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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
СКУПШТИНИ ДРУШТВА И УПРАВНОМ ОДБОРУ АЕРОДРОМ “НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД 
 
Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 2 до 42) Привредног друштва 
Aеродром „Никола Тесла“ а.д., Београд (у даљем тексту “Друштво ”), који обухватају биланс стања на дан 
31. децембра 2010. године, и одговарајући биланс успеха, 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 напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 
Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових финансијских извештаја у 
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за интерне контроле које сматра 
неопходним за састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од 
материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о 
рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима 
и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да 
финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на 
просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у 
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање финансијских извештаја у 
циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о 
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених 
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену 
опште презентације финансијских извештаја.  
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну 
основу за изражавање нашег мишљења. 

 
Мишљење 
 
По нашем мишљењу, финансијски извештаји Aеродром „Никола Тесла“ а.д., Београд за годину која се 
завршава на дан 31. децембра 2010. године, су састављени, по свим материјално значајним питањима, у 
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 
 
Остало 
 
Ревизију финансијских извештаја на дан и за годину која се завршава 31. децембра 2009. године је 
обавио други ревизор који је у свом извештају од 5. марта 2010. године изразио позитивно мишљење. 
 
 
Београд, 5. мај 2011. године 
 

 
 

Александар Ђурђевић 
Овлашћени ревизор 
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БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. децембра 2010. године 
У хиљадама динара 
 

 

 
 
 
 

Напомене 

  
 
 

31. децембар 
2010.  

Ревизију 
обавио други 

ревизор 
31. децембар  

2009. 
     Коригованo 
АКТИВА      
Стална имовина      
Нематеријална улагања 17  861  8,067 
Некретнине, постројења и опрема 17  20,611,793  20,785,730 
Инвестиционе некретнине 17  14,332  13,899 
Учешћа у капиталу 18  389  462 
Остали дугорочни финансијски пласмани 19  110,408  130,433 
   20,737,783  20,938,591 
 
Обртна имовина      

Залихе и дати аванси 20  117,010  116,906 
Потраживања 21  1,336,942  1,069,333 
Краткорочни финансијски пласмани 22  2,180,671  2,164,557 
Готовински еквиваленти и готовина 23  259,206  121,175 
Порез на додату вредност и активна временска     
   разграничења 

 
25   

50,540   
53,158 

   3,944,369  3,525,129 
      
Укупна актива   24,682,152  24,463,720 
      
ПАСИВА      
Капитал      
Акцијски капитал 26  20,573,610  - 
Државни капитал   -  20,573,610 
Нереализовани губици по основу хартија од вредности   (73)  - 
Нераспоређени добитак   1,937,323  1,413,007 
   22,510,860  21,986,617 
 
Дугорочна резервисања и обавезе      

Дугорочна резервисања 27  140,576  166,803 
Дугорочни кредити 28  1,138,765  1,121,882 
Остале дугорочне обавезе 29  189,155  259,980 
   1,468,496  1,548,665 
 
Краткорочне обавезе      

Краткорочне финансијске обавезе 30  186,835  311,888 
Обавезе из пословања 31  138,346  152,507 
Осталe краткoрoчнe oбавeзe 32  566  26,790 
Обавезе по основу пореза на додату вредност,  
   осталих јавних прихода и пасивна временска 
   разграничења 

 
 

33 
 

 
 

45,867 
 

 
 

72,367 
Обавезе по основу пореза на добитак   34,254  48,131 
   405,868  611,683 
      
Одложене пореске обавезе   296,928  316,755 
      
Укупна пасива   24,682,152  24,463,720 
      
Ванбилансна евиденција 34  132,322  62,169 

 
 

Напомене на наредним странама 
чине саставни део ових финансијских извештаја 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године 
У хиљадама динара 
 
