
На основу члана 50. и 51. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015,
108/2016 и 9/2020) и одредбама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих,
полугодишњи и кварталних извештаја јавних друштава („Сл. гласник РС" бр. 14/2012, 5/2015, 24/2017
и 14/2020), ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМПАНИЈА „ШТАМПАРИЈА БОРБА“ А.Д. БЕОГРАД из
Београда МБ: 07040849, шифра делатности: 1811- штампање новина, објављује следећи

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА
Период извештавања: 01.01.2020. do 31.12.2020. године

ПОСЛОВНО ИМЕ:
ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМПАНИЈА
“ШТАМПАРИЈА БОРБА” АД БЕОГРАД

MАТИЧНИ БРОЈ: 07040849

ПИБ: 100119964
ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО: 11000 БЕОГРАД

УЛИЦА И БРОЈ: KОСОВСКА 26
AДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: direktor@stamparija.ad.co.rs

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: www.stamparija.ad.co.rs
ДЕЛАТНОСТ: 1811 – ШТАМПАЊЕ НОВИНА

ПРОСЕЧАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 2020. 112
БРОЈ АКЦИОНАРА (НА ДАН 31.12.2020.) 792

КОНСОЛИДОВАНИ/ПОЈЕДИНАЧНИ
ПОДАЦИ:

ПОЈЕДИНАЧНИ ПОДАЦИ

УСВОЈЕНИ (да или не) НЕ

ДРУШТВА СУБЈЕКТА КОНСОЛИДАЦИЈЕ:

СЕДИШТА:

МАТИЧНИ БРОЈ:
УСВОЈЕНИ (да или не)

РЕВИЗОРСКА КУЋА: СИГМА РЕВИЗИЈА Д.О.О.

НАЗИВ ОРГАНИЗОВАНОГ ТРЖИШТА НА
КОЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ АКЦИЈЕ:

БЕОГРАДСКА БЕРЗА - НОВИ БЕОГРАД,
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БР. 1

OСОБА ЗА КОНТАКТ: САЊА ЗАТЕЗАЛО

TЕЛЕФОН: 011/ 3398-272

ФАКС: -
AДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: sanjaz@stamparija.ad.co.rs

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОСОБЕ ОВЛАШЋЕНЕ
ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

ВЛАДИМИР ГУДУРИЋ



БИЛАНС СТАЊА

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 КОМПАНИЈА ШТАМПАРИЈА БОРБА АД БЕОГРАД

Седиште БЕОГРАД, КОСОВСКА 26

на дан 31.12. 2020. године
- у хиљадама динара -

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
31.12.2019.

Почетно стање
01.01.2019.

1 2 3 4 5 6 7
АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010
+ 0019 + 0024 + 0034) 0002 243.992

218.862 221.926

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 6 142.539 8.473 10.772

020, 021
и део
029

1. Земљиште 0011

022 и
део 029 2. Грађевински објекти 0012 2.465 2.465

023 и
део 029 3. Постројења и опрема 0013 141.664 6.008 8.261

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 46

027 и
део 029

7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017 180

028 и
део 029

8. Аванси за некретнине, постројења
и опрему 0018 695



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
31.12.2019.

Почетно стање
01.01.2019.

1 2 3 4 5 6 7

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 7 101.453 210.389 211.154

040 и
део 049

1. Учешћа у капиталу зависних
правних лица 0025 90.000 192.202 192.202

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

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 11.453 18.187 18.952

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 4.064 4.850



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
31.12.2019.

Почетно стање
01.01.2019.

1 2 3 4 5 6 7
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 160.496 292.466 774.841

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048
+ 0049 + 0050) 0044 8 48.252 40.014 34.840

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 47.635 38.927 32.728

11 2. Недовршена производња и
недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048 55 85 134

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 562 1.002 1.978

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

0051 9 46.412 51.977 683.054

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 46.412 51.977 683.054

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 1386 1.482 4.872

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 19.632 12.326 49.776

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

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



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
31.12.2019.

Почетно стање
01.01.2019.

1 2 3 4 5 6 7
234,
235,
238 и
део 239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 10 44.814 186.258 2.299

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 409

28 осим
288

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 404.488 515.392 1.001.617

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 0 289.048

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

0402 416.384 416.384 418.722

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 3.129 3.129

309 8. Остали основни капитал 0410 23.009 23.009 28.476

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0411

047 и
237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ
АКЦИЈЕ 0412 12.067 12.067

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 3.035 3.035 3.035

330

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

0414 103.901

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 2.159 1.483 1.638



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
31.12.2018.

Почетно стање
01.01.2018.

1 2 3 4 5 6 7

33 осим
330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
(0418 + 0419) 0417 91.175 77.013 77.013

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0418 91.175 77.013 77.013

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 898.686 743.472 211.360

350 1. Губитак ранијих година 0422 743.472 211.360 128.246

351 2. Губитак текуће године 0423 155.214 532.112 83.114

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 479.557 721.629 17.142

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 12 14.058 12.348 16.681

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 14.058 12.348 16.681

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 13 465.499 709.281 461

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



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
31.12.2018.

Почетно стање
01.01.2018.

1 2 3 4 5 6 7
416 7. Обавезе по основу финансијског

лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 465.499 709.281 461

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 15 14.586
42 до
49

(осим
498)

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

0442 14 204.444 51.387 695.427

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

0443 115.237 4.026 59.935

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

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 115.237 4.026 59.935

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ
И КАУЦИЈЕ 0450 14 502 155 90

43 осим
430

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

0451 14 8.186 7.794 95.570

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 1.270 500 34.637

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 14 1.202 7.294 60.524

436 6. Добављачи у иностранству 0457 5.714 409

439 7. Остале обавезе из пословања 0458
44, 45 и
46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 14 12.653 11.389 351.654

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460

14
1.939 270 1.706

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 14 64.727 27.156 184.939

49 осим
498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 14 1.200 597 1.533





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 КОМПАНИЈА ШТАМПАРИЈА БОРБРА АД БЕОГРАД

Седиште БЕОГРАД, КОСОВСКА 26

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12. 2020. 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 17 301.181 300.643

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 1.664 2.426

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 1.664 2.426

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 298.317 296.946

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 298.317 296.946

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 1.271

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 18 339.696 410.601



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 706 1.093

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 139.805 139.169

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 14.111 14.907

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 153.730 217.446

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 2.588 5.312

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 17.018 6.034

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 2.538

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 9.200 26.640

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 38.515 109.958

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 19 437 275

66, осим 662,
663 и 664

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

1033 231

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 231

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 95 2

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

1039 111 273

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 20 37.788 50.567

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 37.566 50.254

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

1047 222 313

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 37.351 50.292

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

1050

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

1051
22

157.744 382.552

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

21
80.145 12.142

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

22
3.861 87

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

1054

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

1055 157.326 530.747

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 72 579

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 -
1056) 1059 157.398 531.326

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 23 786

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 23 2.184

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

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

Т. НЕТО ГУБИТАК
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 155.214 532.112

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





ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

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 КОМПАНИЈА ШТАМПАРИЈА БОРБА АД БЕОГРАД

Седиште БЕОГРАД, КОСОВСКА 26

за период од 01.01. до 31.12. 2020. 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

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 11 155.214 532.112

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 138.898

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005 676

б) губици 2006 155

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





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 КОМПАНИЈА ШТАМПАРИЈА БОРБА АД БЕОГРАД

Седиште БЕОГРАД. КОСОВСКА 26

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01. до 31.12. 2020. године

- у хиљадама динара –

Редни
број

ОПИС
Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал
Уписани а

неуплаћени
капитал

Резерве

1 2 3 4 5

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 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. ____
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 _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 5.467 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 3.129 4026 4044

5.

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 416.384 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. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 416.384 4032 4050 3.035

8.

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9. Стање на крају текуће године
31.12. _____



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

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 416.384 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.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 211.360 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 77.013

2.

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3.

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4059 211.360 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4060 4078 4096 77.013

4.

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 532.112 4079 12.067 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5.

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 743.472 4081 12.067 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. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4067 743.472 4085 12.067 4103

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

8.

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 155.214 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 14.162

9.

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 898.686 4089 12.067 4107

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 91.175



Редни
број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе
резерве

Актуарски добици
или губици

Добици или губици по
основу улагања у

власничке
инструменте капитала

1 2 9 10 11

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 1.638 4146

2.

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3.

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4114 4132 1.638 4150

4.

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 155 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5.

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 1.483 4154

6.

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7.

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4122 4140 1.483 4158

8.

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 34.997 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 138.898 4142 676 4160

9.

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 103.901 4144 2.159 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.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3.

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а
+ 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

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

4.

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5.

Стање на крају претходне године
31.12.____
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

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

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

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

8.

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9.

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

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





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 КОМПАНИЈА ШТАМПАРИЈА БОРБА АД БЕОГРАД

Седиште БЕОГРАД, КОСОВСКА 26

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година
1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 255.711 194.832

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 254.237 191.665

2. Примљене камате из пословних активности 3003 95

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1.379 3.167

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 352.385 271.288

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 273.144 174.503

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 64.919 82.178

3. Плаћене камате 3008 5

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 14.322 14.602

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

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 96.674 76.456
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013 440 269.185
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 269.185
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 440

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 45.000

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 45.000

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава 3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 269.185

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 44.560

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 34.454I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027





ГПК “ШТАМПАРИЈА БОРБА“ АД БЕОГРАД

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2020. 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.

Структура акцијског капитала:
- акцијски капитал у власништву ГПК Штампарија Борба 3,09%
- акцијски капитал мањинских акционара 17.,49%,
- 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 je 100119964.

На дан 31. децембар 2020. године Друштво је имало 108 запослених (на дан 31.
децембар 2019. године број запослених у Друштву био је 116).

2. Основе за састављање финансијских извештаја

Финансијски извештаји Друштва укључују биланс стања на дан 31. децембра 2020.
године, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу
и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан као и преглед
значајних рачуноводствених политика и процена, те остале напомене уз финансијске
извештаје.

На основу Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници у Републици Србији су у
обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза,
прихода и рашода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање
финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом,
што за Друштво у складу са Законом представљају Међународни стандарди
финансијског извештавања („МСФИ“), као и други прописи издати од стране
Министарства. Закон и други прописи захтевају одређена приказивања и одређени
третман рачуна и стања, што има за последицу одступања од МСФИ, услед чега се
приложени финансијски извештаји не могу сматрати финансијским извештајима
састављеним у потпуној сагласности са МСФИ .

Финансијски извештаји Друштва су приказани у хиљадама динара (РСД). Динар
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији, стога су приложени
финансијски извештаји сачињени са претпоставком да је функционална валута Друштва
динар.

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 3.



2.1 Упоредни подаци

Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима
за 2019. годину, који су били предмет независне ревизије.

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

3.1. Стална имовина

a) 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.

b) 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 се исказују по моделу
ревалоризације, односно по поштеној вредности на дан ревалоризације, умањеној за
укупну накнадну амортизацију и укупне накнадне губитке због обезвређења.

Ревалоризација некретнина, постројења и опреме се врши онолико редовно колико је
довољно да се исказани износ не разликује значајно од износа који би се утврдио да је
примењен поступак исказивања по поштеној вредности на дан биланса стања.

Ревалоризациона резерва створена по основу ревалоризације некретнина, постројења и
опреме преноси се на нераспоређену добит најкасније на дан отуђења средства. У току
века употребе средства, са његове ревалоризационе резерве преноси се на нераспоређену
добит ранијих година, износ који одговара разлици између обрачунате годишње
амортизације и амортизације која би била обрачуната да је за то средство примењен
трошковни модел.

Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове
набавке или завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као
стално средство, тј. ако је век трајања дужи од годину дана и ако је вредност накнадног
издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Накнадни
издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак пословања у
периоду у којем је настао.

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
резидуалну вредност уколико постоји.

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

Назив Стопа амортизације

Опрема 10 – 16,67%
Возила 12,50%
Намештај 20 - 25%
Остала опрема 6,67 - 50%



Финансијски инструменти

a) Кључни термини

Фер вредност је цена која би била наплаћена за продају имовине, односно плаћена за пренос
обавезе у редовној трансакцији између учесника на тржишту на датум одмеравања. Најбољи
доказ фер вредности је цена на активном тржишту. Активно тржиште је оно тржиште на коме
се трансакције са имовином и обавезама одвијају довољно често и у обиму који обезбеђује
информације о ценама на континуираној основи.

Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активним тржиштима се
одмерава као производ котиране цене за поједину имовину или обавезу и броја инструмената
које субјекат поседује.

Технике процене вредности, као што су модели дисконтованог новчаног тока или модели
засновани на недавним трансакцијама између независних страна или на разматрању
финансијских података субјекта у који се инвестира, користе се за одмеравање фер вредности
одређених финансијских инструмената за које нису доступне екстерне информације о
тржишним ценама.

Трошкови трансакције су инкрементални трошкови који се директно могу приписати стицању,
издавању или отуђењу финансијског инструмента. Инкрементални трошак је трошак који не
би настао да се трансакција није десила.

Амортизовани трошак јесте износ у коме је финансијски инструмент био признат при
почетном признавању, умањен за било које отплате главнице, плус обрачуната камата, а у
случају финансијских средстава, умањен и за било која резервисања за очекиване кредитне
губитке.

б) Класификација и одмеравање

Друштво класификује своја финансијска средства у следеће категорије одмеравања:
• она која се накнадно одмеравају према фер вредности (било кроз остали укупни
резултат или кроз биланс успеха) и
• она која се одмеравају према амортизованом трошку.

Класификација зависи од пословног модела субјекта за управљање финансијским средствима
и уговорених услова новчаних токова.

Рекласификација финансијских инструмената се врши само онда када дође до промене
пословног модела за управљање портфолијом у целини. Рекласификација има проспективни
ефекат и врши се од почетка првог извештајног периода након промене пословног модела.

При почетном признавању, Друштво одмерава финансијско средство према његовој фер
вредности, која је, у случају финансијских средстава која се не одмеравају по фер вредности
кроз биланс успеха, увећана за трансакционе трошкове који се директно приписују стицању
финансијских средстава. Трансакциони трошкови финансијских средстава која се одмеравају
по фер вредности кроз биланс успеха приказују се као расходи периода у билансу успеха.
Након почетног признавања, резервисање за очекиване кредитне губитке признаје се за
финансијска средства која се одмеравају по амортизованом трошку и улагања у дужничке
инструменте који се одмеравају по фер вредности кроз остали укупни резултат узрокујући
непосредни губитак.



Дужнички инструменти

Накнадно одмеравање дужничких инструмента Друштва зависи од пословног модела за
управљање имовином и карактеристика новчаног тока имовине.

Пословни модел одражава начин на који Друштво управља имовином у циљу генерисања
новчаних токова, односно да ли је циљ Друштва: (и) само прикупљање уговорених новчаних
токова из имовине („држање ради прикупљања уговорених новчаних токова“) или (ии)
прикупљање како уговорених новчаних токова, тако и новчаних токова који су настали
продајом имовине („држање ради прикупљања уговорених новчаних токова и новчаних токова
од продаје“) или, уколико ни (и) ни (ии) није случај, финансијска средства се класификују као
део „другог“ пословног модела и одмеравају се према фер вредности кроз биланс успеха.

Фактори које Друштво разматра приликом одређивања пословног модела обухватају сврху и
структуру портфолија, претходно искуство о начину наплате новчаних токова предметне
имовине, начин процене и управљања ризицима, као и начин на који се прати извршење и
учинак датог средства.

У случају када пословни модел подразумева држање имовине ради прикупљања уговорених
новчаних токова или држање ради прикупљања уговорених новчаних токова и новчаних
токова од продаје, Друштво процењује да ли новчани токови представљају искључиво плаћање
главнице и камате. Приликом ове процене, Друштво разматра да ли су уговорени новчани
токови у складу са основним кредитним условима, односно да камата само обухвата накнаду
за кредитни ризик, временску вредност новца, друге основне ризике кредитирања и маржу.
Процена искључивог плаћања главнице и камате врши се при почетном признавању имовине и
накнадно се не врши поновна процена.

Друштво класификује своје дужничке инструменте у три категорије одмеравања:

• Амортизовани трошак: Имовина која се држи ради прикупљања уговорених новчаних
токова, при чему ти новчани токови представљају искључиво плаћање главнице и камате,
одмерава се по амортизованом трошку. Приход од камате од ових финансијских средстава је
признат као финансијски приход користећи методу ефективне каматне стопе. Било који
добитак или губитак настао услед престанка признавања се признаје директно у билансу
успеха и представља остале добитке/(губитке) заједно са позитивним и негативним курсним
разликама. Губици по основу умањења вредности се приказују засебно.

