………………28.034

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 218.887 и односе се на:

у 000 РСД
Опис 2017. 2016.

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 177.992 180.870
Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде на терет послодавца 32.992 33.488
Трошкови накнада по уговору о привременим и
повременим пословима 220
Остали лични расходи и накнаде 7.903 8.933
Укупно: 218.887 223.511

Трошкови амортизације на дан биланса износе 16.243 хиљада динара, док су на дан
31.12.2016. износили 16.340 хиљаде динара.

Трошкови резервисања на дан 31.12.2017. износе 804 хиљада динара, а на исти дан
претходне године су износили 966 хиљаду динара.

Остали пословни расходи за 2017. годину износе 26.189 хиљада динара и односе се на
следеће расходе:



у 000 РСД
Опис 2017. 2016.

Производне услуге 3.661 418
Транспортне услуге 144 248
Закупнине 1.200 13.417
Реклама и пропаганда 3 83
Остале услуге 653 719
Непроизводне услуге 2.587 2.879
Репрезентација 227 285
Премије осигурања 2.641 3.114
Трошкови платног промета 292 508
Трошкови чланарина 14 9
Трошкови пореза 379 369
Остали нематеријални трошкови 14.388 16.499
Укупно: 26.189 38.548

23. Финансијски приходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Приходи камата 124.781 139.629
Позитивне курсне разлике 3.035 103
Укупно: 127.816 139.732

Приход од камата се у највећем делу односи на затезну камату фактурисану НИД
Компанији Новости а.д. Београд у износу од 124.728 хиљадa динара по основу свих
кашњења у измирењу дуга по основу штампе листа.

Позитивне курсне разлике односе се на усклађивање обавеза предузећа изражених у
страној валути са средњим курсом НБС на дан 31.12.2017. године.

24. Финансијски расходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Расходи камата 83.329 28.156
Негативне курсне разлике 213 2.003
Укупно: 83.542 30.159

Расходи камата односе се на (у хиљадама динара):

- камате Пореске управе………………..…………..78.940
- камате по кредиту Л 609/12…………….………….3.957
- остале камате………………………………………….645.

Негативне курсне разлике односе се на усклађивање обавеза предузећа изражених у
страној валути са средњим курсом НБС на дан 31.12.2017. године.



25. Остали приходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Наплаћена отписана потраживања 2.677 10.946
Приходи по основу ефеката уговорене заштите
од ризика 13 93

Приходи од смањења обавеза 247.217 225
Остали непоменути приходи 543 6.381
Остали приходи -укупно 250.450 17.645
Приходи од усклађивања вредности остале
имовине која се исказује по фер вредности - 6.245

Укупно: 250.450 23.890

Наплаћена отписана потраживања у износу од 2.677 хиљада динара се односе на
наплаћена отписана потраживања од друштва „Мелон“ д.о.о. Београд.
Приходи од смањења обавеза у износу од 247.217 хиљада динара се односе на отпис
дуга старијег од три године, по основу застарелости.

26. Остали расходи
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Расход 230 113
Остало 2 130
Остали расходи - укупно 232 243
Расходи од усклађивања вредности остале
имовине која се исказује по фер вредности 335.034 35.312

Укупно: 335.266 35.555

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности
кроз биланс успеха се односе на исправку вредности потраживања за камату од НИД
Компаније Новости а.д. Београд, за које је Друштво проценило да постоји висок ризик
наплате.



27. Порез на добит
у 000 РСД

Опис 2017. 2016.
Текући порез – порески расход периода 156 745
Одложени порески приходи периода 836 904
Укупно: 680 159

28. Зарада по акцији

(a) Основна зарада по акцији

Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добитак који припада акционарима
Друштва (матичног правног лица) подели пондерисаним просечним бројем обичних
акција у оптицају за период искључујући обичне акције које је Друштво откупило и које
се држе као откупљене сопствене акције.

У текућој години Друштво је остварило губитак, док је у претходној основна зарада по
акцији била 4,69 динара.

29. Потенцијалне обавезе

(a) Судски спорови

Друштво – тужена страна

Р.
б
р

Назив
тужиоца Предмет спора

Вредност
спора

(у РСД)

Фаза судског
поступка

Очекивани
исход

1.
НИД
Компанија
“Новости” а.д.