  Акцијски    Државни    Остали     Ревалоризационе   Нераспоређени    
  капитал    капитал    капитал    Резерве    резерве    добитак    Укупно  
Ревизију обавио други ревизор               
Стање, 1. јануар 2009. године  -  7,157,362  95,193  234,941  3,256,294  2,088,575  12,832,365 
Расподела добитка -  -  -  -  -  (1,002,393)  (1,002,393) 
Остали преноси -  -  -  -  (733)  767  34 
Стање пре процене, напомена 5 -  7,157,362  95,193  234,941  3,255,561  1,086,949  11,830,006 
Ефекти процене некретнина, опреме и  
   инвестиционих некретнина (напомена 5) - 

 
-  -  -  8,372,797  -  8,372,797 

Ефекти одложених пореза по основу 
   процене вредности некретнина, опреме  
   и инвестиционих некретнина (напомена 15) -  -  -  -  (133,958)  -  (133,958) 
Добитак текуће године  -  -  -  -  -  1,917,772  1,917,772 
Корекција књиговодствене вредности  
   капитала по основу процене, напомена 5  -  13,416,248  (95,193)  (234,941)  (11,494,400)  (1,591,714)  - 
              
Стање, 31. децембар 2009. године  -  20,573,610  -  -  -  1,413,007  21,986,617 
              
Стање, 1. јануар 2010. године   -  20,573,610  -  -  -  1,413,007  21,986,617 
Промена правне форме  20,573,610  (20,573,610)  -  -  -  -  - 
Нереализовани губици по  
   основу хартија од вредности   - 

 
-  -  -  (73)  -  (73) 

Расподела добитка ранијих година  -  -  -  -  -  (1,413,007)  (1,413,007) 
Добитак текуће године  -  -  -  -  -  1,937,323  1,937,323 
              
Стање, 31. децембар 2010. године  20,573,610  -  -  -  (73)  1,937,323  22,510,860 
 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја 



АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" А.Д., БЕОГРАД 

5 
 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године 
У хиљадама динара 
 

  

 

Ревизију 
обавио други 

ревизор 
 2010.  2009. 

   Кориговано 
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ    
Продаја и примљени аванси 5,306,744  4,208,484 
Примљене камате из пословних активности 930  3,864 
Остали приливи из редовног пословања 486,391  365,969 
Исплате добављачима и дати аванси (1,974,590)  (1,635,227) 
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (747,923)  (697,239) 
Плаћене камате (95,909)  (108,591) 
Порез на добитак (159,070)  (117,225) 
Плаћања по основу осталих јавних прихода (303,655)  (318,030) 
    
Нето прилив готовине из пословних активности 2,512,918  1,702,005 
    
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и    
   биолошких средстава 367  22 
Примљене камате из активности инвестирања 142,710  209,106 
Куповина постројења,и опреме  (651,807)  (392,119) 
Остали финансијски пласмани  174,179  (263,290) 
    
Нето одлив готовине из активности инвестирања (334,551)  (446,281) 
    
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) (207,051)  (205,501) 
Финансијски лизинг (127,420)  (104,099) 
Исплаћене дивиденде (1,713,003)  (1,002,393) 
    
Нето одлив готовине из активности финансирања (2,047,474)  (1,311,993) 
    
НЕТО ПРИЛИВ/(ОДЛИВ) ГОТОВИНЕ 130,893  (56,269) 
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 121,175  172,224 
    
Курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето 7,138  5,220 
    
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 259,206  121,175 
 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских  извештаја
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ  
 

Привредно друштво Аеродром "Никола Тесла", Београд (у даљем тексту "Друштво") је основано 
1992. године као Друштво за аеродромске услуге на основу специјалног Закона и у потпуности је 
у власништву Републике Србије. Сходно томе, целокупан капитал Друштва је у власништву 
Републике Србије. 

 
Током 2006. године, сходно Одлуци Владе Републике Србије, Јавно Предузеће Аеродром 
„Београд“ мења назив у Јавно Предузеће Аеродром „Никола Тесла“, Београд. 
 
Друштво је регистровано за обављање следећих делатности: обезбеђивање услова за слетање, 
полетање и рулање ваздухоплова, опслуживање ваздухоплова, путника и ствари на 
пристанишној платформи, обезбеђивање услова за допуну авиона горивом, опслуживање 
путника и пртљага у пристанишној згради, транспорт путника и посада, послове складиштења, 
смештаја товара; заједничка употреба опреме и инсталација: шпедиција, трговина; чишћење 
аеродрома и уклањање смећа; изнајмљивање земљишта, аеродромско обезбеђење; посебни 
захтеви као и остале услуге. 
 