• Фер вредност кроз остали укупни резултат (ОУР): Имовина која се држи ради
прикупљања уговорених новчаних токова и продаје финансијских средстава, при чему
новчани токови имовине представљају искључиво плаћање главнице и камате, одмерава се по
фер вредности кроз остали укупни резултат. Промене у књиговодственој вредности се
признају кроз остали укупни резултат, осим признавања добитака и губитака по основу
обезвређења, прихода од камата и позитивних и негативних курсних разлика, који се признају
кроз биланс успеха. Приликом престанка признавања финансијског средства, кумулативни
добитак или губитак, који је претходно признат кроз остали укупни резултат, рекласификује се
из капитала у добитак или губитак и признаје се као остали добитак/(губитак).

• Фер вредност кроз биланс успеха: Имовина која не испуњава услов за признавање
према амортизованом трошку или фер вредности исказаној кроз остали укупни резултат
одмерава се према фер вредности исказаној кроз биланс успеха. Добитак или губитак од
дужничког улагања које се накнадно одмерава према фер вредности кроз биланс успеха
признају се у билансу успеха и представљају у нето вредности у оквиру осталих



добитака/(губитака) у периоду у коме су настали.

Готовина и готовински еквиваленти

Готовина и готовински еквиваленти обухватају новчана средства у благајни, депозите код
банака по виђењу, и остала краткорочна високо ликвидна улагања са доспећем до три месеца
или мање. Готовина и готовински еквиваленти књиже се по амортизованом трошку из разлога
што: (и) држе се ради прикупљања уговорених новчаних токова, при чему ти новчани токови
представљају искључиво плаћање главнице и камате и (ии) нису исказани према фер
вредности кроз биланс успеха. Својства дозвољена искључиво законом немају утицаја на
процену искључивог плаћања камате и главнице, осим уколико нису обухваћена уговорним
условима, тако да се та својства примењују чак и уколико накнадно дође до измена у закону.

Потраживања од купаца и остала потраживања

Потраживања од купаца и остала потраживања почетно се признају према фер вредности и
накнадно се исказују према амортизованом трошку, користећи методу ефективне каматне
стопе, умањена за резервисања за умањење вредности. Потраживања од купаца представљају
износе које купци дугују за продате производе и робу или пружене услуге у редовном току
пословања. Уколико се наплата очекује у року од годину дана или краће (или у току редовног
оперативног циклуса пословања, уколико он траје дуже), класификују се као текућа средства.

Позајмице

Позајмице се почетно признају према фер вредности, умањеној за настале трансакционе
трошкове, и накнадно се исказују према амортизованом трошку, коришћењем методе
ефективне каматне стопе.

Обавезе према добављачима и друге обавезе

Обавезе према добављачима настају када друга уговорна страна изврши своје обавезе према
уговору, и почетно се признају према фер вредности, док се накнадно исказују према
амортизованом трошку, коришћењем методе ефективне каматне стопе. Обавезе према
добављачима представљају обавезе плаћања за робу или услуге које се набављају од
добављача у редовном току пословања. Обавезе према добављачима се класификују као текуће
обавезе, уколико плаћање доспева у року од годину дана или мање (или у току редовног
оперативног циклуса пословања, уколико он траје дуже). У супротном, класификују се као
дугорочне обавезе.

Власнички инструменти

Друштво накнадно одмерава сва улагања у власнички капитал по фер вредности. Уколико
руководство Друштва одлучи да се фер вредност добитка и губитка по основу улагања у
власнички капитал прикаже у осталом укупном резултату, након престанка признавања
улагања није могућа накнадна рекласификација добитака и губитака по основу фер
вредновања у биланс успеха. Дивиденде од таквих улагања и даље се признају у билансу
успеха као остали приход, када се установи право Друштва да прими исплату.

в) Отпис

Отпис финансијских средстава се врши, у целости или делимично, када Друштво искористи
све могућности наплате и закључи да не постоје разумна очекивања да је наплату могуће
извршити. Отпис представља случај престанка признавања. Друштво може отписати



финансијска средства која су и даље у процесу принудне наплате, тамо где Друштво покушава
да наплати средства која уговорно потражује, међутим, где не постоје разумна очекивања да ће
наплата бити извршена.

г) Признавање и престанак признавања

Редовна куповина или продаја финансијских средстава се признаје на дан трансакције,
односно на дан када се Друштво обавеже да изврши куповину или продају средства.
Престанак признавања финансијских средстава се врши по истеку права на новчане токове од
финансијских средстава, или по преносу истих, при чему Друштво преноси суштински све
ризике и користи од власништва.

Финансијске обавезе престају да се признају када се затворе (тј. када се обавеза утврђена
уговором измири, откаже или истекне њено важење).

Измене обавезе које немају за последицу укидање обавезе се рачуноводствено третирају као
промена процене, применом кумулативне „catch - up“методе, осим уколико је економска
суштина разлике у књиговодственим вредностима приписана капиталним трансакцијама са
власницима.

д) Модификација

Друштво понекад изнова преговара, или на други начин мења уговорене услове финансијских
средстава. Друштво процењује да ли је измена уговорених новчаних токова значајна, имајући
у виду, између осталог, следеће факторе: значајну промену каматне стопе или побољшање
услова кредита, који у знатној мери утичу на кредитни ризик повезан са имовином, или пак
значајан продужетак рока враћања зајма када зајмопримац нема финансијских потешкоћа.

Уколико се измењени услови значајно разликују, права на новчане токове од првобитног
средства истичу, и Друштво престаје са признавањем првобитних финансијских средстава и
врши признавање новог средства према његовој фер вредности. Било која разлика између
књиговодствене вредности средства чије је признавање престало и фер вредности новог
значајно измењеног средства се признаје у билансу успеха, осим уколико се суштина разлике
односи на капиталне трансакције са власницима.

ђ) Обезвређење финансијских средстава

Друштво унапред процењује очекивани кредитни губитак по дужничким инструментима
мереним по амортизованом трошку и фер вредности кроз остали резултат и признаје нето
губитке по основу обезвређења на сваки датум извештавања. Мерење ЕЦЛ одражава: (и)
објективни износ пондерисан вероватноћом који се утврђује проценом опсега могућих
резултата, (ии) временску вредност новца и (иии) све разумне и расположиве информације
које су доступне без непотребних трошкова и напора на крају сваког извештајног периода а
тичу се протеклих догађаја, текућих услова и предвиђених будућих услова.

Дужнички инструменти који се мере по амортизованом трошку и уговорна средства се
приказују у билансу стања умањени за очекивани кредитни губитак. За дужничке инструменте
који се мере по фер вредности кроз остали укупни резултат, промене у амортизованим
трошковима, умањеним за очекивани кредитни губитак, признају се у извештају о укупном
резултату а остале промене књиговодствене вредности се признају у осталом укупном
резултату као добици умањени за губитке по дужничким инструментима мереним по фер
вредности кроз остали укупни резултат.



Друштво примењује поједностављени приступ за потраживања од купаца и потраживања по
основу лизинга и мери резервисања за губитке у износу који је једнак очекиваним кредитним
губицима током целокупног животног века.

Друштво користи историјске кредитне губитке (кориговане на основу текућих података који се
могу уочити како би приказали ефекте текућих услова и предвиђања будућих услова) за
потраживања од купаца како би проценила 12-месечне очекиване кредитне губитке или
очекиване кредитне губитке током целокупног животног века финансијских средстава, шодно
томе шта је применљиво.

Књиговодствена вредност средства се умањује коришћењем рачуна исправке вредности а
висина губитка се признаје у оквиру трошкова.

Губици по основу обезвређења се укидају кроз биланс успеха уколико се износ губитка по
основу обезвређења смањи а такво смањење се може приписати догађају који је настао након
признавања обезвређења.

Учешћа у зависним правним лицима

Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног
признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност
надокнаде која је дата за њих. Трансакциони трошкови укључују се у почетно мерење свих
финансијских средстава.

У посебним финансијским извештајима матичног предузећа, улагања у зависна
предузећа која се обухватају у консолидованим финансијским извештајима, као и она која су
искључена из консолидованих финансијских извештаја исказују се по методу 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 материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по
нето продајној вредности, ако је нижа.

Залихе материјала који је произведен као сопствени учинак предузећа мере по цени
Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови
производње и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и
стање.

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 пондерисане
цене.



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.

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.

Дугорочна резервисања обухватају резервисања за трошкове у гарантном року,
резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за задржане
кауције и депозите, резервисања за трошкове реструктурирања предузећа резервисања
за пензије, и остала дугорочна резервисања за покриће обавеза (правних или стварних),
насталих као резултат прошлих догађаја, за које је вероватно да ће изазвати одлив
ресурса који садрже економске користи, ради њиховог измиривања и које се могу
поуздано проценити (на пример, спорови у току), као и резервисања за издате гаранције
и друга јемства.

Дугорочна резервисања за трошкове и ризике прате се по врстама, а њихово смањење,
односно укидање врши се у корист прихода.

Резервисања се не признају за будуће пословне губитке.
Мерење резервисања врши се у износу који је признат као резервисање и он представља

најбољу процену издатка који је потребан за измирење садашње обавезе на дан биланса
стања.

Резервисања се испитују на дан сваког биланса стања и коригују тако да одражавају
најбољу садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив ресурса који
представљају економске користи бити потребан за измирење обавезе, резервисање се
укида.

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 2020. 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 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, 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 2020. 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.
Процењивање резервисања по основу примања запослених врши се на начин прописан
МРС 19 - Примања запослених.

Резервисања се врши на терет расхода периода по основу:
1) резервисања за отпремнине запосленима за технолошки вишак,
2) резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију,

Правно лице врши резервисања по основу примања запослених у свим оним случајевима
када вредност тих резервисања није безначајна. Материјална значајност резервисања по

основу примања запослених утврђује се у складу са критеријумима, односно прагом
материјалности / значајности утврђеним овим Правилником.

3.7. Признавање прихода

Приходи од продаје и пружања услуга

Друштво за признавање Прихода од продаје и пружања услуга користи МСФИ 15 који
замењује МРС 11 Уговори о изградњи, МРС 18 Приходи и остала релевантна тумачења.
Нови стандард је установио модел од „пет корака “у рачуноводственом обухватању



прихода који проистичу из уговора са купцима. МСФИ 15 користи модел од пет корака
како би одредио када признати приход и у ком износу.

Модел пет корака:

• идентификовање уговора са купцем;
• идентификовање обавезе извршења у уговору (јединствене чинидбене обавезе испоруке
добара/пружања услуга);
• одређивање цене трансакције;
• алокацију цене трансакције на обавезе извршења у уговору; и
• признавање прихода када (или ако) ентитет испуни обавезе извршења.

МСФИ 15 „Приходи од уговора са купцима” прописује да је приход потребно признати
када Друштво пренесе контролу над добрима или услугама на корисника у износу на
који је Друштво одредило да има право. У зависности од испуњености критеријума
приход се признаје:

• у период времена, на начин који приказује перформансе ентитета
• у тренутку, када се контрола пренесе на корисника

Примена МСФИ 15 захтева од руководства да врши процене које утичу на утврђивање
висине прихода као и временског распореда признавања прихода од уговора са купцима.
Оне укључују:
• утврђивање момента испуњавања обавеза извршења; и
• одређивање трансакционе цене која је алоцирана на исте.

Приходи од активирања учинака

У оквиру прихода од активирања учинака и робе, исказују се приходи по основу
употребе робе, производа и услуга за нематеријална улагања, за основна средства, за
материјал, за прираст основног стада и за сопствени транспорт набавке материјала и
робе. Најзначајнији су приходи од учешћа зарада запослених на изградњи
инфраструктуре кабловско дистрибутивног система.

Финансијски приходи

Финансијски приходи обухватају приходе од камата, курсних разлика, дивиденди и
остали финансијски приходи, остварени из односа са матичним, зависним и осталим
повезаним правним лицима.

Приходи од камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха
периода на који се односе.

Остали приходи

У оквиру осталих прихода исказани су добици по основу продаје некретнина,
постројења и опреме (основних средстава) и нематеријалних улагања, добици од продаје
биолошких средстава, добици по основу продаје дугорочних хартија од вредности и
учешћа у капиталу, добици од продаје материјала, наплаћена отписана потраживања,
вишкови, приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, приходи од смањења
обавеза, приходи од укидања дугорочних резервисања, приходи од усклађивања
вредности имовине, позитивни ефекти промене поштене (фер) вредности



нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, биолошких средстава и залиха
до висине претходно исказаних рашода за та средства по основу вредносног усклађивања
и укидања исправки вредности по основу вредносног усклађивања у складу са
рачуноводственом политиком Друштва.

3.8. Признавање расхода

Расходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности прихода и расхода односно
на обрачунској основи и утврђују се за период када су настали.

Пословни расходи

Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од продаје и
укључују набавну вредност продате робе, трошкове материјала, горива и енергије, бруто
зараде, трошкове амортизације и услуге пружене од стране трећих лица. Пословни
расходи обухватају и опште трошкове као што су трошкови закупа, маркетинга,
осигурања, платног промета, пореза и остали трошкови настали у текућем обрачунском
периоду.

Финансијски расходи

Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата и курсних разлика и остале
финансијске расходе. Расходи камате обухватају камату обрачунату на примљене кредите,
која се евидентира у билансу успеха периода на који се односе, а у складу са начелом
узрочности.

Остали расходи

У оквиру осталих расхода исказани су губици по основу продаје и расходовања
некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања, губици по основу
расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија од
вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, мањкови,
расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних
отписа потраживања, расходи по основу обезвређења имовине, негативни ефекти
вредносних усклађивања нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана, залиха,
хартија од вредности и потраживања у складу са рачуноводственом политиком Друштва.

3.9. Камата и други трошкови позајмљивања

Капитализација камате и других трошкова позајмљивања у складу са МРС 23 Трошкови
позајмљивања врши се када се камата и други трошкови позајмљивања непосредно могу
приписати стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу,
када је вероватно да ће ти трошкови донети предузећу будуће економске користи и када
могу да се поуздано измере. Уколико сви наведени услови за капитализацију камате
нису испуњени камата и трошкови позајмљивања признају се као расход периода у коме
су настали.

3.10. Прва примена МСФИ 9 и МСФИ 15

Друштво је у текућем периоду први пут применило одредбе МСФИ 9 – Финансијски
инструменти и МСФИ 15 – Приход од уговора са купцима.



Прва примена усвојених међународних стандарда финансијског извештавања није
довела до потребе за корекцијом упоредних података приказаних у финансијским
извештајима за 2020. годину, будући да није изазвала материјално значајне разлике у већ
обелодањеним износима у претходним извештајним периодима.

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 надлежног органа Друштва. 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.

У току 2020. године пословање у ЕУР-има са добављачима из иностранства се обављало
авансно.

 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 2020. 2019.

Финансијска средства
Некаматоносна 112.224 252.043



Финансијске обавезе
Некаматоносне 146.320 168.773
Каматоносне 522.423 591.299

Дугорочнe oбавезе 420.841 591.299
Краткорочнe oбавезе 101.582 -

Гап ризика промене каматних стопа 319.259 591.299

(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 31.12.20. 31.12.19.
Потраживања од купаца 157.223 159.376
Остала потраживања 1.862 1.885
Потраживања за камату
Потраживања од државних органа 19.632 12.326
Исправка вредности потраживања (111.287) (107.802)
Укупно 67.430 65.785

 Структура потраживања од купаца на 31.12.2020. године приказана је у следећој табели:
000 РСД

Опис Бруто
изложеност

Исправка
вредности

Нето
изложеност

Недоспела потраживања од купаца 29.969 29.969

Доспела, неисправљена
потраживања од купаца 16.443 16.443

Доспела, исправљена потраживања
од купаца 110.811 110.811 -

Укупно 157.223 110.811 46.412

(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:
000 РСД

до 1 год 1-5 год преко 5 год Укупно
Потраживања по основу
продаје 46.412 - 46.412

Потраживања из 1.386 - - 1.386



спец.послова
Друга потраживања 19.632 - - 19.632

Остало 44.814
-

- 44.814
Укупно 112.244 - - 112.244

 Доспећа финансијских обавеза:
000 РСД

Опис до 1 год 1-5 год преко 5 год Укупно
Дугорочне обавезе - 465.499 - 465.499
Обавезе из пословања 5.616 3.072 - 8.688
Остале краткорочне обавезе 129.829 - - 129.829
Остале обавезе за порезе 64.727 - - 64.727
Укупно 200.172 468.571 - 668.743

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 2020. 2019.