Противтужба за
накнаду штете 602.347.225,73

Првостепени
потупак у току
(напомена:
25.01.2016. године
поступак је прекинут
до даљњег)

Очекује се
одлука суда у
корист
Друштва

2.
Мартин
Сташевић Радни спор 350.000,00

Првостепени
потупак у току

Очекује се
одлука суда у
корист
Друштва



Друштво – тужилац

Р.
бр Назив туженог

Предмет
спора

Вредност
спора

(у РСД)

Фаза судског
поступка

Очекивани
исход

1
НИД Компанија
“Новости” а.д.

Предлог за
извршење на
основу
извршне
пресуде дуга

187.323.395,45
Покренут извршни
поступак пред јавним
извршитељем

Очекује се
коначна
наплата у
извршном
поступку

2. НИД Компанија
“Новости” а.д.

Тужба ради
дуга

301.715.502,69

Донета првостепена
пресуда у корист
Друштва. У току је
поступак по жалби
туженог.

Очекује се
правоснажна
одлука суда у
корист
Друштва
(предмет је
пред
Апелационим
судом на
одлучивању)

3.
НИД Компанија
“Новости” а.д.

Тужба ради
дуга 5.239.328,26

Окончан
првостепени
поступак. У току
спора плаћен је
главни дуг. Остала је
неплаћана камата.

Очекује се
правоснажна
одлука суда у
корист
Друштва
(предмет је
пред
Апелационим
судом на
одлучивању)

4. НИД Компанија
“Новости” а.д.

Тужба ради
дуга 1.369.009,15

Окончан
првостепени и
другостепени
поступак пред судом.

Донета
пресуда у
корист
Друштва,
правоснажна.

5.
НИД Компанија
“Новости” а.д.

Тужба ради
дуга за
неплаћене
камате

57.936.714,63
У току је
првостепени
поступак

Очекује се
одлука суда у
корист
Друштва

6.

НИП Компанија
“Борба” а.д.
- Република
Србија

Утврђење
својине на
непокретности

300.000,00

Поступак је прекинут
до окончања спора у
предмету бр. П бр.
2879/06

Одлука суда
зависи од
исхода спора
због кога је
поступак
прекинут



(б) Обавезе по основу оперативног закупа – када је Друштво закупац

Друштво узима у закуп производну опрему од „Штампарије – Новости“ доо Београд
(повезано правно лице). Уговор о закупу закључен је 27.08. 2009. год, Анексима на исти
се регулише цена закупа. Уговор се продужава све док једна од страна не затражи раскид.
Рок за раскид уговора је минимум 90 дана. Издаци по основу закупа који у току године
терете биланс успеха обелодањени су у напомени бр 22. остали пословни расходи.

30. Јемства

Друштво на дан биланса има следећа јемства за обавезе трећих лица:

Основ јемства Износ јемства Прималац јемства
Уговор о јемству
за дугорочни кредит код Hypo-Alpe-
Adria bank (садa Addiko bank)

930.000 ЕУР
НИД „Компанија
Новости“ а.д. Београд

Друштво има примљене и издате менице. Попис меница се врши најмање једном
годишње.
У току обрачунског периода Друштво није имало пореских контрола.

31. Повезана правна лица

Друштво има следећа повезана правна лица:
Друштво за штампање и издавање новина и часописа Штампарија-Новости доо
Београд.

32. Догађаји након дана биланса стања

Није било догађаја након дана биланса стања који би могли узроковати измену
финансијских извештаја састављених на дан 31.12.2017. године.

Београд, 27.02.2018.

Законски заступник

___________________________



❖ IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1. OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE
1.1. Opis poslovnih aktivnosti:
Osnovna delatnost GPK „Štamparija Borba“ a.d. je štampanje novina u tehnici coldset WEB ofset
(novinske) štampe .

1.2. Organizaciona struktura:
Osnovni organizacioni delovi privrednog društva su: Izvršni odbor , Proizvodnja, Komercijalna
služba, Finansijska služba, Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, Nabavna služba, Služba
održavanja i razvoja.
Radi obavljanja pojedinih vrsta srodnih ili istih međusobno povezanih poslova, u okviru pojedinih
osnovnih organizacionih delova obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice.
Upravljanje društvom je dvodomno. Organi društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i
generalni direktor. Članove Nadzornog odbora bira Skupština a članove Izvršnog odbora i
generalnog direktora Nadzorni odbor.