На основу одлуке о утврђивању датума статусних промена у Јавном Предузеће Aеродром 
„Никола Тесла“, Београд од 5. августа 2005. године издвојена су 4 самостална Друштва и то: 
Аеродром catering д.о.о., Београд, Аеродром паркинг д.о.о., Београд, Аеродром пољопривредна 
оператива д.о.о., Београд и Аеродром чистоћа терминали д.о.о., Београд. Статусна промена 
извршена је  
1. јула 2005. године. На новооснована Друштва пренета су основна средства, а власништво је 
пренето на Републику Србију.  
 
Влада Републике Србије је дана 17. јуна 2010. године, донела Одлуку број 023-4432/2010 о 
промени правне форме ЈП Аеродром Никола Тесла из јавног Предузећа руштва у затворено 
акционарско друштво. Наведена промена регистрована је код Агенције за привредне регистре 
дана 22. јуна 2010. године, Решењем број BD 68460/2010. У Централни регистар хартија од 
вредности дана 7. јула 2010. године уписано је 34,289,350 акција, које се налазе у власништву 
Републике Србије.  
 
Порески идентификациони број (“ПИБ”) Друштва је 100000539. 
Матично број Друштва је 07036540. 
Седиште друштва је 11180 Београд, Сурчин 59, Србија. 
 
На дан 31. децембра 2010. године Друштво је имало 419 запослених (31. децембра 2009. године 
је имало 420 запослених). 

 
 
2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА 

И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД 
 

2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја 
 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС” бр. 46 од 2. јуна 2006. 
године и бр. 111 од 29. децембра 2009. године), правна лица и предузетници у Републици Србији 
су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, 
прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских 
извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир 
за припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир”), Међународне рачуноводствене 
стандарде (“МРС”), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ”), као и 
тумачења која су саставни део стандарда који су били на снази на дан 31. децембра 2002. 
године.  
 
Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде (“Одбор”) и Комитета за тумачење међународног финансијског 
извештавања (“Комитет”), у периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године, 
званично су усвојени Решењем Министра финансија Републике Србије (“Министарство”) и 
објављени у Службеном гласнику РС бр. 77 на дан 25. октобра 2010. године.  
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА 
И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД (наставак) 
 

2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја (наставак) 
 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све 
измене МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу  
1. јануара 2009. године. При том, приложени финансијски извештаји су приказани у формату 
прописаном Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру  за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 114 од 22. 
децембра 2006. године, бр. 119 од 26. децембра 2008. године, бр. 9 од 6. фебруара 2009. године 
и бр. 4 од 29. јануара 2010. године), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских 
извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а 
уз то у појединим деловима одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција 
предвиђених наведеним стандардом. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем 
периоду који још увек нису званично преведени и усвојени, као и објављени стандарди и 
тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у напоменама 2.2 и 2.3.  
 
Поред наведеног, приложени финансијски извештаји одступају од МРС и МСФИ у следећем 
тачкама: 
 