Задуженост (кратк. и дугорочни кредити) 580.736 748.617
Готовина и готовински еквиваленти 44.814 186.258
Нето задуженост 535.922 562.359
Капитал -294.098 -257.624
Укупан капитал -294.098 -257.624
Коефицијент задужености -1,82 -2,18

6. Некретнине, постројења и опрема

(у 000 РСД) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Грађевински објекти 4.163 4.163
Исправка вредности грађевински објекти (1.698) (1.698)
Постројења и опрема 158.682 378.572 386.039
Исправка вредности постројења и опрема (17.018) (372.564) (370.162)



Улагања у туђе некретнине постројења и опрему 180
Аванси за некретнине, постројења и опрему 695
Укупно 142.539 8.473 18.342

Промене на некретнинама, постројењима и опреми у 2019. години биле су следеће:
000 РСД

Земљиште Грађевински
објекти Опрема Опрема у

припреми Укупно

Набавна вредност
Стање на дан 01.01.2019. г 0 4.163 603.158 46 607.367
Корекција почетног стања
Кориговано почетно станје
01.01.2019 4.163 603.158 46 607.367

Нове набавке 3.736 3.736
Расход и продаја (228.368) (228.368)
Трансфери средстава 46 (46)
Стање на дан 31.12. 2019. г 0 4.163 378.572 382.735
Исправка вредности
Стање на дан 01.01. 2019. год. 0 1.698 594.897 0 596.595
Корекција почетног стања
Кориговано почетно стање
01.01.2019 1.698 594.897 0 596.595

Амортизација 6.035 6.035
Расход и продаја (228.368) (228.368)
Стање на дан 31.12.2019. год. 0 1.698 372.563 0 374.262
Садашња вредност
31. децембра 2018. године 0 2.465 8.261 46 10.772
31. децембра 2019. године 0 2.465 6.008 8.473

Промене на некретнинама, постројењима и опреми у 2020. години биле су следеће:

Грађеви
нски

објекти
Опрема

Улагања
на туђим

НПО

Аванси за
основна
средства

Укупно

Набавна вредност
Стање на 01.01.2020. 4.163 378.572 382.735
Нове набавке 14.046 180 695 14.921
Расход и продаја (4.163) (4.163)
Процена вредности средстава:
Искњижење почетног стања услед
процене – до висине исправке вредн. (372.563) (372.563)

Повећања призната у рев резервама 138.898 138.898
Смањења призн. у билансу успеха (271) (271)
Стање на дан 31.12. 2020. г 158.682 180 695 159.557
Исправка вредности
Стање на дан 01.01. 2020. год. 1.698 372.563 374.261
Корекција почетног стања
Кориговано почетно стање 01.01.2020 1.698 372.563 374.261
Амортизација 17.018 17.018



Расход / продаја (1.698) (1.698)
Ефекти процене вредности на исправку
вредности (372.563) (372.563)

Стање на дан 31.12.2020. год. 17.018 17.018
Садашња вредност на дан:
31. децембра 2019. године 2.465 6.008 8.474
31. децембра 2020 године 0 141.664 180 695 142.539

Амортизациона
стопа просечна

Земљи
ште

Грађеви
нски

објекти
Опрема Опрема у

припреми
Улаганја
на туђим
НПО

Аванси за
основна
средства

Укупно

31.12.2019. 1.59% 1.58%
31.12.2020. 10.72% 10.72%

Друштво на позицији некретнина, постројења и опреме евидентира пре свега опрему за
штампање као и канцеларијску опрему.

Са стањем на дан 01.01.2020. године извршена је процена фер вредности опреме од
стране независног проценитеља, која је евидентирана као увећање вредности опреме и
ревалоризационих резерви у оквиру капитала како је приказано у табели изнад. Наиме,
Друштво је у 2020. години променило политике накнадног вредновања позиције
некретнина, постројења и опреме и за наведено питање одабрало модел ревалоризације.
Евидентирање промене наведене рачуноводствене политике извршено је проспективно,
односно почев од 2020. године, у складу са параграфом 17 МРС 8 – Рачуноводствене
политике, промене рачуноводствених политика и грешке, као и у складу са одредбама
МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема.

Амортизација за 2020. годину обрачуната је на процењене вредности опреме, и износи
17.018 хиљада динара (за 2019. годину: 6.034 хиљада динара) и укључена је у трошкове
пословања извештајног периода.

На опреми Друштва укупне садашње вредности 99.767 хиљада динара успостављена je
залога у корист повериоца који је намирен у току 2020. године. Процедура скидања
залоге са опреме Друштва на дан биланса је у току.

7. Дугорочни финансијски пласмани
у 000 РСД

Опис 31.12.2020. 31.12.2019.
Учешћа у капиталу зависних правних лица
Штампарија-Новости доо 373.095 328.095
Минус: Исправка вредности - Штампарија-
Новости доо -283.095 -135.893
Остали дугорочни финансијски пласмани 17.759 18.187
Исправка дугорочни финансијски пласмани -6.306
Укупно 101.453 210.389

Дугорочне финансијске пласмане чине учешће у капиталу повезаног правног лица
Штампарије-Новости доо, за које је извршена исправка вредности у висини од 283.095
хиљада динара, те је нето износ учешћа 90.000 хиљаде динара. Исправка вредности



учешћа у капиталу зависног друштва евидентирана је услед евидентирања оебзвређења
наведеног учешћа у складу са одредбама МРС 36 (Напомена 22).

 Учешћа у капиталу зависних правних лица односе се на:

Назив Друштва 31.12.2020.
(нето износ)

Учешће у
власништву

ШТАМПАРИЈА-НОВОСТИ ДОО БЕОГРАД 90.000 100%

8. Залихе
у 000 РСД

Опис 31.12.2020. 31.12.2019.
Залихе материјала,резервних делова,алата и
инвентара 47.635 38.927

Роба 55 85
Дати аванси за залихе и услуге 562 1.002
Укупно залихе – нето 48.252 40.014

Залихе материјала износе 47.635 хиљаду динара и односе се на (у хиљадама динара):
 папир…………… ..…………………………..........14.165
 боја……………...…………………………………...3.866 -
плоче…...……………………………………............4.470
 остали материјал……...…..………………………...2.836
 резервни делови………..……………………….....22.244
 алат и инвентар…………..……………….………........54
 укупно…………...……………………….……………....47.635

Дати аванси за залихе и услуге износе 563 хиљадe динара и односе се на авансе дате :
(у хиљадама динара):

 дати аванси у земљи................................................. 562
 дати аванси у иностранству………….....………….... 0
 укупно…………………………………………………….. .562

Попис залиха са стањем на дан 31. децембар 2020. године извршен је од стране
именоване комисије. Елаборат о попису усвојен је дана 29.01.2021. године и све
корекције стања за неслагања утврђена по попису извршене су на начин да исказано
књиговодствено стање залиха одговара стварном стању.

Проценат усаглашености датих аванса износи 62%.

9. Потраживања
у 000 РСД

Опис 31.12.20. 31.12.19.
Потраживања од купаца 46.412 51.977
Потраживања из специфичних послова 1.386 1.482
Остала потраживања 19.632 12.326
Укупно потраживања – нето 67.430 65.785



(а) Потраживања од купаца
у 000 РСД

Опис 31.12.20. 31.12.19.
Купци у земљи 157.223 159.376

Исправка вредности купаца у земљи 110.811 107.399

Свега: 46.412 51.977

Друштво је вршило усаглашавање потраживања од купаца у складу са чланом 22 Закона
о рачуноводству. На дан 31.12.2020. године Друштво има усаглашење у висини од
98,64% нето потраживања од купаца изузев утужених за које постоје правосудне
пресуде и за која је формирана исправка вредности.

Структура нето потраживања од купаца према доспећу приказана је у следећој табели:

Опис доспело
доспева

до
30 дана

доспева
до

90 дана

Исправка
– МСФИ

9
Укупно

Купци у земљи 17.654 26.636 2.452 -330 46.412
Укупно 17.654 26.636 2.452 -330 46.412

Структура осталих потраживања дата је у табели:

Опис 31.12.20. 31.12.19.
Потраживања по основу преплаћених пор. на
добит 832 832
Потраживање по основу претплаћених пореза и
дориноса 16.049 8.901
Остала потраживања - боловања 2.751 2.593
Укупно остала потраживања – нето 19.632 12.326

10. Готовински еквиваленти и готовина
у 000 РСД

Опис 31.12.20. 31.12.19.
Текући (пословни) рачуни 44.039 186.258
Девизни рачун 775 -
Укупно: 44.814 186.258

11. Капитал и резерве
Укупан капитал Друштва на дан 31.децембар 2020. године има следећу структуру:

у 000 РСД
Опис 31.12.19. 31.12.19.

Акцијски капитал 80.313 80.313
Државни капитал 309.933 309.933
Емисиона премија 3.129 3.129
Остали основни капитал 23.009 23.009
Откупљене сопствене акције (12.067) (12.067)
Резерве 3.035 3.035
Актуарски добици 2.159 1.483



Опис 31.12.19. 31.12.19.
Ревал.резерве (ревалориз.опреме) 103.901
Нераспоређени добитак 91.175 77.013
Губитак ранијих година (743.472) (211.360)
Губитак текуће године (155.214) (532.112)
Укупно: -294.099 -257.624

Основни капитал Друштва износи 416.384 хиљаде динара и чини га: акцијски капитал
физичких лица у износу од 68.246 хиљада динара, сопствене акције у вредности од
12.067 хиљада динара, државни капитал у износу од 309.933 хиљада динара, остали
основни капитал у износу од 23.009 хиљада динара и емисиона премија у износу од
3.129 динара.
Структура основног капитала је следећа:

Власник Број акција Структура %
Република Србија 254.044 79,42002%
Акцијски капитал 55.939 17,48782%
Компанија Штампарија Борба ад 9.891 3,09216%
Свега основни капитал: 319.874

Највећи акционари су приказани у следећој табели:

Акционари Ућешће (%)
Република Србија 79,420
Г.П.Компанија „Штампарија Борба“ ад 3,092
Јован Кецман 0,080
Маријана Радојковић 0,076
Тубић Бојан 0,067
Мирослав Зарић 0,056
Бранислав Филипеско 0,056
Владимир Илић 0,056
Марија Аврамовић 0,055
Гојко Барац 0,054

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

Умањење укупног капитала у 2020. години настало је услед оствареног губитка текуће
године у износу од 155.214 хиљада динара.

Нераспоређени добитак у висини од 91.175 хиљаде динара је настао у ранијим годинама
као и укидањем дела ревалоризационих резерви по основу ефекта амортизације
обрачунате на фер вредност опреме у току 2020. године.

Актуарски добитак у износу од 2.159 хиљаде динара настао је по актуарској процени
садашње вредности по основу разервисања за отремнине при одласку у пензију.

Промене на позицији ревалоризационих резерви у 2020. години су следеће:



Опис 2020
Почетно стање -
Увећање ревалоризационих резерви услед књижења процене ОС 138.898
Ефекат процене на одложене пореске обавезе -20.835
Књижење ефекта разлике у трошку амортизације - пренето на
нераспоређену добит

-14.162

Укупно 103.901

12. Дугорочна резервисања

Дугорочна резервисања се односе на:
у 000 РСД

Опис 31.12.20. 31.12.19.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених 14.058 12.348

Укупно: 14.058 12.348

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.

Табела промена дугорочних резервисања:

2020 2019
Почетно стање 12.348 16.681
Исплате отпремнина -152 -1.392
Актуарска резервисања 1.862 -2.941
Укупно дугорочна резервисања 14.058 12.348

13. Дугорочни обавезе
у 000 РСД

Опис 31.12.20. 31.12.19.
Остале дугорочне обавезе 465.499 709.281
Укупно: 465.499 709.281

Остале дугорочне обавезе износе 465.499 хиљаду динара и односе се на обавезе
обухваћене Унапред припремљеним планом реорганизације.

Унапред припремљен план реорганизације посл.бр. 11 Рео 24/2018 је дана 01.02.2019.
године усвојен, а дана 22.05.2019. године добио потврду паравоснажности Привредног
суда у Београду. План предвиђа да обавезе Друштва са стањем на дан 21.06.2019. године
буду измирене у роковима који су предвиђени за одређену класу повериоца.



14. Краткорочне обавезе
у 000 РСД

Опис 31.12.20. 31.12.19.
Краткорочне финансијске обавезе 115.237 4.026
Примљени аванси, депозити и кауције 502 155
Обавезе из пословања 8.186 7.794
Остале краткорочне обавезе 12.653 11.389
Обавезе по основу ПДВ-а 1.939 270
Обавезе за остале порезе и доприносе 64.727 27.156
Пасивна временска разграничења 1.200 597
Укупно: 204.444 51.387

Краткорочне финансијске обавезе
Краткорочне финансијске обавезе износе 115.237 хиљада динара и представљају
разграничен износ обавезе из УППР-а који доспева у року до годину дана од дана
биланса.

Обавезе из пословања
у 000 РСД

Опис 31.12.20. 31.12.19.
Примљени аванси, депозити и кауције 502 155
Добављачи – остала повезана правна лица 1.270 500
Добављачи у земљи 1.202 7.294
Добављачи у иностранству 5.714 -
Укупно 8.688 7.949

Друштво има усаглашено стање са свим већим добављачима.
Проценат усаглашења износи 97,09%, износ неусаглашених обавеза износи 238 динара.
Структура обавеза према добављачима према доспећу приказана је у следећој табели:

Опис доспело доспева до
30 дана

доспева
30- дана Укупно

Обавезе према добављачима 2.091 381 5.714 8.186

Укупно 2.091 381 5.714 8.186

Остале краткорочне обавезе
у 000 РСД

Опис 31.12.20. 31.12.19.
Обавезе по основу неисплаћених зарада и
накнада, бруто 12.382 11.159
Друге обавезе 271 230
Укупно: 12.653 11.389

Износ од 12.382 хиљада динара се односи на обавезе за зараде и порезе и доприносе на
зараде радника за месец децембар 2020. године.



Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних
прихода

у 000 РСД
Опис 31.12.20. 31.12.19.

Обавезе за порез на додату вредност 1.939 270
Остале обавезе 64.727 27.156
Пасивна временска разграничења 1.200 597
Укупно: 67.866 28.023

Остале обавезе се, у највећем делу, односе на обавезе према Пореској управи по основу
камате за неплаћене порезе и доприносе у износу од 62.128 хиљаде динара.

15. Одложена пореска средства и обавезе
у 000 РСД

Опис Одложена пореска обавезе

Стање 31. децембра 2018. Године -
одлож.пореска средства

4.850

Промена у току године -786
Стање 31. децембра 2019 године -
одлож.пореска средства

4.064

Ефекат процене на одл. порес. обавезе -20.834

Одложени порески приход периода у БУ 2.184
Стање 31. децембра 2020. Године - одложене
пореске обавезе

-14.586

Одложена пореска обавезе Друштва, на дан 31. децембар 2020. године износе 14.586
хиљада динара, настала су као резултат разлике између садашње књиговодствене
вредности опреме и садашње вредности исте утврђене по пореским прописима.

(а) Текући порески расход периода
у 000 РСД

Опис 2020. 2019.
Губитак пре опорезивања 157.398 531.326
Обрачунати порез - -
Укупна умањења обрачунатог пореза - -
Текући расход периода - -
Одложен порески приход (расход) периода 2.184 -786
Нето губитак без одложеног пореског прихода
(расхода) 157.398 531.326

Нето губитак 155.214 532.112

16. Усаглашавање потраживања и обавеза

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и са стањем на дан 31.10.2020. године,
као и на дан 31.12.2020. године путем ИОС обрасца.



17. Пословни приходи
у 000 РСД

Опис 2020. 2019.
Приходи од продаје производа и услуга 298.317 296.946
Приход од продаје робе 1.664 2.426
Остали пословни приходи 1.200 1.271

Укупно 301.181 300.643

Највећи део прихода се односи на услугу штампања.