2. PRIKAZ RAZVOJA, FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA,
FINANSIJSKI I NEFINANSIJSKI POKAZATELJI I INFORMACIJE O KADROVSKIM
PITANJIMA

2.1. Prikaz razvoja poslovanja društva:

Osnovna delatnost "Štamparije Borba" je štampanje novina. U 2017. godini ukupan odštampani tiraž
novina je 50.781.971 primeraka što predstavlja umanjenje od 11,72 % u odnosu na 2016. godinu
kada je odštampano ukupno 57.523.411 primeraka.
Rešenjem Poreske uprave Broj: 018-433-05-1895/2017 od 12.07.2017. godine, “Štampariji Borba”
su blokirani poslovni računi u postupku prinudne naplate, zbog duga po osnovu dospele poreske
obaveze na ime neplaćenih poreza i doprinosa. Poslovni računi “Štamparije Borba” su na dan
31.12.2017. i dalje u blokadi.
Zaključkom Javnog izvršitelja Posl. Br. И.ии 552/16 од 08.09.2017., “Štamparija Borba” je otpočela
prinudno izvršavanje izvršne presude protiv svog najvećeg dužnika - Kompanije “Novosti” a.d.
blokadom njihovih poslovnih računa. S obzirom da su poslovni računi Kompanije “Novosti” a.d.
blokirani i od strane Poreske uprave, koja ima prvenstvo u postupku prinudne naplate, “Štamparija
Borba” nije naplatila svoje potraživanje.
Razvoj društva prikazan je kroz uporedne podatke u 2017. i 2016. Godini.

1 Analiza prihoda

Opis iznos u 000 din. % 2017/16
indeksPrihodi iz redovnog poslovanja 2017. 2016. 2017. 2016.

Poslovni prihodi 307.175 354.336 47,91% 68,41% 86,69%
Finansijski prihodi 127.816 139.732 18,65% 26,98% 91,47%



Prihodi od usklađivanja vred. ostale
imovine

- 6.245 0,00% 1,21% 0,00%

Ostali prihodi 250.450 17.645 39,06% 3,41% 1.419,38%
Ukupno prihodi iz redovnog poslovanja: 685.441 517.958 100,00% 100,00% 132,34%

Opis iznos u 000 din. % 2017/16
indeksPoslovni prihodi 2017. 2016. 2017. 2016.

Prihodi od prodaje robe 1.178 1.480 0,38% 0,42% 79,59%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 304.797 351.656 99,23% 99,24% 86,67%
Prihodi od premija, subvencija, dotacija... - - - - -
Drugi poslovni prihodi 1.200 1.200 0,39% 0,34% 100,00%
Ukupno poslovni prihodi: 307.175 354.336 100,00% 100,00% 86,69%

Opis iznos u 000 din. % 2017/16
indeksPrihodi od prodaje proizvoda i usl. po

tržištima
2017. 2016. 2017. 2016.

Prihodi od prodaje matičnim i zav. pred. - - - - -
Prihodi od prodaje na domaćem rrž. 304.797 351.656 100,00% 100,00% 86,67%
Prihodi od prodaje na inostranom rtž. - - - -
Ukupno prihodi od prodaje proizvoda i
usluga:

304.797 351.656 100,00% 100,00% 86,67%

2
.

Analiza rashoda

Opis iznos u 000 din. % 2017/16
Rashodi iz redovnog poslovanja 2017. 2016. 2017. 2016. indeks
Poslovni rashodi 394.134 442.605 48,48% 87,07% 89,05%
Finansijski rashodi 83.542 30.159 10,28% 5,93% 277,01%

Rashodi od usklađivanja vred. ostale
imovine

335.034 35.312 41,21% 6,95% 948,78%

Ostali rashodi 232 243 0,03% 0,05% 95,47%
Ukupno rashodi iz redovnog poslovanja: 812.942 508.319 100,00% 100,00% 159,93%

Opis iznos u 000 din. % 2017/16
Poslovni rashodi 2017. 2016. 2017. 2016. indeks
Nabavna vrednost prodate robe 678 915 0,17% 0,21% 74,10%
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe - - - - -
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i
got. pr.