• Одступања од МРС 1 “Презентација финансијских извештаја” и МРС 16 “Некретнине, 

постројења и опрема” у третману и евидентирању ефеката процене вреднoсти капитала, а 
чији главни део чини процена вредности некретнина, опреме и инвестиционих некретнина. 
Наиме, у складу са чланом 27. Самосталних чланова Закона о изменама и допунама 
Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грaђани остварују у поступку 
приватизације  (“Службени гласник РС” бр. 30/2010) оснивач Друштва је био дужан да 
обезбеди да до 30. јуна 2010. године Друштво промени правну форму и свој основни 
капитал искаже у акцијама одређене номиналне вредности на основу кориговане 
књиговодствене вредности капитала. Сходно наведеном, након поступка процене 
вредности капитала извршено је књижење процењених вредности имовине и обавеза у 
корист ревалоризационих резерви. У складу са процедуром објашњеном у напомени 5, а 
основу Одлуке Управног одбора Друштва број 04-100/1 од 31. маја 2010. године о 
повећању капитала, и Решења Владе Републике Србије број 023-4175/2010 од 4. јуна 2010. 
године о давању сагласности на поменуту Одлуку о повећању основног капитала из 
сопствених средстава претварањем резерви и нераспоређеног добитка у основни капитал 
ЈП Аеродром Никола Тесла Београд, Друштво је у својим пословним књигама, извршило 
књиговодствено евидентирање повећања државног капитала на дан 1. јануар 2010. године, 
корекцијом почетног стања смањењем осталог капитала, резерви, ревалоризационих 
резерви и нераспоређеног добитка. Наведени рачуноводствени третман одступа од 
захтева МРС 16 “Некретнине, постројења и опрема” према коме се: 1) резултат 
ревалоризације приписује директно капиталу, у оквиру позиције ревалоризационе резерве, 
односно признаје као приход у билансу успеха до оног износа до којег се сторнира 
ревалоризационо смањење истог средства, које је претходно признато као расход, као и у 
делу по коме се 2) ревалоризационе резерве које су саставни део капитала који се односи 
некретнине, постројења и опрему, могу се пренети директно на нераспоређену добит, када 
средство престане да се признаје. Због претходно наведеног признавање процене 
вредности у приложеним финансијским извештајима у складу са поменутим актима није у 
складу ни са захтевима МРС 1 “Презентација финансијских извештаја”. 
 

• Одступања од МРС 12 „Пореза на добитак“ – тумачење СИЦ -21 „Порез на добитак- 
повраћај ревалоризованих средстава“ на основу којег се признају одложене пореске 
обавезе или средство који проистичу из ревалоризације средства које се не амортизује у 
складу са МРС 16 “Некретнине, постројења и опрема” и мере на основу пореских 
последица које би уследиле из повраћаја књиговодствене вредности тог средстава кроз 
продају, без обзира на основу за одмеравање књиговодствене вредности тог средства. 
Због немогућности јасног тумачења прописа у вези набавне вредности земљишта, затим 
одређивања права располагања и власништва над земљиштем Друштва, а и ради 
специфичне делатности и регулативе пословања аеродрома у Републици Србији, као и 
посебних одредби Самосталних чланова Закона о изменама и допунама Закона о праву на 
бесплатне акције и новчану накнаду коју грaђани остварују у поступку приватизације 
(“Службени гласник РС” бр. 30/2010), сматра се да наведени СИЦ -21 „Порез на добитак- 
повраћаје ревалоризованих средстава“ није могуће применити у датим околностима. 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА 

И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД (наставак) 
 

2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја (наставак) 
 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу 
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  
 
Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну 
извештајну валуту у Републици Србији. 

 
2.2. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 

преведени и усвојени 
 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене 
стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а 
следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног 
финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији за годишње периоде 
који почињу на дан 1. јануара 2010. године: 
 
• Измене МСФИ 7 “Финансијски инструменти: Обелодањивања” – Измене којима се 

побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран мартa 2009, 
на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године),  

 
• Измене МСФИ 1 “Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања ” – 

Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ Измене које се односе на средства у 
индустрији нафте и гаса  и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009, на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године), 

 
• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног 

побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, 
МРС 17, МРС 36, МРС 39, IFRIC 16   првенствено са намером отклањања неусаглашености и 
појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године,  а измена IFRIC на дан или након 1 јула 
2009 ), 

 
• Измене МРС 38 “Нематеријална имовина” (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јула 2009. године), 
 
• Измене МСФИ 2 “Плаћања акцијама”:  Измене као резултат Пројекта годишњег 

квалитативног побољшања МСФИ  (ревидиран априла 2009. године, на  снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измена која се односи на 
трансакције плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године), 
 

• Измене IFRIC 9 “Поновна процена уграђених деривата” ступа на снагу за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јула 2009  и МРС 39 “Финансијски инструменти: Признавање 
и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
30. јуна 2009. године), 

 
• IFRIC 18 “Пренос средстава са купаца” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јула 2009. године). 
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2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА 