18. Пословни расходи
у 000 РСД

Опис 2020. 2019.
Набавна вредност продате робе 706 1.093
Трошкови материјала 153.916 154.076
Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи 153.730 217.446
Трошкови амортизације и резервисања 19.556 6.034
Остали пословни расходи 11.788 31.952
Укупно: 339.696 410.601

Трошкови материјала се, највећим делом, односе на (у хиљадама динара):
-рото папир………….…………………………………….65.202
-боја………………………………………………………..29.067
-плоче…………………...…………………………………27.155

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе РСД 153.730 хиљада
и односе се на:

у 000 РСД
Опис 2020. 2019.

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 122.155 144.656
Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде на терет послодавца 21.046 25.799
Остали лични расходи и накнаде 10.529 46.991
Укупно: 153.730 217.446

Трошкови амортизације за 2020. годину износе 17.018 хиљаде динара, док су за 2019.
годину износили 6.034 хиљада динара.

Остали пословни расходи за 2020. годину износе 11.788 хиљаде динара и односе се на
следеће расходе:

000 РСД
Опис 2020. 2019.

Производне услуге 164 2.602
Транспортне услуге 662 862
Закупнине 850 1.200
Реклама и пропаганда 16 -
Остале услуге 896 648



Опис 2020. 2019.
Непроизводне услуге 3905 7.135
Репрезентација 319 594
Премије осигурања 2305 2.499
Трошкови платног промета 450 430
Трошкови чланарина 285 102
Трошкови пореза 1207 481
Остали нематеријални трошкови 729 15.399
Укупно: 11.788 31.952

19. Финансијски приходи
у 000 РСД

Опис 2020. 2019.
Приходи камата 95 2
Позитивне курсне разлике

111 273
Остали финасијски приходи

231
Укупно: 437 275

Позитивне курсне разлике односе се на усклађивање обавеза предузећа изражених у
страној валути.

20. Финансијски расходи
у 000 РСД

Опис 2020 2019.
Расходи камата 37.566 50.254
Негативне курсне разлике 222 313

Укупно: 37.788 50.567

Расходи камата односе се на камату према Пореској управи по основу неплаћених пореза
и доприноса на зараде у износу од 37.564 хиљадa динара.
Негативне курсне разлике односе се на усклађивање обавеза предузећа изражених у
страној валути са средњим курсом НБС.

21. Остали приходи
у 000 РСД

Опис 2020. 2019.
Добици од продаје постројења и опреме 178 433
Добици од продаје учешћа и хов 5.091
Наплаћена отписана потраживања 200 1.452
Приходи по основу ефеката уговорене заштите
од ризика 210

Приходи од смањења обавеза 78.565 1
Приходи од укидања резервисања 3.096
Остали непоменути приходи 1.202 1.859
Укупно: 80.145 12.142

Приходи од смањења обавеза се делом, у износу од 60.000 хиљада динара, односе на
смањење обавеза извршено у складу са одредбама усвојеног УППР-а.



22. Остали расходи
у 000 РСД

Опис 2020. 2019.
Расходи и мањкови по попису 6 5
Остали ванредни расходи 3.855 82
Остали расходи – укупно 3.861 87
Расходи од усклађивања вредности остале
имовине која се исказује по фер вредности 157.744 382.552

Укупно: 161.605 382.639

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности
кроз биланс успеха највећим делом, у износу од 153.507 хиљада динара се односе на
обезвређење учешћа у капиталу друштва Штампарија - Новости д.о.о. Београд.

Преостали износ наведених расхода од 4.237 хиљада динара односи се на
новоформирану исправку вредности потраживања у 2020. години.

23. Порез на добит
у 000 РСД

Опис 2020. 2019.
Текући порез – порески расход периода - -
Одложени порески расходи периода 786
Одложени порески приходи периода 2.184 -
Укупно: 2.184 786

24. 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 по акцији од 485,23 РСД.

25. Потенцијалне обавезе

(a) Судски спорови

Друштво – тужена страна

Р.
бр

Назив
тужиоца Предмет спора

Вредност
спора
(у РСД)

Фаза судског
поступка Очекивани исход

1. Мартин
Сташевић Радни спор 350.000,00 рсд

У току је
другостепени
поступак

Очекује се одлука
суда у корист
Друштва



2. Предраг Обрић Тужба за
накнаду штете 600.000,00 рсд Првостепени

поступак у току

Очекује се одлука
суда у корист
Друштва

3. Милош Мартић
Радни спор,
тужба за накнаду
штете

90.000,00 рсд Првостепени
поступак у току

Очекује се одлука
суда у корист
Друштва

Р.
бр Назив туженог Предмет спора

Вредност
спора
(у РСД)

Фаза судског
поступка Очекивани исход

1.

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

2. Мелон доо

Предлог за
извршење на
основу
веродостојне
исправе – дуг за
штампање листа
“Сведок”

14.254.810,37 Поднет предлог за
извршење

Очекује се одлука
суда у корист
Друштва

(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.

(в) У току обрачунског периода Друштво није имало пореских контрола.

26. Залоге и јемства

(а) Друштво на дан биланса има залоге над следећим средствима:

Р.бр. 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



Р.бр. Инвентарни број Назив опреме
10. 0100000002814 НОВИНСКИ АГФА ЦТП
11. 0100000002815 НОВИНСКИ АГФА ЦТП
12. 0300000002859 МАШИНА ЗА ПРОШИВАЊЕ
13. 0300000002860 НОВИНСКИ ТРАНСПОРТЕР

Вредност опреме под залогом дата је у тачки 6.

б) 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

27. Повезана правна лица
Друштво је у току извештајне године имало следаћа повезана лица:

Повезана лица Период повезаности

Штампарија-Новости доо Београд цео обрачунски период

Приказ трансакција са повезаним правним лицем
Опис трансакције 2020 2019

Трошкови закупа опреме 850 1.200

Укупне обавезе друштва према повезаном правном лицу износе 35.847 динара. Укупна
потраживања друштва од повезаног лица износе 1.265 динара

Трошкови зарада кључног руководства које укључује: Надзорни одбор, Извршни одбор,
Секретар Друштва у 2020. години, укупно износе 23.273 хиљада динара.

28. Порески ризици
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих
измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције
и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат
изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може
бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске
обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде
плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

29. Догађаји након дана биланса стања
Друштво је након биланса стања добило закључак Владе Републике Србије о

конверзији потраживања за неплаћене порезе и доприносе у капитал. Очекује се поступање по
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
AKCIONARIMA GPK “ŠTAMPARIJA BORBA“ AD BEOGRAD 
 
 
Mišljenje  
 
 
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja GPK „Štamparija Borba“ a.d. Beograd (dalje u tekstu: „Društvo“), koji 
obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2020. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom 
rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završila na taj 
dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.  
 
Prema našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja 
i tokove gotovine za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike 
Srbije. 
 
Osnove za mišljenje  
 
Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije i standardima revizije primenjivim u 
Republici Srbiji. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji 
je naslovljen Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u 
skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za 
računovođe (IESBA Kodeks) i 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 i IESBA Kodeksom. 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za izražavanje 
našeg mišljenja sa rezervom.  
 
Materijalno značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja 
 
Skrećemo pažnju na napomenu 29, u kojoj je navedeno da na dan 31. decembra 2020. godine, Društvo 
evidentira gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 294.099 hiljada RSD, dok je ostvareni gubitak u 2020. 
godini iznosio 155.214 hiljada RSD. Takođe, Društvo na dan 31.12.2020. godine evidentira obaveze po 
reprogramu u skladu sa odredbama pravosnažno usvojenog Unapred pripremljenog plana reorganizacije u 
iznosu od 580.736 hiljada RSD. Sa druge strane, očekuje se konverzija značajnog iznosa obaveza koje Društvo 
iskazuje u kapital Društva, saglasno odredbama usvojenog UPPR-a kao i događaja nastalih nakon bilansa 
stanja opisanih u prethodnim paragrafima. Navedeno će uzrokovati i umanjenje troškova poslovanja Društva 
u budućim periodima. Rukovodstvo Društva je izvršilo analizu i procenu poslovnih performansi Društva u 
periodu od godinu dana nakon dana sačinjavanja finansijskih izveštaja, kao i likvidnosne pozicije Društva u 
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istom periodu, kako bi utvrdilo da li postoji materijalno značajna neizvesnost u vezi sa pitanjem nastavka 
poslovanja Društva. Rukovodstvo Društva je na osnovu sprovedenih analiza zaključilo da ne postoji materijalno 
značajna neizvesnost u vezi sa pitanjem nastavka poslovanja Društva, te su i finansijski izveštaji sačinjeni u 
skladu sa formiranim zaključkom. Kao što je navedeno u napomeni 29, ovi događaji izazivaju značajnu sumnju 
u vezi sa sposobnošću Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. Naše mišljenje nije 
modifikovano u pogledu ovog pitanja. 
 
Skretanje pažnje 
 
Skrećemo pažnju na Napomenu 26 uz finansijske izveštaje u kojoj je navedeno da na dan bilansa Društvo ima 
jemstvo dato za obezbeđenje obaveza društva NID “Kompanija Novosti” a.d. Beograd prema Addico banci a.d. 
Beograd. Društvo NID “Kompanija Novosti” a.d. Beograd je u procesu sprovođenja Unapred pripremljenog 
plana reorganizacije, od čijeg ispunjenja zavisi potencijalna aktivacija jemstva Društva za kredit odobren u 
ukupnom iznosu od EUR 930.000,00. Naše mišljenje nije modifikovano po ovom pitanju. 
 
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 odvojeno mišljenje o ovim pitanjima. 
Pored pitanja opisanih u odeljku Materijalno značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja, utvrdili 
smo da su dole opisana pitanja ključna revizijska pitanja koja je potrebno saopštiti u našem izveštaju.  
 
 Procena naplativosti potraživanja od kupaca 

 
Na dan 31. decembra 2020. godine, Društvo evidentira potraživanja od kupaca u iznosu od 
157.223 hiljada RSD, za koja je formirana ispravka vrednosti na ime potraživanja za koja je 
procenjeno da su nenaplativa u iznosu od 110.811 hiljada RSD. 
 
Na kraju svakog izveštajnog perioda rukovodstvo Društva vrši procenu naplativosti potraživanja 
Društva u cilju utvrđivanja naplativog iznosa. Analiza naplativosti potraživanja vrši se na osnovu 
njihove starosne strukture, kao i analize finansijskog položaja pojedinačnih kupaca. Na osnovu 
navedenih analiza, rukovodstvo formira procenu naplativog iznosa u skladu sa odredbama MSFI 
9 – Finansijski instrumenti.  
 
U skladu sa značajem navedenog pitanja i njegovog uticaja na finansijske izveštaje Društva 
sačinjene za period koji se završava 31. decembra 2020. godine; i uzevši u obzir činjenicu da 
navedeno pitanje zahteva oslanjanje na pretpostavke i procene formulisane od strane 
rukovodstva Društva, smatramo da je navedeno pitanje ključno pitanje revizije. 
 
Obelodanjivanja Društva vezana za pitanje obezvređenja potraživanja od kupaca, prikazana su u 
napomenama 4. i 9. uz finansijske izveštaje sačinjene za godinu koja se završava na dan 31. 
decembra 2020. godine. 
 
 
Revizorski pristup 
 
Naš revizorski pristup obuhvatio je, između ostalog, sledeće procedure: 
 
- Preispitali smo pretpostavke i procene rukovodstva Društva vezane za finansijski položaj kupaca 
od kojih postoje potraživanja na dan 31. decembra 2020. godine; 
 
- Formirali smo sopstvena očekivanja vezana za stepen naplativosti evidentiranih potraživanja od 
kupaca; 
 
- Na osnovu rezultata prethodno opisanih postupaka, formirali smo sopstveni zaključak o iznosu 
naplativih potraživanja od kupaca Društva na dan 31. decembra 2020. godine.  
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Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, koji nije sastavni deo 
priloženih finansijskih izveštaja, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu Republike Srbije.  
 
U skladu sa Zakonom o reviziji i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, naša odgovornost je da izvestimo 
sledeće u vezi sa godišnjim izveštajem o poslovanju.  
 
Prema našem mišljenju, na osnovu izvršenog rada u toku revizije finansijskih izveštaja: 
 

- godišnji izveštaj o poslovanju usklađen je sa redovnim finansijskim izveštajem za istu godinu; 
- godišnji izveštaj o poslovanju sastavljen je u skladu sa važećim zakonskim odredbama. 

 
Na osnovu poznavanja i razumevanja Društva i njegovog okruženja stečenog tokom revizije, nismo utvrdili 
materijalno značajne pogrešne navode u godišnjem izveštaju o poslovanju. U tom smislu, nemamo šta da 
izvestimo po ovom pitanju.  
 
Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje  
 
Rukovodstvo Društva odgovorno je za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 
Zakonom o računovodstvu 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 revizorovog 
izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. 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 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 Međunarodnim standardima revizije, 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 materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat 
kriminalne radnje neće biti identifikovani veći je 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 funkcionisanju internih kontrola koje su relevantne za reviziju radi 
osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja 
mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene 
procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

• Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva kao 
računovodstvene osnove i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, o tome da li postoji 
materijalno značajna neizvesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu da izazovu 
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značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom 
stalnosti poslovanja. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom 
izveštaju skrenemo pažnju na obelodanjivanja u vezi sa navedenim u finansijskim izveštajima ili, 
ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci 
zasnivaju se na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući 
događaji ili okolnosti mogu dovesti do prestanka poslovanja Društva u skladu sa načelom stalnosti 
poslovanja. 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 
obelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim izveštajima osnovne transakcije i događaji prikazani 
na način kojim se postiže fer prezentacija. 

 
Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vremenski raspored revizije i 
značajne revizijske nalaze, uključujući eventualne značajne nedostatke u sistemu internih kontrola koje smo 
identifikovali tokom revizije. 
 
Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Stevka 
Subotić, mr ek. 
 
 
Beograd, 12.4.2021.godine 
“Sigma revizija” d.o.o. Beograd 
Bulevar Arsenija Čarnojevića 82/24 
 

                                                                                     
 
                                                                                   
       
 
 



 

 

POTVRDA O NEZAVISNOSTI I KONSULTANTSKIM USLUGAMA 

 

Naziv revidiranog društva:  GPK ŠTAMPARIJA BORBA AD BEOGRAD 

 

Revizor:  Sigma revizija d.o.o.  

Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 82/24, 11000 Beograd 

 

U vezi sa revizijom finansijskih izveštaja društva GPK „Štamparija Borba“ a.d. Beograd za 2020. godinu 
i na dan 31. decembra 2020. godine potvrđujemo da smo u potpunosti nezavisni od društva 
GPK „Štamparija Borba“ a.d. Beograd i svih ostalih povezanih strana definisanih Međunarodnim 
standardima revizije. U vezi sa našim angažmanom u navedenom društvu izjavljujemo da je naše 
društvo u 2020. godini do današnjeg dana nezavisno kako je određeno “Kodeksom etike profesionalnih 
računovođa” izdatim od strane IFAC-a. Takođe izjavljujemo da: 

1. Nijedan član našeg rukovodstva i revizorskog tima nema materijalnog direktnog ili indirektnog 

finansijskog interesa u navedenom društvu i ostalim povezanim društvima GPK „Štamparija Borba“ 

a.d. Beograd; 

2. Nijedan član našeg rukovodstva i revizorskog tima nije povezan s navedenim društvom ni ostalim 

povezanim društvima GPK „Štamparija Borba“ a.d. Beograd na način da ima materijalno značajne 

akcije, glasačka prava, da je direktor ili zaposleni; 

3. Prema našem saznanju, nema nikakvih drugih odnosa ili okolnosti koje bi mogle ugroziti našu 

nezavisnost vezano za reviziju navedenog društva; 

4. Očekujemo da ćemo ostati nezavisni tokom celog perioda obavljanja revizije. 

 

Takođe potvrđujemo da, osim revizorskih usluga, nismo pružali konsultantske niti druge usluge 

koje su zabranjene kako je određeno “Kodeksom etike profesionalnih računovođa” izdatim 

od strane IFAC-a društvu GPK „Štamparija Borba“ a.d. Beograd za 2020. godinu ni ostalim povezanim 

stranama definisanim u Međunarodnim standardima revizije.  

Datum: 12. april 2021. godine 

 















































   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ГПК “ШТАМПАРИЈА БОРБА“ АД БЕОГРАД 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ЗА 2020. 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.  

