НИП"Сомборске новине" а.д.
Телефон: 025438161 , Факс: 025/22771
e-mail: snovine@sbb.co.yu

На основу члана 67. став 1. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената (Сл. Гласник РС бр. 47/2006)и члана 4. Правилника о садржини и начину
извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа,

OBJAVLJUJE

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 2007. ГОДИНУ
I

ОПШТИ ПОДАЦИ
1 Пословно име:

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12
II

Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Website:
e-mail адреса:
Број и датум решења о упису у регистар привредних
субјеката
Делатност (шифра и опис)
Број запослених (на дан 31.12.2007. године)
Број акционара (на дан 31.12.2007. године)
Десет највећих акционара (на дан 31.12.2007. године)
Пословно име правног лица / Име и презиме
Душан Ступар
Миодраг Никић
Приватизациони регистар
Ненад Рончевић
Срђан Вучуревић
Нагорка Мартић
Љубица Зелић
Иса Басарић
Неда Цвијановић
Јован Седланов
Вредност основног капитала
Број и врста издатих акција:
Номинална вредност акције:
CFI код:
ISIN број:
Подаци о зависним друштвима:

НИП"Сомборске новине " а.д.
Сомбор Трг Слободе 1/1
8703876
100017512
www.somborskenovine.co.yu
snovine@sbb.co.yu

BD56724/2005 од 11.07.2005. године
22120 издавање новина
15
18
% учешћа
28,8
21,60
17,3
10,8
10,8
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

Број акција
29
21
18
11
11
1
1
1
1
1

104.000,00 динара
104 акције обичне са правом гласа
1.000,00 динара
ESVUFR
RSSMBRE13375

Пословно име, седиште и адреса ревизорске куће која
је ревидирала финансијске извештаје за 2006. годину:
Пословно име организованог тржишта на које су
укључене акције:

Београдска берза а.д.

ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА
1 Управни одбор
Име, презиме и пребивалиште
Душан Ступар, Београд Ген.Никодија Стефановића 3

Миодраг Никић, Нови Сад Михала Бабинке 18

Ненад Рончевић, Нови Сад Епископа Висариона 7

Образовање,садашње
запослење,чланство у УО и НО
других друштава

Бр. и % акција
који поседују у
А.Д. на дан
31.12.2007.

Исплаћени нето
износ накнаде у
2007.(РСД)

дип. Социолог, доктор политичких
наука.Генерални директор
"УНИВЕРЗАЛ- ХОЛДИНГ" а.д. Београд.
Чланство у Управним одборима:
29 акција или
"УНИВЕРЗАЛ-ХОЛДИНГ"а.д. Београд,
28.8%
"ХИП-ПЕТРОРЕМОНТ"а.д. Панчево,
"ТРГОПРОМЕТ" а.д. Краљево,
ИПП"ГРМЕЧ" а.д. Крајишник,
ДПП"РАТАР" Јаша Томић
ССС, директор и главни и одговорни
уредник "CREDENDA CLASSICS" .
Чланство у Управним одборима:
НИП"ЗРЕЊАНИН" а.д. Зрењанин,
"НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ" а.д. Бачка
Паланка
Машински инжењер , YU-BIZNIS" Нови
Сад. Чланство у Управним одборима:
"ХОЛДИНГ-ЦЕНТРОСЛАВИЈА" д.о.о.
Нови Сад "БАГ ДЕКО" Бачко
Градиште,
"МИТЕКС" а.д.
Стара Моравица
Надзорни
орган: НИП" ЗРЕЊАНИН" а.д.
Зрењанин

21 акција или
21.60%

11 акција или
10.80%

2 Надзорни одбор
Име, презиме и пребивалиште
Александар Штефатић, Сомбор Пинкијева
Данило Секулић, Станишић Далматинска 92

Срђан Вучуревић, Нови Сад Народног Фронта56

3 Писани кодекс понашања

Образовање, садашње запослење,
чланство у УО и НО других
друштава

Бр. и % акција
који поседују у
А.Д. на дан
31.12.2007.