- - - - -

Troškovi materijala 118.246 149,082 30,00% 33,68% 79,32%
Troškovi goriva i energije 13.087 13.243 3,32% 2,99% 98,82%
T. zarada, naknada i ost. l. rashodi 218.887 223.511 55,54% 50,50% 97,93%
T. proizvodnih usluga 5.661 14.885 1,44% 3,36% 38,03%
T. amortizacije i dugoročnih rezervisanja 17.047 17.306 4,33% 3,91% 98,50%
Nematerijalni troškovi 20.528 23.663 5,21% 5,35% 86,75%
Ukupno: 394.134 442.605 100,00% 100,00% 89,05%



2.2. Prikaz rezultata poslovanja društva:
1. Analiza rezultata poslovanja

Opis iznos u 000 din. 2017/16
Rezultat poslovanja 2017. 2016. indeks
Poslovni dobitak (gubitak) -86.959 -88,269 98,52%
Finansijski dobitak (gubitak) 44.274 109,573 40,41%
Dobitak (gubitak) od usklađivanja vrednosti -335.034 -29,067 1.152,63%
Ostali dobitak (gubitak) 250.218 17,402 1.437,87%
Dobitak (gubitak) iz red. posl. pre oporezivanja -127.501 9,639
Neto dobitak kosl. koje se obustavlja -1.425 -8,298 17,17%
Dobitak (gubitak) pre oporezivanja -128.926 1,341
Porez na dobitak 156 745 20,94%
Odloženi poreski prihod 836 904 92,48%
Neto dobitak (gubitak) -128.246 1500

2.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:
1. Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja

Opis 2017. 2016. 2017/16 indeks

Stepen zaduženosti
(dugoročne obaveze / ukupna pasiva)

1,60% 1,37% 116,30%

I stepen likvidnosti (gotovinski ekvivalenti i
gotovina / kratkoročne obaveze)

0,49%

II stepen likvidnosti (potraživanja po osnovu
prodaje, druga pot. plasmani i gotovina /
kratkoročne obav.)

117,65% 131,39% 89,54%

Opis iznos u 000 din. 2017/16
indeks2017. 2016.

Neto obrtni kapital (obrtna imovina -
kratkoročne obaveze)

148.597 260.399 57,07%

2.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva:
1. Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja

Opis 2017. 2016. 2017/16 indeks

Prinos na ukupan kapital (dobitak iz redovnog
poslovanja pre oporezivanja / kapital)

0,27%

Prinos na imovinu
(poslovni dobitak / poslovna imovina)

-8,08% -7,11% 113,54%

Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobitak /
kapital)

-34,61% 0,30% -11.508,97%



2.5. Glavni kupci i dobavljači:
1. Glavni kupci

Opis
Iznos (u

hiljadama)
2017.

Iznos (u
hiljadama)

2016.
2017/16 indeks

NID KOMPANIJA NOVOSTI A.D. 701.837 631.803 111%
DAN GRAF D.O.O. 19.197 22.723 84%
MELON D.O.O. 11.084 10.708 104%
NARODNE NOVINE A.D. 3.425 649 528%
HOBY MEDIA D.O.O. 3.208 2.472 130%

2. Glavni dobavljači

Opis
Iznos (u

hiljadama)
2017.

Iznos (u
hiljadama)

2016.
2017/16indeks

ŠTAMPARIJA - NOVOSTI D.O.O. 80.605 326.571 25%
NID KOMPANIJA NOVOSTI A.D. 41,108 - -
VORTEXGRAF D.O.O. 11,898 7,804 152%
NORSKE SKOG BRUCK GMBH 8.533 5.883 145%
FLINT GROUP GERMANY GMBH 7.488 5.859 128%

2.6. Informacije o kadrovskim pitanjima:
1
.

Kvalifikaciona struktura Stanje indeks promena
31.12.2017. 31.12.2016. 2017/16 2016-15

VS 17 16 106,25 % +1
VSS 13 11 118,18 % +2
VKV 14 14 100 %
SSS 111 113 98,23 % -2
KV 39 42 92,86% -3
NSS 27 34 79,42 % -7
PK
NK
UKUPNO: 221 230 96,08 % -9

3. ULAGANJE SACILJEM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
- Dezinsekcija i deratizacija...................................150.000 dinara

4. DOGAĐAJI PO ZAVRŠETKU POSLOVNE GODINE
Po završetku poslovne godine nije bilo poslovnih događaja koji bi značajno uticali na poslovanje
"Štamparije Borba“.

5. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ, PROMENA U POSLOVNIM POLITIKAMA I GLAVNI
RIZICI I PRETNJE



5.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu:
- U 2018. godini očekuje se dalje smanjenje obima proizvodnje.
- U 2018. godini očekuje se rešavanje statusa „Štamparije Borba“.

5.2. Opis promena u poslovnim politikama društva:
- "Štamparija Borba“ nema promena u poslovnim politikama.
5.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:
- Svetska ekonomska kriza koja je izazvala opšte smanjenje potrošnje u ovoj branši;
-Elektronska izdanja novina, koja utiču na smanjenje obima proizvodnje.
- Konkurencije iz sive zone ekonomije;

6. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
- Nema ulaganja u razvoj.

7. OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA
- "Štamparija Borba“, u 2017. godini nije vršila otkup sopstvenih akcija.

8. OGRANCI
- "Štamparija Borba“ nema ogranke u zemlji i inostranstvu.

9. FINANSIJSKI INSTRUMENTI
- Samostalno naplaćuje svoja potraživanja;
- Samostalno izvršava svoje obaveze;

10. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA I POLITIKE ZAŠTITE, IZLOŽENOST
CENOVNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU NOVČANOG
TOKA
10.1. Tržišni rizik obuhvata: rizik od promene kursa stranih valuta i cenovni rizik. "Štamparija
Borba“ nema mogućnost da utiče na ovaj rizik.
10.2. Kreditni rizik: Vrši se procena rizika klijenta, praćenje poslovanja klijenta i njegovog
finansijskog stanja, kao i upravljanje potraživanjima. U slučaju neispunjenja obaveza od strane
dužnika, razmatra se mogućnost prinudne naplate kroz aktiviranje sredstava obezbeđenja kao i
podnošenje tužbi. Koncentracija rizika je relativno velika s obzirom na mali broj kupaca zbog usko
specijalizovane proizvodnje.
10.3. Rizik likvidnosti predstavlja rizik da "Štamparija Borba“ neće biti u stanju da izmiri svoje
finansijske obaveze po njihovom dospeću. Upravljanje rizikom likvidnosti ima za cilj da se uvek
obezbedi adekvatna likvidnost za izmirenje obaveza po njihovom dospeću bez nastanka
neprihvatljivih gubitaka ili rizika od narušavanja reputacije. Prati se očekivani novčani priliv od
potraživanja zajedno sa očekivanim novčanim odlivom po osnovu obaveza.
10.4. Rizik novčanog toka je rizik da se iz novčanih priliva neće obezbediti potrebna sredstva za
izmirenje dospelih obaveza.

11. PREGLED PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
11.1. Članovi Nadzornog odbora na dan 31.12.2017.godine
Red.
broj

Ime, prezime i prebivalište Obrazovanje Broj akcija koje
poseduju u A.D.

1. Marko Selaković , član VII1 diplomirani
hemičar

-------

2. Miloš Miletić, član V, grafičar 153



Nemamo usvojen kodeks korporativnog upravljanja.

11.2. Članovi Izvršnog odbora na dan 31.12.2017. godine

Red. Ime, prezime i prebivalište Obrazovanje Broj akcija koje
broj poseduju u A.D.

VII1 diplomirani
1. Vladimir Gudurić, generalni direktor ekonomista 103
2. Snežana Mićić Bezbradica, finansijski direktor VII1 diplomirani

ekonomista 36
VII1 diplomirani

3. Branislav Vojvodić, komercijalni direktor ekonomista -

4. Pavle Milić, tehnički direktor VII 1
diplomirani
inženjer (FON)

115

5. Cadik Levi, direktor Održavanja i razvoja VI, Grafički
inženjer

-

11.3. Kodeks ponašanja nije usvojen.
11.4. Pravila korporatvnog upravljanja nisu usvojena.

12. ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA
Društvo ima zaključen Ugovor o zakupu štamparske opreme iz 2009. godine sa povezanim

pravnim licem „Štamparija - Novosti“ d.o.o.
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