  

Структура акцијског капитала: 

          - акцијски капитал у власништву ГПК Штампарија Борба  3,09% 

 - акцијски капитал  мањинских акционара  17.,49%,  

 - 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 2020. године Друштво је имало 108 запослених  (на дан 31. 

децембар 2019. године број запослених у Друштву био је 116). 

   
 

2.   Основе за састављање финансијских извештаја  

 

Финансијски извештаји Друштва укључују биланс стања на дан 31. децембра 2020. 

године, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу 

и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан као и преглед 

значајних рачуноводствених политика и процена, те остале напомене уз финансијске 

извештаје. 

 

На основу Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници у Републици Србији су 

у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, 

прихода и рашода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање 

финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, 

што за Друштво у складу са Законом представљају Међународни стандарди 

финансијског извештавања („МСФИ“), као и други прописи издати од стране 

Министарства. Закон и други прописи захтевају одређена приказивања и одређени 

третман рачуна и стања, што има за последицу одступања од МСФИ, услед чега се 

приложени финансијски извештаји не могу сматрати финансијским извештајима 

састављеним у потпуној сагласности са МСФИ .  

 

Финансијски извештаји Друштва су приказани у хиљадама динара (РСД). Динар 

представља званичну извештајну валуту у Републици Србији, стога су приложени 

финансијски извештаји сачињени са претпоставком да је функционална валута Друштва 

динар. 

 

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 3. 

 



   

 

         2.1    Упоредни подаци 

 

Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима 

за 2019. годину, који су били предмет независне ревизије. 

 

         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 

 

          3.1.    Стална имовина 

 

a) 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. 

 

 

b) 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 се исказују по моделу 

ревалоризације, односно по поштеној вредности на дан ревалоризације, умањеној за 

укупну накнадну амортизацију и укупне накнадне губитке због обезвређења. 

 

Ревалоризација некретнина, постројења и опреме се врши онолико редовно колико је 

довољно да се исказани износ не разликује значајно од износа који би се утврдио да је 

примењен поступак исказивања по поштеној вредности на дан биланса стања. 

 

Ревалоризациона резерва створена по основу ревалоризације некретнина, постројења и 

опреме преноси се на нераспоређену добит најкасније на дан отуђења средства. У току 

века употребе средства, са његове ревалоризационе резерве преноси се на нераспоређену 

добит ранијих година, износ који одговара разлици између обрачунате годишње 

амортизације и амортизације која би била обрачуната да је за то средство примењен 

трошковни модел. 

 

Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове 

набавке или завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као 

стално средство, тј. ако је век трајања дужи од годину дана и ако је вредност накнадног 

издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, према последњем 

објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Накнадни 

издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак пословања у 

периоду у којем је настао. 

 

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 резидуалну вредност уколико постоји. 

 

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

следеће:  

 

Назив  Стопа амортизације 

   

Опрема  10 – 16,67%  

Возила  12,50% 

Намештај  20 - 25% 

Остала опрема  6,67 - 50% 
 

 

 

 

 



   

 

Финансијски инструменти 

 

a) Кључни термини 

 

Фер вредност је цена која би била наплаћена за продају имовине, односно плаћена за пренос 

обавезе у редовној трансакцији између учесника на тржишту на датум одмеравања. Најбољи 

доказ фер вредности је цена на активном тржишту. Активно тржиште је оно тржиште на коме 

се трансакције са имовином и обавезама одвијају довољно често и у обиму који обезбеђује 

информације о ценама на континуираној основи. 

 

Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активним тржиштима се 

одмерава као производ котиране цене за поједину имовину или обавезу и броја инструмената 

које субјекат поседује. 

 

Технике процене вредности, као што су модели дисконтованог новчаног тока или модели 

засновани на недавним трансакцијама између независних страна или на разматрању 

финансијских података субјекта у који се инвестира, користе се за одмеравање фер вредности 

одређених финансијских инструмената за које нису доступне екстерне информације о 

тржишним ценама. 

 

Трошкови трансакције су инкрементални трошкови који се директно могу приписати 

стицању, издавању или отуђењу финансијског инструмента. Инкрементални трошак је трошак 

који не би настао да се трансакција није десила. 

 

Амортизовани трошак јесте износ у коме је финансијски инструмент био признат при 

почетном признавању, умањен за било које отплате главнице, плус обрачуната камата, а у 

случају финансијских средстава, умањен и за било која резервисања за очекиване кредитне 

губитке. 

 

б) Класификација и одмеравање 

 

Друштво класификује своја финансијска средства у следеће категорије одмеравања: 

• она која се накнадно одмеравају према фер вредности (било кроз остали укупни резултат 

или кроз биланс успеха) и 

• она која се одмеравају према амортизованом трошку. 

 

Класификација зависи од пословног модела субјекта за управљање финансијским средствима 

и уговорених услова новчаних токова. 

 

Рекласификација финансијских инструмената се врши само онда када дође до промене 

пословног модела за управљање портфолијом у целини. Рекласификација има проспективни 

ефекат и врши се од почетка првог извештајног периода након промене пословног модела.  

 

При почетном признавању, Друштво одмерава финансијско средство према његовој фер 

вредности, која је, у случају финансијских средстава која се не одмеравају по фер вредности 

кроз биланс успеха, увећана за трансакционе трошкове који се директно приписују стицању 

финансијских средстава. Трансакциони трошкови финансијских средстава која се одмеравају 

по фер вредности кроз биланс успеха приказују се као расходи периода у билансу успеха. 

Након почетног признавања, резервисање за очекиване кредитне губитке признаје се за 

финансијска средства која се одмеравају по амортизованом трошку и улагања у дужничке 

инструменте који се одмеравају по фер вредности кроз остали укупни резултат узрокујући 

непосредни губитак. 



   

 

Дужнички инструменти 

 

Накнадно одмеравање дужничких инструмента Друштва зависи од пословног модела за 

управљање имовином и карактеристика новчаног тока имовине. 

 

Пословни модел одражава начин на који Друштво управља имовином у циљу генерисања 

новчаних токова, односно да ли је циљ Друштва: (и) само прикупљање уговорених новчаних 

токова из имовине („држање ради прикупљања уговорених новчаних токова“) или (ии) 

прикупљање како уговорених новчаних токова, тако и новчаних токова који су настали 

продајом имовине („држање ради прикупљања уговорених новчаних токова и новчаних 

токова од продаје“) или, уколико ни (и) ни (ии) није случај, финансијска средства се 

класификују као део „другог“ пословног модела и одмеравају се према фер вредности кроз 

биланс успеха. 

 

Фактори које Друштво разматра приликом одређивања пословног модела обухватају сврху и 

структуру портфолија, претходно искуство о начину наплате новчаних токова предметне 

имовине, начин процене и управљања ризицима, као и начин на који се прати извршење и 

учинак датог средства. 

 

У случају када пословни модел подразумева држање имовине ради прикупљања уговорених 

новчаних токова или држање ради прикупљања уговорених новчаних токова и новчаних 

токова од продаје, Друштво процењује да ли новчани токови представљају искључиво 

плаћање главнице и камате. Приликом ове процене, Друштво разматра да ли су уговорени 

новчани токови у складу са основним кредитним условима, односно да камата само обухвата 

накнаду за кредитни ризик, временску вредност новца, друге основне ризике кредитирања и 

маржу. Процена искључивог плаћања главнице и камате врши се при почетном признавању 

имовине и накнадно се не врши поновна процена. 

 

Друштво класификује своје дужничке инструменте у три категорије одмеравања: 

• Амортизовани трошак: Имовина која се држи ради прикупљања уговорених новчаних 

токова, при чему ти новчани токови представљају искључиво плаћање главнице и камате, 

одмерава се по амортизованом трошку. Приход од камате од ових финансијских средстава је 

признат као финансијски приход користећи методу ефективне каматне стопе. Било који 

добитак или губитак настао услед престанка признавања се признаје директно у билансу 

успеха и представља остале добитке/(губитке) заједно са позитивним и негативним курсним 

разликама. Губици по основу умањења вредности се приказују засебно. 

 

• Фер вредност кроз остали укупни резултат (ОУР): Имовина која се држи ради 

прикупљања уговорених новчаних токова и продаје финансијских средстава, при чему 

новчани токови имовине представљају искључиво плаћање главнице и камате, одмерава се по 

фер вредности кроз остали укупни резултат. Промене у књиговодственој вредности се 

признају кроз остали укупни резултат, осим признавања добитака и губитака по основу 

обезвређења, прихода од камата и позитивних и негативних курсних разлика, који се признају 

кроз биланс успеха. Приликом престанка признавања финансијског средства, кумулативни 

добитак или губитак, који је претходно признат кроз остали укупни резултат, рекласификује 

се из капитала у добитак или губитак и признаје се као остали добитак/(губитак).  

 

• Фер вредност кроз биланс успеха: Имовина која не испуњава услов за признавање према 

амортизованом трошку или фер вредности исказаној кроз остали укупни резултат одмерава се 

према фер вредности исказаној кроз биланс успеха. Добитак или губитак од дужничког 

улагања које се накнадно одмерава према фер вредности кроз биланс успеха признају се у 

билансу успеха и представљају у нето вредности у оквиру осталих  

 



   

 

добитака/(губитака) у периоду у коме су настали. 

 

Готовина и готовински еквиваленти 

 

Готовина и готовински еквиваленти обухватају новчана средства у благајни, депозите код 

банака по виђењу, и остала краткорочна високо ликвидна улагања са доспећем до три месеца 

или мање. Готовина и готовински еквиваленти књиже се по амортизованом трошку из разлога 

што: (и) држе се ради прикупљања уговорених новчаних токова, при чему ти новчани токови 

представљају искључиво плаћање главнице и камате и (ии) нису исказани према фер 

вредности кроз биланс успеха. Својства дозвољена искључиво законом немају утицаја на 

процену искључивог плаћања камате и главнице, осим уколико нису обухваћена уговорним 

условима, тако да се та својства примењују чак и уколико накнадно дође до измена у закону. 

 

Потраживања од купаца и остала потраживања  

 

Потраживања од купаца и остала потраживања почетно се признају према фер вредности и 

накнадно се исказују према амортизованом трошку, користећи методу ефективне каматне 

стопе, умањена за резервисања за умањење вредности. Потраживања од купаца представљају 

износе које купци дугују за продате производе и робу или пружене услуге у редовном току 

пословања. Уколико се наплата очекује у року од годину дана или краће (или у току редовног 

оперативног циклуса пословања, уколико он траје дуже), класификују се као текућа средства.  

 

Позајмице  

 

Позајмице се почетно признају према фер вредности, умањеној за настале трансакционе 

трошкове, и накнадно се исказују према амортизованом трошку, коришћењем методе 

ефективне каматне стопе. 

 

Обавезе према добављачима и друге обавезе  

 

Обавезе према добављачима настају када друга уговорна страна изврши своје обавезе према 

уговору, и почетно се признају према фер вредности, док се накнадно исказују према 

амортизованом трошку, коришћењем методе ефективне каматне стопе. Обавезе према 

добављачима представљају обавезе плаћања за робу или услуге које се набављају од 

добављача у редовном току пословања. Обавезе према добављачима се класификују као 

текуће обавезе, уколико плаћање доспева у року од годину дана или мање (или у току 

редовног оперативног циклуса пословања, уколико он траје дуже). У супротном, класификују 

се као дугорочне обавезе. 

 

Власнички инструменти 

 

Друштво накнадно одмерава сва улагања у власнички капитал по фер вредности. Уколико 

руководство Друштва одлучи да се фер вредност добитка и губитка по основу улагања у 

власнички капитал прикаже у осталом укупном резултату, након престанка признавања 

улагања није могућа накнадна рекласификација добитака и губитака по основу фер 

вредновања у биланс успеха. Дивиденде од таквих улагања и даље се признају у билансу 

успеха као остали приход, када се установи право Друштва да прими исплату. 

 

ц) Отпис 

 

Отпис финансијских средстава се врши, у целости или делимично, када Друштво искористи 

све могућности наплате и закључи да не постоје разумна очекивања да је наплату могуће 

извршити. Отпис представља случај престанка признавања. Друштво може отписати 



   

 

финансијска средства која су и даље у процесу принудне наплате, тамо где Друштво покушава 

да наплати средства која уговорно потражује, међутим, где не постоје разумна очекивања да 

ће наплата бити извршена. 

 

д) Признавање и престанак признавања 

 

Редовна куповина или продаја финансијских средстава се признаје на дан трансакције, 

односно на дан када се Друштво обавеже да изврши куповину или продају средства. 

Престанак признавања финансијских средстава се врши по истеку права на новчане токове од 

финансијских средстава, или по преносу истих, при чему Друштво преноси суштински све 

ризике и користи од власништва. 

 

Финансијске обавезе престају да се признају када се затворе (тј. када се обавеза утврђена 

уговором измири, откаже или истекне њено важење). 

 

Измене обавезе које немају за последицу укидање обавезе се рачуноводствено третирају као 

промена процене, применом кумулативне „catch - up“методе, осим уколико је економска 

суштина разлике у књиговодственим вредностима приписана капиталним трансакцијама са 

власницима. 

 

е) Модификација 

 

Друштво понекад изнова преговара, или на други начин мења уговорене услове финансијских 

средстава. Друштво процењује да ли је измена уговорених новчаних токова значајна, имајући 

у виду, између осталог, следеће факторе: значајну промену каматне стопе или побољшање 

услова кредита, који у знатној мери утичу на кредитни ризик повезан са имовином, или пак 

значајан продужетак рока враћања зајма када зајмопримац нема финансијских потешкоћа. 

 

Уколико се измењени услови значајно разликују, права на новчане токове од првобитног 

средства истичу, и Друштво престаје са признавањем првобитних финансијских средстава и 

врши признавање новог средства према његовој фер вредности. Било која разлика између 

књиговодствене вредности средства чије је признавање престало и фер вредности новог 

значајно измењеног средства се признаје у билансу успеха, осим уколико се суштина разлике 

односи на капиталне трансакције са власницима. 

 

ф) Обезвређење финансијских средстава 

 

Друштво унапред процењује очекивани кредитни губитак по дужничким инструментима 

мереним по амортизованом трошку и фер вредности кроз остали резултат и признаје нето 

губитке по основу обезвређења на сваки датум извештавања. Мерење ЕЦЛ одражава: (и) 

објективни износ пондерисан вероватноћом који се утврђује проценом опсега могућих 

резултата, (ии) временску вредност новца и (иии) све разумне и расположиве информације 

које су доступне без непотребних трошкова и напора на крају сваког извештајног периода а 

тичу се протеклих догађаја, текућих услова и предвиђених будућих услова. 

 

Дужнички инструменти који се мере по амортизованом трошку и уговорна средства се 

приказују у билансу стања умањени за очекивани кредитни губитак. За дужничке инструменте 

који се мере по фер вредности кроз остали укупни резултат, промене у амортизованим 

трошковима, умањеним за очекивани кредитни губитак, признају се у извештају о укупном 

резултату а остале промене књиговодствене вредности се признају у осталом укупном 

резултату као добици умањени за губитке по дужничким инструментима мереним по фер 

вредности кроз остали укупни резултат. 

 



   

 

Друштво примењује поједностављени приступ за потраживања од купаца и потраживања по 

основу лизинга и мери резервисања за губитке у износу који је једнак очекиваним кредитним 

губицима током целокупног животног века. 

 

Друштво користи историјске кредитне губитке (кориговане на основу текућих података који 

се могу уочити како би приказали ефекте текућих услова и предвиђања будућих услова) за 

потраживања од купаца како би проценила 12-месечне очекиване кредитне губитке или 

очекиване кредитне губитке током целокупног животног века финансијских средстава, шодно 

томе шта је применљиво. 

 

Књиговодствена вредност средства се умањује коришћењем рачуна исправке вредности а 

висина губитка се признаје у оквиру трошкова. 

 

Губици по основу обезвређења се укидају кроз биланс успеха уколико се износ губитка по 

основу обезвређења смањи а такво смањење се може приписати догађају који је настао након 

признавања обезвређења. 

 

Учешћа у зависним правним лицима 

 

 

Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног 

признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност 

надокнаде која је дата за њих. Трансакциони трошкови укључују се у почетно мерење свих 

финансијских средстава. 