дип социолог, пензионер
професор латинског језика, Гимназија "
1 акција или 0.96%
Вељко Петровић" Сомбор
ССС, "In-Radio" Нови Сад . Чланство у 11 акција или
УО: НИП"ЗРЕЊАНИН" а.д. Зрењанин 10.80%

Исплаћени нето
износ накнаде у
2007.(РСД)

III
1

ПОДАЦИ УПРАВЕ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
Извештај о реализацији усвојене пословне политике за
Пословање Друштва у 2007. години се одвијало према смерницама усвојене
2007. годину
пословне политике.

Анализа прихода,расхода и резултата пословања у
2007. години
Приход (у хиљ. РСД)
Расход (у хиљ. РСД)
Бруто добитак
Нето добитак
Економичност пословања (пословни приходи/пословни
расходи)
Рентабилност пословања (бруто добитак/ укупни
приходи) %
Принос на укупан капитал ( пословни добитак /
(посл.имов.тек.год.+пос.имов.прет.год.)/2) %
Нето принос на сопствени капитал ( нето добитак /
(капитал тек.год.+кап.претх.год)/2) %
Пословни нето добитак (нето добит / пословни
приходи) %
Степен задужености ( дугор.резервисања и обавезе
/укупна пасива ) %
I степен ликвидности ( готовина и готов.еквиваленти/
краткорочне обавезе)
II степен ликвидности ( кратк. Потраж,пласмани и
готовина/крат.обавезе)
Нето обртни капитал ( обртна имовина- краткорочне
обавезе) хиљ.РСД
Цена акција
1000,00
Номинална (у РСД)
Тржишна капитализација
Добитак по акцији (нето добитак-преф.дивиденда/број
обичних акција) у РСД
Исплаћена дивиденда по редовним акцијама за
последње 3 године
3 Информације о остварењима друштва по сегментима
Друштво није подељено на сегменте
Приходи од продаје екстерним купцима
Приходи од реклама и огласа
Приходи од услуга
Приходи од умрлица
Приходи од продаје новима
Приходи од сарадње са покрајинским секретаријатом за информисање
Главни купци и добављачи (са учешћем већим од 5%
Купци
у укупним приходина одн. већим од 5% у укупним оба "Celtis press" ДОО Сомор
везама
"Футура плус" ДОО Београд
Промене веће од 10% у односу на претходну годину na
imovini i obavezama (prikazanoj po pozicijama datim u
4
ИМОВИНА
izvodu iz finansijskih izveštaja) i neto dobitku odnosno
gubitku tog društva
2

23735
21493
2242
2158
1,11
9,44
31,63
34,89
9,13
12,05
1,472
6,268
4.758

20748

22103
1763
7901
4297
7842
300
Добављачи
"Дневник" Штампарија Нови Сад
"Вујевић" Мађ. Студио Сомбор
ОБАВЕЗЕ

1. Повећана стална имовина као
последица повећања позиције
некретнина, постројења и опреме

1. Повећан је капитал као последица
повећања позиције нераспоређене
добити

2. Смањена обртна имовина, при чему 2. Смањена су дугор.резер. и обавезе
при чему су смањене обав.из
су повећана потраживања, повећани
пословања,остале кратк.обавезе и
краткорочни финансијски пласмани и
ПВР,обавезе за ПДВ,остале јавне
смањена готовина и готовински
прих. и обав.за порез на добитак
еквиваленти
3. Позиције укупне активе је повећана

3. Позиција укупне пасиве је повећана

5 Неизвесност наплате прихода или могућих будућих тро шкова који могу значајно утицати на финансијску позицију друштва
Нема неизвесности у погледу наплате потраживања
6 Информација о стању (број и %), стицању, продаји и поништењу сопствених акција
Друштво нема сопствених акција
7 Улагање у истраживање и развој основне делатности, информационе технологије и људске ресурсе
Извршено је улагање у истраживање и развој у области маркетинга у износу од 921 хиљаду динара
8 Износ, начин формирања и употреба резерви у последње две године
Друштво нема формиране резерве
9 Битни пословни догађаји који су се десили од дана билансирања до дана подношења извештаја
Извршено је улагање већинског власника у опрему за
10 Остале битне промене података садржаних у проспекту, а који напред нису наведени

IV

ОСТАЛО

директор

У Сомбору, 15.08.2008. године
Јован Боровић