 

У посебним финансијским извештајима матичног предузећа, улагања у зависна 

предузећа која се обухватају у консолидованим финансијским извештајима, као и она која су 

искључена из консолидованих финансијских извештаја исказују се по методу 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 материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по 

 нето продајној вредности, ако је нижа.  

Залихе материјала који је произведен као сопствени учинак предузећа мере по цени 

 Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови 

 производње и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и 

 стање. 

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 пондерисане 

цене. 
 

 



   

 

         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. 
 

         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. 

Дугорочна резервисања обухватају резервисања за трошкове у гарантном року, 

 резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за задржане 

 кауције и депозите, резервисања за трошкове реструктурирања предузећа резервисања за 

 пензије, и остала дугорочна резервисања за покриће обавеза (правних или стварних), 

 насталих као резултат прошлих догађаја, за које је вероватно да ће изазвати одлив 

 ресурса који садрже економске користи, ради њиховог измиривања и које се могу 

 поуздано проценити (на пример, спорови у току), као и резервисања за издате гаранције 

 и друга јемства.  

Дугорочна резервисања за трошкове и ризике прате се по врстама, а њихово смањење, 

 односно укидање врши се у корист прихода. 

Резервисања се не признају за будуће пословне губитке. 

Мерење резервисања врши се у износу који је признат као резервисање и он представља 

 најбољу процену издатка који је потребан за измирење садашње обавезе на дан биланса 

 стања. 

Резервисања се испитују на дан сваког биланса стања и коригују тако да одражавају 

 најбољу садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив ресурса који 

 представљају економске користи бити потребан за измирење обавезе, резервисање се 

 укида. 

 

 
 

         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 2020. 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 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, 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 2020. 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. 

  Процењивање резервисања по основу примања запослених врши се на начин прописан   

  МРС 19 -  Примања запослених.  

 

  Резервисања се врши на терет расхода периода по основу: 

 1) резервисања за отпремнине запосленима за технолошки вишак, 

 2) резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију, 

 

 Правно лице врши резервисања по основу примања запослених у свим оним случајевима   

 када вредност тих резервисања није безначајна. Материјална значајност резервисања по 

        основу примања запослених утврђује се у складу са критеријумима, односно прагом    

        материјалности / значајности утврђеним овим Правилником. 
 

                3.7.    Признавање прихода 

 

Приходи од продаје и пружања услуга 

 

Друштво за признавање Прихода од продаје и пружања услуга користи МСФИ 15 који 

замењује МРС 11 Уговори о изградњи, МРС 18 Приходи и остала релевантна тумачења. 

Нови стандард је установио модел од „пет корака “у рачуноводственом обухватању 



   

 

прихода који проистичу из уговора са купцима. МСФИ 15 користи модел од пет корака 

како би одредио када признати приход и у ком износу.  

 

Модел пет корака: 

 

• идентификовање уговора са купцем; 

• идентификовање обавезе извршења у уговору (јединствене чинидбене обавезе 

испоруке добара/пружања услуга);  

• одређивање цене трансакције;  

• алокацију цене трансакције на обавезе извршења у уговору; и  

• признавање прихода када (или ако) ентитет испуни обавезе извршења.  

 

МСФИ 15 „Приходи од уговора са купцима” прописује да је приход потребно признати 

када Друштво пренесе контролу над добрима или услугама на корисника у износу на 

који је Друштво одредило да има право. У зависности од испуњености критеријума 

приход се признаје: 

 

• у период времена, на начин који приказује перформансе ентитета 

• у тренутку, када се контрола пренесе на корисника 

 

Примена МСФИ 15 захтева од руководства да врши процене које утичу на утврђивање 

висине прихода као и временског распореда признавања прихода од уговора са купцима.  

Оне укључују:  

• утврђивање момента испуњавања обавеза извршења; и  

• одређивање трансакционе цене која је алоцирана на исте.  

 

Приходи од активирања учинака 

 

У оквиру прихода од активирања учинака и робе, исказују се приходи по основу 

употребе робе, производа и услуга за нематеријална улагања, за основна средства, за 

материјал, за прираст основног стада и за сопствени транспорт набавке материјала и 

робе. Најзначајнији су приходи од учешћа зарада запослених на изградњи 

инфраструктуре кабловско дистрибутивног система. 

 

Финансијски приходи 

 

Финансијски приходи обухватају приходе од камата, курсних разлика, дивиденди и 

остали финансијски приходи, остварени из односа са матичним, зависним и осталим 

повезаним правним лицима.  

 

Приходи од камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха 

периода на који се односе. 

 

 

Остали приходи 

 

У оквиру осталих прихода исказани су добици по основу продаје некретнина, 

постројења и опреме (основних средстава) и нематеријалних улагања, добици од продаје 

биолошких средстава, добици по основу продаје дугорочних хартија од вредности и 

учешћа у капиталу, добици од продаје материјала, наплаћена отписана потраживања, 

вишкови, приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, приходи од смањења 

обавеза, приходи од укидања дугорочних резервисања, приходи од усклађивања 

вредности имовине, позитивни ефекти промене поштене (фер) вредности 



   

 

нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, биолошких средстава и 

залиха до висине претходно исказаних рашода за та средства по основу вредносног 

усклађивања и укидања исправки вредности по основу вредносног усклађивања у складу 

са рачуноводственом политиком Друштва. 
 

          

          3.8.    Признавање расхода 

 

Расходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности прихода и расхода односно 

на обрачунској основи и утврђују се за период када су настали. 

 

Пословни расходи 

 

Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од продаје и 

укључују набавну вредност продате робе, трошкове материјала, горива и енергије, бруто 

зараде, трошкове амортизације и услуге пружене од стране трећих лица. Пословни 

расходи обухватају и опште трошкове као што су трошкови закупа, маркетинга, 

осигурања, платног промета, пореза и остали трошкови настали у текућем обрачунском 

периоду. 

 

Финансијски расходи 

 

Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата и курсних разлика и остале 

финансијске расходе. Расходи камате обухватају камату обрачунату на примљене 

кредите, која се евидентира у билансу успеха периода на који се односе, а у складу са 

начелом узрочности. 

 

Остали расходи 

 

У оквиру осталих расхода исказани су губици по основу продаје и расходовања 

некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања, губици по основу 

расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија од 

вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, мањкови, 

расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних 

отписа потраживања, расходи по основу обезвређења имовине, негативни ефекти 

вредносних усклађивања нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана, залиха, 

хартија од вредности и потраживања у складу са рачуноводственом политиком Друштва. 

 

         3.9.    Камата и други трошкови позајмљивања 

 

 Капитализација камате и других трошкова позајмљивања у складу са МРС 23 Трошкови 

позајмљивања врши се када се камата и други трошкови позајмљивања непосредно могу 

приписати стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, 

када је вероватно да ће ти трошкови донети предузећу будуће економске користи и када  

могу да се поуздано измере. Уколико сви наведени услови за капитализацију камате  

нису испуњени камата и трошкови позајмљивања признају се као расход периода у коме  

су настали. 

 

         3.10.    Прва примена МСФИ 9 и МСФИ  15 
 

Друштво је у текућем периоду први пут применило одредбе МСФИ 9 – Финансијски  

инструменти и МСФИ 15 – Приход од уговора са купцима.  



   

 

 

Прва примена усвојених међународних стандарда финансијског извештавања није  

довела до потребе за корекцијом упоредних података приказаних у финансијским  

извештајима за 2020. годину, будући да није изазвала материјално значајне разлике у већ  

обелодањеним износима у претходним извештајним периодима. 

 

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 надлежног органа Друштва. 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.  

 

У току 2020. године пословање у ЕУР-има са добављачима из иностранства се обављало 

авансно. 

                  

 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 2020. 2019. 

Финансијска средства    

Некаматоносна 112.224 252.043 

    



   

 

Финансијске обавезе   

Некаматоносне 146.320 168.773 

Каматоносне 522.423 591.299 

Дугорочнe oбавезе 420.841 591.299 

Краткорочнe oбавезе 101.582 - 

Гап ризика промене каматних стопа 319.259 591.299 

 

(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 31.12.20. 31.12.19. 

Потраживања од купаца 157.223 159.376 

Остала потраживања 1.862 1.885 

Потраживања за камату   

Потраживања од државних органа 19.632 12.326 

Исправка вредности потраживања (111.287) (107.802) 

Укупно  67.430 65.785 

 

 Структура потраживања од купаца на 31.12.2020. године приказана је у следећој табели: 

 000 РСД 

Опис 
Бруто 

изложеност 

Исправка 

вредности 

Нето 

 изложеност 

Недоспела потраживања од купаца 29.969 
 

29.969 

Доспела, неисправљена 

потраживања од купаца 
16.443 

 
16.443 

Доспела, исправљена потраживања 

од купаца 
110.811              110.811 - 

Укупно  157.223 110.811 46.412 

 

(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: 

 000 РСД 

 до 1 год 1-5 год преко 5 год Укупно 

Потраживања по основу 

продаје 
46.412  - 46.412 

Потраживања из 

спец.послова 
1.386 - - 1.386 



   

 

Друга потраживања 19.632 - - 19.632 

Остало             44.814 - - 44.814 

Укупно  112.244 - - 112.244 

 

 Доспећа финансијских обавеза: 

 000 РСД 

Опис до 1 год 1-5 год преко 5 год Укупно 

Дугорочне обавезе - 465.499 - 465.499 

Обавезе из пословања 5.616 3.072 - 8.688 

Остале краткорочне обавезе 129.829 - - 129.829 

Остале обавезе за порезе 64.727 - - 64.727 

Укупно  200.172 468.571 - 668.743 

   

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 2020. 2019. 

Задуженост (кратк. и дугорочни кредити) 580.736 748.617 

Готовина и готовински еквиваленти 44.814 186.258 

Нето задуженост 535.922 562.359 

Капитал -294.098 -257.624 

Укупан капитал -294.098 -257.624 

Коефицијент задужености -1,82 -2,18 

 

 

 

6.  Некретнине, постројења и опрема  

 

                         (у 000 РСД) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Грађевински објекти  4.163 4.163 

Исправка вредности грађевински објекти  (1.698) (1.698) 

Постројења и опрема 158.682 378.572 386.039 

Исправка вредности постројења и опрема (17.018) (372.564) (370.162) 

Улагања у туђе некретнине постројења и опрему 180   



   

 

Аванси за некретнине, постројења и опрему 695   

 Укупно 142.539 8.473 18.342 

 

Промене на некретнинама, постројењима и опреми у 2019. години биле су следеће: 

 000 РСД 

  
Земљиште 

Грађевински  

објекти 
Опрема 

Опрема у 

припреми 
Укупно 

Набавна вредност      

Стање на дан 01.01.2019. г 0 4.163 603.158 46 607.367 

Корекција почетног стања      

Кориговано почетно станје 

01.01.2019 

 

 
4.163 603.158 46 607.367 

Нове набавке   3.736  3.736 

Расход и продаја   (228.368)  (228.368) 

Трансфери средстава   46 (46)  

Стање на дан  31.12. 2019. г 0 4.163 378.572  382.735 

Исправка вредности      

Стање на дан 01.01. 2019. год. 0 1.698 594.897 0 596.595 

Корекција почетног стања      

Кориговано почетно стање 

01.01.2019  
1.698 594.897 0 596.595 

Амортизација   6.035  6.035 

Расход и продаја   (228.368)  (228.368) 

Стање на дан 31.12.2019. год. 0 1.698 372.563 0 374.262 

Садашња вредност      

31. децембра 2018. године 0 2.465 8.261 46 10.772 

31. децембра 2019. године  0 2.465 6.008  8.473 
 

 

Промене на некретнинама, постројењима и опреми у 2020. години биле су следеће: 
 

 

Грађеви

нски  

објекти 

Опрема 

Улагања 

на туђим 

НПО 

Аванси за 

основна 

средства 

Укупно 

Набавна вредност      

Стање на 01.01.2020. 4.163 378.572   382.735 

Нове набавке  14.046 180 695 14.921 

Расход и продаја (4.163)    (4.163)  

Процена вредности средстава:      

Искњижење почетног стања услед 

процене – до висине исправке вредн. 
 (372.563)   (372.563) 

Повећања призната у рев резервама  138.898   138.898 

Смањења призн. у билансу успеха  (271)   (271) 

Стање на дан  31.12. 2020. г  158.682 180 695 159.557 

Исправка вредности      

Стање на дан 01.01. 2020. год. 1.698 372.563   374.261 

Корекција почетног стања      

Кориговано почетно стање 01.01.2020 1.698 372.563   374.261 

Амортизација  17.018   17.018 

Расход / продаја (1.698)    (1.698) 



   

 

Ефекти процене вредности на исправку 

вредности 
 (372.563)   (372.563) 

Стање на дан 31.12.2020. год.  17.018   17.018 

Садашња вредност на дан:      

31. децембра 2019. године 2.465 6.008   8.474 

31. децембра 2020 године  0 141.664 180 695 142.539 
 

 

 

 

 

 

Амортизациона 

стопа просечна 

Земљи

ште 

Грађеви

нски  

објекти 

Опрема 
Опрема у 

припреми 

Улаганја 

на туђим 

НПО 

Аванси за 

основна 

средства 

Укупно 

31.12.2019.   1.59%    1.58% 

31.12.2020.   10.72%    10.72% 
 

 

 

 

Друштво на позицији некретнина, постројења и опреме евидентира пре свега опрему за 

штампање као и канцеларијску опрему.  

 

Са стањем на дан 01.01.2020. године извршена је процена фер вредности опреме од 

стране независног проценитеља, која је евидентирана као увећање вредности опреме и 

ревалоризационих резерви у оквиру капитала како је приказано у табели изнад. Наиме, 

Друштво је у 2020. години променило политике накнадног вредновања позиције 

некретнина, постројења и опреме и за наведено питање одабрало модел ревалоризације. 

Евидентирање промене наведене рачуноводствене политике извршено је проспективно, 

односно почев од 2020. године, у складу са параграфом 17 МРС 8 – Рачуноводствене 

политике, промене рачуноводствених политика и грешке, као и у складу са одредбама 

МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема. 

 

Амортизација за 2020. годину обрачуната је на процењене вредности опреме, и износи 

17.018 хиљада динара  (за 2019. годину: 6.034 хиљада динара) и укључена је у трошкове 

пословања извештајног периода. 

         

На опреми Друштва укупне садашње вредности 99.767 хиљада динара успостављена je 

залога у корист повериоца који је намирен у току 2020. године. Процедура скидања 

залоге са опреме Друштва на дан биланса је у току. 

 

7.  Дугорочни финансијски пласмани 

у 000 РСД 

Опис 31.12.2020. 31.12.2019. 

Учешћа у капиталу зависних правних лица  

Штампарија-Новости доо 373.095 328.095 

Минус: Исправка вредности - Штампарија-

Новости доо -283.095 -135.893 

Остали дугорочни финансијски пласмани  17.759 18.187 

Исправка дугорочни финансијски пласмани  -6.306  

Укупно 101.453 210.389 
 

Дугорочне финансијске пласмане чине учешће у капиталу повезаног правног лица 

Штампарије-Новости доо, за које је извршена исправка вредности у висини од 283.095 

хиљада динара, те је нето износ учешћа 90.000 хиљаде динара. Исправка вредности 

учешћа у капиталу зависног друштва евидентирана је услед евидентирања оебзвређења 

наведеног учешћа у складу са одредбама МРС 36 (Напомена 22). 



   

 

 

 Учешћа у капиталу зависних правних лица односе се на:  

 

Назив Друштва 
31.12.2020.  

(нето износ) 

Учешће у 

власништву 

ШТАМПАРИЈА-НОВОСТИ ДОО БЕОГРАД 90.000 100% 

 

 

8.  Залихе 

у 000 РСД 

Опис 31.12.2020. 31.12.2019. 

Залихе материјала,резервних делова,алата и 

инвентара 
47.635 38.927 

Роба 55 85 

Дати аванси за залихе и услуге 562 1.002 

Укупно залихе – нето 48.252 40.014 

 
Залихе материјала износе 47.635 хиљаду динара и односе се на (у хиљадама динара): 

  папир…………… ..…………………………..........14.165 

  боја……………...…………………………………...3.866 

-          плоче…...……………………………………............4.470 

  остали материјал……...…..………………………...2.836 

  резервни делови………..……………………….....22.244 

  алат и инвентар…………..……………….………........54 

  укупно…………...……………………….……………....47.635 
 

 

 

Дати аванси за залихе и услуге износе 563 хиљадe динара и односе се на авансе дате : 

 (у хиљадама динара): 

 дати аванси у земљи.................................................  562 

 дати аванси у иностранству………….....…………....  0 

 укупно…………………………………………………….. .562 

  

Попис залиха са стањем на дан 31. децембар 2020. године извршен је од стране 

именоване комисије. Елаборат о попису усвојен је дана 29.01.2021. године и све 

корекције стања за неслагања утврђена по попису извршене су на начин да исказано 

књиговодствено стање залиха одговара стварном стању. 

 

         Проценат усаглашености датих аванса износи 62%.    

 

9.  Потраживања 

у 000 РСД 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Потраживања од купаца 46.412 51.977 

Потраживања из специфичних послова 1.386 1.482 

Остала потраживања 19.632 12.326 

Укупно потраживања – нето 67.430 65.785 

 

 

 

 



   

 

(а) Потраживања од купаца 

у 000 РСД 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Купци у земљи 157.223 159.376 

Исправка вредности купаца у земљи                 110.811 107.399 

Свега: 46.412 51.977 

 

Друштво је вршило усаглашавање потраживања од купаца у складу са чланом 22 Закона 

о рачуноводству. На дан 31.12.2020. године Друштво има усаглашење у висини од 

98,64%  нето потраживања од купаца изузев утужених за које постоје правосудне 

пресуде и за која је формирана исправка вредности.  

 

Структура нето потраживања од купаца према доспећу приказана је у следећој табели: 

 

Опис доспело 

доспева 

до  

30 дана 

доспева 

до  

90 дана 

Исправка 

– МСФИ 

9 

Укупно 

Купци у земљи 17.654 26.636 2.452 -330 46.412 

Укупно  17.654 26.636 2.452 -330 46.412 

 

Структура осталих потраживања дата је у табели: 

 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Потраживања по основу преплаћених пор. на 

добит 832 832 

Потраживање  по основу претплаћених пореза и 

дориноса 16.049 8.901 

Остала потраживања - боловања 2.751 2.593 

Укупно остала потраживања – нето 19.632 12.326 

 

 

10.  Готовински еквиваленти и готовина 

у 000 РСД 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Текући (пословни) рачуни 44.039 186.258 

Девизни рачун 775 - 

Укупно: 44.814 186.258 

 

  11. Капитал и резерве  

Укупан капитал Друштва на дан  31.децембар 2020. године има следећу структуру: 

у 000 РСД 

Опис 31.12.19. 31.12.19. 

Акцијски капитал 80.313 80.313 

Државни капитал 309.933 309.933 

Емисиона премија 3.129 3.129 

Остали основни капитал 23.009 23.009 

Откупљене сопствене акције (12.067) (12.067) 

Резерве 3.035 3.035 

Актуарски добици  2.159 1.483 

Ревал.резерве (ревалориз.опреме) 103.901  

Нераспоређени добитак 91.175 77.013 

Губитак ранијих година (743.472) (211.360) 



   

 

Опис 31.12.19. 31.12.19. 

Губитак текуће године (155.214) (532.112) 

Укупно: -294.099 -257.624 

 

Основни капитал Друштва износи 416.384 хиљаде динара и чини га: акцијски капитал 

физичких лица у износу од 68.246 хиљада динара, сопствене акције у вредности од 

12.067 хиљада динара, државни капитал у износу од 309.933 хиљада динара, остали 

основни капитал у износу од 23.009 хиљада динара и емисиона премија у износу од 

3.129 динара. 

Структура основног капитала је следећа: 

 

Власник Број акција Структура % 

Република Србија 254.044 79,42002% 

Акцијски капитал 55.939 17,48782% 

Компанија Штампарија Борба ад  9.891 3,09216% 

Свега основни капитал: 319.874    

 

Највећи акционари су приказани у следећој табели: 

 

Акционари Ућешће (%) 

Република Србија 79,420 

Г.П.Компанија „Штампарија Борба“ ад 3,092 

Јован Кецман 0,080 

Маријана Радојковић 0,076 

Тубић Бојан 0,067 

Мирослав Зарић 0,056 

Бранислав Филипеску 0,056 

Владимир Илић 0,056 

Марија Аврамовић 0,055 

Гојко Барац 0,054 

 

Номинална вредност једне акције износи 1.220 динара, тако да вредност основног 

капитала према броју акција износи 390.246 хиљада динара (319.874 акција x 1.220 

динара = 390.246 хиљада динара). 

 

Умањење укупног капитала у 2020. години настало је услед оствареног губитка текуће 

године у износу од 155.214 хиљада динара.  

 

Нераспоређени добитак у висини од 91.175 хиљаде динара је настао у ранијим годинама 

као и укидањем дела ревалоризационих резерви по основу ефекта амортизације 

обрачунате на фер вредност опреме у току 2020. године. 

 

Актуарски добитак у износу од 2.159 хиљаде динара настао је по актуарској процени 

садашње вредности по основу разервисања за отремнине при одласку у пензију. 

 

Промене на позицији ревалоризационих резерви у 2020. години су следеће: 

 

 

Опис 2020 

Почетно стање - 

Увећање ревалоризационих резерви услед књижења процене ОС 138.898 



   

 

Ефекат процене на одложене пореске обавезе -20.835 

Књижење ефекта разлике у трошку амортизације - пренето на 

нераспоређену добит 

-14.162 

Укупно 103.901 

 

12.  Дугорочна резервисања 

 

Дугорочна резервисања се односе на: 

у 000 РСД 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције 

запослених 
14.058 12.348 

Укупно: 14.058 12.348 
 

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.  

 

Табела промена дугорочних резервисања: 

 

 2020 2019 

Почетно стање 12.348 16.681 

Исплате отпремнина -152 -1.392 

Актуарска резервисања 1.862 -2.941 

Укупно дугорочна резервисања 14.058 12.348 

 

 

13.  Дугорочни обавезе 

у 000 РСД 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Остале дугорочне обавезе 465.499 709.281 

Укупно: 465.499 709.281 

 

Остале дугорочне обавезе износе 465.499 хиљаду динара и односе се на обавезе 

обухваћене Унапред припремљеним планом реорганизације. 
 

Унапред припремљен план реорганизације посл.бр. 11 Рео 24/2018 је дана 01.02.2019. 

године усвојен, а дана 22.05.2019. године добио потврду паравоснажности Привредног 

суда у Београду. План предвиђа да обавезе Друштва са стањем на дан 21.06.2019. године 

буду измирене у роковима који су предвиђени за одређену класу повериоца.  

 

 

 

 

 

 

14.  Краткорочне обавезе 

у 000 РСД 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 



   

 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Краткорочне финансијске обавезе 115.237 4.026 

Примљени аванси, депозити и кауције 502 155 

Обавезе из пословања 8.186 7.794 

Остале краткорочне обавезе 12.653 11.389 

Обавезе по основу ПДВ-а 1.939 270 

Обавезе за остале порезе и доприносе 64.727 27.156 

Пасивна временска разграничења 1.200 597 

Укупно: 204.444 51.387 
 

 

   Краткорочне финансијске обавезе 

Краткорочне финансијске обавезе износе 115.237 хиљада динара и представљају 

разграничен износ обавезе из УППР-а који доспева у року до годину дана од дана 

биланса. 

       

   Обавезе из пословања 

у 000 РСД 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Примљени аванси, депозити и кауције 502 155 

Добављачи – остала повезана правна лица 1.270 500 

Добављачи у земљи 1.202 7.294 

Добављачи у иностранству 5.714 - 

Укупно 8.688 7.949 
 

Друштво има усаглашено стање са свим већим добављачима.  

Проценат усаглашења износи 97,09%, износ неусаглашених обавеза износи 238 динара.  

Структура обавеза према добављачима према доспећу приказана је у следећој табели: 

 

Опис доспело 
доспева до  

30 дана 

доспева   

30-  дана 
Укупно 

Обавезе према добављачима          2.091               381 5.714 8.186 

Укупно           2.091               381 5.714 8.186 

 

    Остале краткорочне обавезе 

у 000 РСД 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Обавезе по основу неисплаћених зарада и 

накнада, бруто 12.382 11.159 

Друге обавезе 271 230 

Укупно: 12.653 11.389 

 

Износ од 12.382 хиљада динара се односи на обавезе за зараде и порезе и доприносе на 

зараде радника за месец децембар 2020. године. 

 

 

 

 

   Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода 

у 000 РСД 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 



   

 

Опис 31.12.20. 31.12.19. 

Обавезе за порез на додату вредност 1.939 270 

Остале обавезе  64.727 27.156 

Пасивна временска разграничења  1.200 597 

Укупно: 67.866 28.023 
 

 

Остале обавезе се, у највећем делу, односе на обавезе према Пореској управи по основу 

камате за неплаћене порезе и доприносе у износу од 62.128 хиљаде динара. 

 

 

15. Одложена пореска средства и обавезе 

у 000 РСД 

Опис Одложена пореска обавезе 

Стање 31. децембра 2018. Године -

одлож.пореска средства 

4.850 

Промена у току године                                                        -786 

Стање 31. децембра 2019  године -

одлож.пореска средства 
4.064 

Ефекат процене на одл. порес. обавезе                                                   -20.834 

Одложени порески приход периода у БУ                                                       2.184 

Стање 31. децембра 2020. Године - одложене 

пореске обавезе 

-14.586 

 

Одложена пореска обавезе Друштва, на дан 31. децембар 2020. године износе 14.586 

хиљада динара,  настала су као резултат разлике између садашње књиговодствене 

вредности  опреме и садашње вредности исте утврђене по пореским прописима. 
 

      (а) Текући порески расход периода 

у 000 РСД 

Опис 2020. 2019. 

Губитак пре опорезивања 157.398 531.326 

Обрачунати порез - - 

Укупна умањења обрачунатог пореза - - 

Текући расход периода - - 

Одложен порески приход (расход) периода 2.184 -786 

Нето губитак без одложеног пореског прихода 

(расхода) 
157.398 531.326 

Нето губитак 155.214 532.112 
 

 

16.   Усаглашавање потраживања и обавеза 

 

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и са стањем на дан 31.10.2020. године, 

као и на дан 31.12.2020. године путем ИОС обрасца. 

 

    

 

 

17.   Пословни приходи 



   

 

у 000 РСД 

Опис 2020. 2019. 

Приходи од продаје производа и услуга 298.317 296.946 

Приход од продаје  робе 1.664 2.426 

Остали пословни приходи 1.200 1.271 

Укупно                  301.181 300.643 
 

Највећи део прихода се односи на услугу штампања. 

 

 

   18.    Пословни расходи 

у 000 РСД 

Опис 2020. 2019. 

Набавна вредност продате робе  706 1.093 

Трошкови материјала 153.916 154.076 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи 153.730 217.446 

Трошкови амортизације и резервисања  19.556 6.034 

Остали пословни расходи  11.788 31.952 

Укупно: 339.696 410.601 
 

 

Трошкови материјала се, највећим делом, односе на (у хиљадама динара): 

-рото папир………….…………………………………….65.202 

-боја………………………………………………………..29.067 

-плоче…………………...…………………………………27.155 

          
    Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе РСД 153.730 хиљада и       

 односе се на: 

у 000 РСД 

Опис 2020. 2019. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 122.155 144.656 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и 

накнаде на терет послодавца 21.046 25.799 

Остали лични расходи и накнаде 10.529 46.991 

Укупно: 153.730 217.446 
 

 

Трошкови амортизације за 2020. годину износе  17.018 хиљаде динара, док су за 2019. 

годину износили 6.034 хиљада динара. 
    

Остали пословни расходи за 2020. годину износе 11.788 хиљаде динара и односе се на 

следеће расходе:  

 

 000 РСД 

Опис 2020. 2019. 

Производне услуге 164 2.602 

Транспортне услуге 662 862 

Закупнине 850 1.200 

Реклама и пропаганда  16 - 

Остале услуге 896 648 

Непроизводне услуге  3905 7.135 

Репрезентација 319 594 

Премије осигурања 2305 2.499 



   

 

Опис 2020. 2019. 

Трошкови платног промета 450 430 

Трошкови чланарина 285 102 

Трошкови пореза 1207 481 

Остали нематеријални трошкови 729 15.399 

Укупно: 11.788 31.952 
 

 

    19.   Финансијски приходи 

у 000 РСД 

Опис 2020. 2019. 

Приходи камата 95 2 

Позитивне курсне разлике                        111 273 

Остали финасијски приходи                        231  

Укупно: 437 275 
 

Позитивне курсне разлике односе се на усклађивање обавеза предузећа изражених у 

страној валути. 

 

     20.   Финансијски расходи 

у 000 РСД 

Опис 2020 2019. 

Расходи камата 37.566 50.254 

Негативне курсне разлике 222 313 

   

Укупно: 37.788 50.567 

 
Расходи камата односе се на камату према Пореској управи по основу неплаћених 

пореза и доприноса на зараде у износу од 37.564 хиљадa динара.        

            

Негативне курсне разлике односе се на усклађивање обавеза предузећа изражених у 

страној валути са средњим курсом НБС. 

     

 21.   Остали приходи 

у 000 РСД 

Опис 2020. 2019. 

Добици од продаје постројења и опреме 178 433 

Добици од продаје учешћа и хов  5.091 

Наплаћена отписана потраживања 200 1.452 

Приходи по основу ефеката уговорене заштите 

од ризика 
 210 

Приходи од смањења обавеза 78.565 1 

Приходи од укидања резервисања  3.096 

Остали непоменути приходи  1.202 1.859 

Укупно: 80.145 12.142 

 

Приходи од смањења обавеза се делом, у износу од 60.000 хиљада динара, односе на 

смањење обавеза извршено у складу са одредбама усвојеног УППР-а. 

     22.  Остали расходи 

у 000 РСД 

Опис 2020. 2019. 



   

 

Опис 2020. 2019. 

Расходи и мањкови по попису 6 5 

Остали ванредни расходи 3.855 82 

Остали расходи – укупно 3.861 87 

Расходи од усклађивања вредности остале 

имовине која се исказује по фер вредности 
157.744 382.552 

Укупно: 161.605 382.639 
 

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности 

кроз биланс успеха највећим делом, у износу од 153.507 хиљада динара се односе на 

обезвређење учешћа у капиталу друштва Штампарија - Новости д.о.о. Београд. 

 

Преостали износ наведених расхода од 4.237 хиљада динара односи се на 

новоформирану исправку вредности потраживања у 2020. години. 

 

 

     23.  Порез на добит 

у 000 РСД 

Опис 2020. 2019. 

Текући порез – порески расход периода - - 

Одложени порески расходи периода   786 

Одложени порески приходи периода  2.184 - 

Укупно: 2.184 786 

 

        24.   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 по акцији од 485,23 РСД. 

 
 

  25.  Потенцијалне обавезе  

 

(a) Судски спорови  

 

Друштво – тужена страна 

         

Р. 

бр 

Назив 

тужиоца 
Предмет спора 

Вредност 

спора 

(у РСД) 

Фаза судског 

поступка 
Очекивани исход 

1. 
Мартин 

Сташевић 
Радни спор   350.000,00 рсд 

У току је 

другостепени 

поступак 

Очекује се одлука 

суда у корист 

Друштва 

2. Предраг Обрић 
Тужба за 

накнаду штете 
 600.000,00 рсд 

Првостепени 

поступак у току 

Очекује се одлука 

суда у корист 

Друштва 



   

 

3. Милош Мартић 

Радни спор, 

тужба за 

накнаду штете 

 90.000,00 рсд 
Првостепени 

поступак у току 

Очекује се одлука 

суда у корист 

Друштва 
 

 

 

Р. 

бр 
Назив туженог Предмет спора 

Вредност 

спора 

(у РСД) 

Фаза судског 

поступка 
Очекивани исход 

1. 

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 

2. Мелон доо 

Предлог за 

извршење на 

основу 

веродостојне 

исправе – дуг за 

штампање листа 

“Сведок” 

14.254.810,37 
Поднет предлог за 

извршење 

Очекује се одлука 

суда у корист 

Друштва 

 

 

(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. 

 

(в)  У току обрачунског периода Друштво није имало пореских контрола. 

 

 

26.  Залоге и јемства 

 

(а) Друштво на дан биланса има залоге над следећим средствима: 

 

Р.бр. 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 



   

 

Р.бр. Инвентарни број Назив опреме 

13. 0300000002860 НОВИНСКИ ТРАНСПОРТЕР 
          

 Вредност опреме под залогом дата је у тачки 6. 
 

б) 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 

 

        27.    Повезана правна лица 

 

Друштво је у току извештајне године имало следаћа повезана лица: 

 

Повезана лица Период повезаности 

Штампарија-Новости доо Београд цео обрачунски период 

  

 

              Приказ трансакција са повезаним правним лицем 

  

Опис трансакције 2020 2019 

Трошкови закупа опреме 850 1.200 

  

             Укупне обавезе друштва према повезаном правном лицу износе   35.847 динара.      

 Укупна потраживања друштва од повезаног лица износе 1.265  динара 

          Трошкови зарада кључног руководства које укључује: Надзорни одбор, Извршни одбор,     

 Секретар Друштва у 2020. години, укупно износе 23.273 хиљада динара. 

 

    28.  Порески ризици 

 

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих 

измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције 

и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат 

изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може 

бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске 

обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде 

плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.              

 

         29.    Догађаји након дана биланса стања 

          Друштво је након биланса стања  добило закључак Владе Републике Србије о                                  

конверзији потраживања за неплаћене порезе и доприносе у капитал. Очекује се поступање по  

       

 



   

 

 



2. ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА,
ФИНАНСИЈСКИ И НЕФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ИНФОРМАЦИЈЕ О
КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА

2.1. Приказ развоја пословања друштва:

Основна делатност "Штампарије Борба" је штампање новина. У 2020. години укупан
одштампани тираж новина је 47.690.080 примерака што представља умањење од 0,58 % у
односу на 2019. годину када је одштампано укупно 47.969.803 примерака.
Решењем 11 Рео 24/2018 од дана 01.02.2019.године над ГП Компанијом „Штампарија
Борба“а.д потврђено је усвајање унапред припремљеног плана реорганизације поднетог дана
26.10.2018. године.
Унапред припремљени план реорганизације (УППР) постао је правноснажан потврдом о
правноснажности Привредног суда у Београду дана 22.05.2019.године, са почетком примене
21.06.2019. године.
УППР – ом ГП Компанијa „Штампарија Борба“ а.д. дефинисани су начини и рокови
намирења повериоца. У току 2020. Године, вршена је редовна отплата рата повериоцима у
складу са УППР-ом.

1 Анализа прихода

Опис износ у 000 дин. % 2020/19
индексПриходи из редовног пословања 2020. 2019. 2020. 2019.

Пословни приходи 301.181 300.643 78,89% 96,03% 100,18%
Финансијски приходи 437 275 0,12% 0,09% 158,91%
Остали приходи 80.145 12.142 20,99% 3,88% 660,06%
Укупно приходи из редовног
пословања: 381.763 313.060 100,00% 100,00% 121.95%

Oпис
Пословни приходи износ у 000 дин % 2020/19

индекс
68,59%

2020 2019 2020 2019
Приходи од продаје робе 1.664 2.426 0,55% 0,81%
Приходи од продаје производа и услуга 298.317 296.946 99,05% 98,77% 100,46%
Приходи од премија. субвенција.
дотација...

- -

Други пословни приходи 1.200 1.271 0,40% 0,42% 94,41%
Укупно пословни приходи: 301.181 300.643 100,00% 100,00% 100,18%

Опис износ у 000 дин % 2020/19
индекс

2020 2019 2020 2019



Приходи од продаје производа и усл. по
тржиштима
Приходи од продаје матичним и зав.
пред.
Приходи од продаје на домаћем ррж. 298.317 296.946 100,00% 100,00% 100,46%
Приходи од продаје на иностраном ртж. - - -
Укупно приходи од продаје производа и
услуга: 298.317 296.946 100,00% 100,00% 100,46%

Анализа расхода

Опис износ у 000 дин. % 2020/19
Расходи из редовног пословања 2020. 2019. 2020. 2019. индекс
Пословни расходи 339.696 410.601 63,01% 48,66% 82,73%
Финансијски расходи 37.788 50.567 7,01% 5,99% 74,73%
Расходи од усклађивања вред. остале
имовине

157.744 382.552 29.26% 45,34% 41,23%

Остали расходи 3.861 87 0,72% 0,01% 4.437,93%
Укупно расходи из редовног пословања: 539.089 843.807 100,00% 100,00% 63,89%

Пословни расходи износ у 000 дин. % 2019/18
Набавна вредност продате робе 2020. 2019. 2020. 2019. индекс
Приходи од активирања учинака и робе 706 1.093 0,21% 0,27% 64,59%
Повећање вредности залиха
недовршених и гот. пр.

- -

Трошкови материјала 139.805 139.169 41,16% 33,89% 100,46%
Трошкови горива и енергије 14.111 14.907 4,15% 3,63% 94,66%
Т. зарада. накнада и ост. л. расходи 153.730 217.446 45,26% 52,96% 70,70%
Т. производних услуга 2.588 5.312 0,76% 1,29% 48,72%
Т. амортизације и дугорочних
резервисања

19.556 6.034 5,76% 1,47% 324,10%

Нематеријални трошкови 9.200 26.640 2,70% 6,49% 34,53%
Укупно:
Пословни расходи 339.696 410.601 100,00% 100,00% 82,73%

2.2. Приказ резултата пословања друштва:
1. Анализа резултата пословања

Опис износ у 000 дин. 2020/19
Резултат пословања 2020. 2019. индекс
Пословни добитак (губитак) -38.515 -109.958 35,03%
Финансијски добитак (губитак) -37.351 -50.292 74,27%
Добитак (губитак) од усклађивања
вредности

-157.744 -382.552 41,23%

Остали добитак (губитак) 76.284 12.055 632,80%



Добитак (губитак) из ред. посл. пре
опорезивања -157.326 -530.747 29,64%

Нето добитак косл. које се обуставља -72 -579 12,44%
Добитак (губитак) пре опорезивања -157.398 -531.326 29,62%
Порез на добитак
Одложени порески приход 2.184 -786 -277,86%
Нето добитак (губитак) -155.214 -532.112 29,17%

2.3. Финансијско стање у коме се друштво налази:
1. Рацио анализа и анализа показатеља пословања

Опис 2020. 2019. 2020/19 индекс
Степен задужености
(дугорочне обавезе / укупна пасива) 118,56% 140,02% 84,67%

I степен ликвидности (готовински
еквиваленти и готовина / краткорочне
обавезе)

21,92% 362,46% 6,05%

II степен ликвидности (потраживања по
основу продаје. друга пот. пласмани и
готовина / краткорочне обав.)

54,90% 490,48% 11,19%

Опис износ у 000 дин. 2020/19
индекс2020. 2019.

Нето обртни капитал (обртна имовина -
краткорочне обавезе) -43.498 241.079 -18,04%

2.4. Подаци о релевантним подацима за процену стања имовине друштва:
1. Рацио анализа и анализа показатеља пословања

Опис 2020. 2019. 2020/19 индекс
Принос на укупан капитал (добитак из
редовног пословања пре опорезивања /
капитал)

- -
-

Принос на имовину
(пословни добитак / пословна имовина)

-9,52% -21,33% 44,63%

Нето принос на сопствени капитал (нето
добитак / капитал)

- - -

2.5. Главни купци и добављачи:
1. Главни купци

Опис
Износ (у

хиљадама)
2020.

Износ (у
хиљадама)

2019.
2020/19 индекс



НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. 19.381 22.594 85,78%
ДАН ГРАФ Д.О.О. 11.201 13.097 85,52%
НАРОДНЕ НОВИНЕ 3.148 1.253 251,24%
ХОБИ МЕДИА Д.О.О. 2.856 3.250 87,88%

2. Главни добављачи

Опис
Износ (у

хиљадама)
2020.

Износ (у
хиљадама)

2019.
2020/19 индекс

ШТАМПАРИЈА - НОВОСТИ Д.О.О. 35.847 35.077 102,20%
ЈП ЕПС БЕОГРАД 9.302 10.890 85,42%
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА 4.969 6.022 82,51%

ВОТРЕКСГРАФ ДОО 0 4.796 -

2.6. Информације о кадровским питањима:

1.
Квалификациона
структура

стање индекс промена
31.12.2020. 31.12.2019. 2020/19 2020-19

ВС 9 11 81,81 -2
ВСС 8 8 0 0
ВКВ 8 8 0 0
ССС 51 56 91,07 -5
КВ 21 22 95,45 -1
НСС 11 11 0 0
ПК
НК
УКУПНО: 108 116 93 -8

3. УЛАГАЊЕ СА ЦИЉЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Дезинсекција и дератизација...................................150.000 динара

4. ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ
По завршетку пословне године , у складу са одредбама УППР-а, Влада Републике Србије је
дана 18.02.2021. године донела Закључак којим се сагласила да се доспела и ненаплаћена
потраживања Републике Србије према Друштву “Штампарија Борба” а.д., по основу прихода
буџета са стањем на дан 21.06.2019. године, са припадајућом каматом до дана доношења овог
закључка, у износу који ће записником утврдити Министарство финансија - Пореска управа,
конвертују у трајни улог Републике Србије у капиталу Друштва.

5. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ, ПРОМЕНА У ПОСЛОВНИМ ПОЛИТИКАМА И
ГЛАВНИ РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ

5.1. Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду:
- У 2020 години очекује се стагнација обима производње.

5.2. Опис промена у пословним политикама друштва:



- "Штампарија Борба“ нема промена у пословним политикама.

5.3. Опис главних ризика и претњи којима је пословање друштва изложено:
- Светска економска криза која је изазвала опште смањење потрошње у овој бранши;
- Електронска издања новина. која утичу на смањење обима производње.
- Конкуренције из сиве зоне економије.
- Пандемија корона вируса.

6. АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА
- Нема улагања у развој.

7. ОТКУП СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА
- "Штампарија Борба“ није у 2020.години вршила откуп сопствених акција.

8. ОГРАНЦИ
- "Штампарија Борба“ нема огранке у земљи и иностранству.

9. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
- Самостално наплаћује своја потраживања;
- Самостално извршава своје обавезе;

10. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА И ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ.
ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ, КРЕДИТНОМ РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И
РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА
10.1. Тржишни ризик обухвата: ризик од промене курса страних валута и ценовни ризик.
"Штампарија Борба“ нема могућност да утиче на овај ризик.
10.2. Кредитни ризик: Врши се процена ризика клијента, праћење пословања клијента и
његовог финансијског стања, као и управљање потраживањима. У случају неиспуњења
обавеза од стране дужника, разматра се могућност принудне наплате кроз активирање
средстава обезбеђења као и подношење тужби. Концентрација ризика је релативно велика с
обзиром на мали број купаца због уско специјализоване производње.
10.3. Ризик ликвидности представља ризик да "Штампарија Борба“ неће бити у стању да
измири своје финансијске обавезе по њиховом доспећу. Управљање ризиком ликвидности има
за циљ да се увек обезбеди адекватна ликвидност за измирење обавеза по њиховом доспећу
без настанка неприхватљивих губитака или ризика од нарушавања репутације. Прати се
очекивани новчани прилив од потраживања заједно са очекиваним новчаним одливом по
основу обавеза.
10.4. Ризик новчаног тока је ризик да се из новчаних прилива неће обезбедити потребна
средства за измирење доспелих обавеза.

11. ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

11.1. Примена правила о корпоративном управљању
Друштво има усвојен писани Кодекс корпоративног управљања. Такође, Друштво поседује
детаљне писане процедуре обављања послова, са описом свих радних места која постоје у
Друштву, описана у Правилнику о организацији и систематизацији послова. Друштво у сфери
управљања и руковођења пословањем примењује законске прописе, пре свега истакнуте у
оквиру Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала, којима се обезбеђује
законитост пословања и руковођења Друштвом као и једнак третман акционара Друштва, са
применом описаном у Статуту Друштва.
11.2. Опис основних елемената интерних контрола:
Принципи интерне контроле
Систем интерне контроле Друштва заснива се на следећим принципима:



• Систем интерне контроле функционише у сваком тренутку и без прекида.
• Свако лице које је укључено у процес интерне контроле се сматра одговорним.
• Систем интерне контроле обезбеђује поделу дужности, са забраном дуплирања
функција контроле и са расподелом функције међу запосленима тако да се код једног истог
лица не спајају функције које се односе на овлашћење за предузимање одређених послова који
укључују средства друштва, евидентирање таквих послова, обезбеђивање и чување средстава
и попис тих истих средстава;
• Правилно давање овлашћења и одобравање послова. Друштво има установљене
процедуре за одобравање финансијских и пословних операција које обављају овлашћена лица
у оквиру своје надлежности;
• Друштва треба обезбеђује самосталност и независност лица задужених за надзор на
спровођењем интерних контрола Друштва;
• Све јединице и одељења друштва сарађују како би омогућили да се систем интерне
контроле правилно имплементира;
• Успостављена је култура непрекидног развоја и побољшања.
• Успостављен је систем за благовремено извештавање о свим одступањима.
Елементи система интерне контроле
Систем интерне контроле укључује следеће међусобно повезане елементе:

 Амбијент контроле: Амбијент контроле одређује тон организације и утиче на свест
запослених о контроли. Фактори амбијента контроле укључују интегритет, етичке
вредности и стручност запослених и руководилаца друштва; филозофију и начин
пословања управе; начин на који управа поверава адлежности и одговорност,
организује и развија своје особље; и пажњу и смернице које дају органи управљања.

 Процена ризика: Процена ризика је препознавање и анализа релевантних ризика за
постизање циљева друштва, што чини базу за одређивање како треба управљати
ризицима.

 Активности контроле: Активности контроле су политике и процедуре које помажу да се
обезбеди извршавање смерница руководства. Оне помажу да се омогући предузимање
потребних радњи за бављење ризицима како би се остварили циљеви друштва.

 Информације и комуникација: Важне информације се идентификују и саопштавају у
облику и у року који омогућавају запосленима да извршавају своје дужности.
Информациони системи праве извештаје који садрже оперативне, финансијске
информације и информације везане за усклађеност које омогућавају вођење и
контролисање пословања. Такође, постоји ефикасна комуникација са екстерним
лицима, као што су клијенти, добављачи, регулатори и акционари.

 Праћење ефикасности система интерне контроле: Системе интерне контроле редовно се
прати како би се проценио квалитет рада система. То се постиже путем активности
текућег праћења и посебних евалуација. Текуће праћење се врши током обављања
послова. Оно обухвата редовне активности управљања и надзора и друге радње које
особље предузима у вршењу својих дужности. Опсег и учесталост посебних
евалуација зависе првенствено од процене ризика и ефикасности процедура текућег
праћења. Недостаци интерне контроле пријављују се вишим нивоима, при чему се
најозбиљнија питања пријављују директно највишем руководству.

11.3. Друштво у посматраном периоду није имало понуде за преузимање.

11.4. Састав и рад органа управљања

Надзорни одбор је орган управљања ГПК “Штампарија Борба” а.д., именован од стране
Скупштине акционара. Своја овлашћења у оквиру Законом и Статутом утврђене надлежности
(утврђивање пословне стратегије друштва, унутрашњи надзор над пословањем друштва,
утврђивање финансијских извештаја, сазивање седница Скупштине акционара...), Надзорни



одбор врши доношењем одлука, на редовним и ванредним седницама, односно ван седница - у
хитним случајевима. Због ограничења окупљања и примене мера за спречавање ширења
корона вируса у 2020. години, Надзорни одбор је одржао само 2 редовне и 1 ванредну седницу
и донео 4 одлуке ван седнице.
Чланови Надзорног одбора на дан 31.12.2020 године су:

Ред.
бр.

Име, презиме и функција Образовање Број акција које
поседује у А.Д.

1. Драган Блешић, председник дипломирани
политиколог ----

2. Милош Милетић, члан графичар 153

3. Милица Лукешевић Мастер
економије ----

4. Крсто Медојевић Дипломирани
менаџер ----

5. Никола Максимовић Дипломирани
економиста ----

11.2. Чланови Извршног одбора на дан 31.12.2020 године

Ред.
бр.

Име, презиме и функција Образовање Број акција које
поседује у А.Д.

1. Владимир Гудурић, генерални директор Дипломирани
економиста 103

2. Бранислав Војводић, извршни директор Дипломирани
економиста

3. Снежана Мићић Безбрадица, финансијски
директор

Дипломирани
економиста 36

12. ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

Друштво има закључен Уговор о закупу штампарске опреме из 2009. године са повезаним
правним лицем “Штампарија - Новости” д.о.о.