И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД (наставак) 
 

2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек ниси ступили на снагу  
 
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења 
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу: 

 
• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену 

„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (на снази од датума 
објављивања, односно од септембра 2010. године), 
 

• МСФИ 9 “Финансијски инструменти” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године), 
 

• Допуне МСФИ 1 “Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања ” – 
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица 
која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јула 2010. године), 
 

• Допуне МСФИ 1 “Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања ” – 
Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године), 
 

• Допуне МСФИ 7 “Финансијски инструменти: обелодањивања”- Пренос финансијских 
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године), 
 

• Допуне МРС 12 „Порези на добитак” – Одложени порез: повраћај средстава која се налазе у 
основи (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2012. године), 
 

• Допуне МРС 24 “Обелодањивања о повезаним лицима” – Поједностављени захтеви за 
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење 
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након  
1. јануара 2011. године), 
 

• Допуне МРС 32 “Финансијски инструменти: презентација”– Рачуноводствено обухватање 
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након  
1. фебруара 2010. године), 
 

• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, 
МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, IFRIC 13) првенствено са намером отклањања 
неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године),  
 

• Допуне IFRIC 14 “МРС 19 - Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за 
финансирањем и њихова интеракција” Преплаћени минимални захтеви за финансирањем (на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године). 
 

• IFRIC 19 “Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала” (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године). 

 
2.4. Упоредни подаци 

 
Друштво је као упоредне податке приказало кориговани извештај о променама на капиталу, 
кориговани биланс успеха за годину која се завршава 31. децембра 2009. године, односно 
кориговани биланс стања на дан 31. децембра 2009. године. Као што је наведено у напомени 5, у 
складу са поступком промене правне форме Друштва из јавног предузећа у акционарско друштво, 
Друштво је извршило корекцију књиговодствене вредности капитала на основу извршене процене 
капитала од стране овлашћених проценитеља и за наведене ефекте извршило корекцију 
претходно предатих финансијских извештаја и пореског биланса за годину која се завршава 31. 
децембра 2009. године. Ефекти корекција приказани су у напомени 5. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  
 
3.1.  Признавање и одмеравање прихода и расхода 
 

Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се 
примити и представљају износе који се добијају за продату робу и извршене услуге у току 
редовног пословања, умањене за дате попусте, повраћаје и порезе при продаји.  
 
Приходи од продаје роба се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и користи 
од власништва над њом пренете на купца.   
 
Приходи од вршења услуга евидентирају се по принципу фактурисане реализације у моменту 
извршења услуге. 
 
Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи 
настали (принцип сучељавања прихода и расхода). 
 
Приходи од камата се књиже у корист биланса успеха обрачунског периода на који се односе. 

 
3.2.  Трошкови одржавања и оправки 
 
  Трошкови одржавања и оправки основних средстава се покривају из прихода обрачунског 

периода у коме настану. 
 
3.3. Трошкови позајмљивања 
 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи 
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода 
када су у суштини завршене све активности неопходне да би се средство припремило за 
планирану употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којем је 
обавезно потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану 
употребу.  

 
Приходи од инвестирања остварени на основу привременог инвестирања позајмљених средстава 
се одузимају од насталих трошкова позајмљивања намењених за финансирање средстава која се 
квалификују. 

 
Сви остали трошкови позајмљивања се признају у рачуну добитка и губитка у периоду на који се 
односе. 

 
3.4.  Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања 
 

Пoслoвнe прoмeнe у страним срeдствима плаћања тoкoм гoдинe прeрачунавају сe у динарe пo 
званичнoм курсу важeћeм на дан свакe прoмeнe. 
 
Свe пoзицијe срeдстава и oбавeза у страним срeдствима плаћања се прeрачунавају у њихoву 
динарску прoтивврeднoст пo средњем курсу, важeћeм на дан биланса стања.  
 
Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом прерачуна пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути 
књижене су у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних 
разлика. 

 
3.5. Бенефиције за запослене  

 
Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да плаћа  
пoрeзe и дoпринoсe пoрeским oрганима и државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална 
сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe укључују пoрeзe и дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт 
пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама прoписаним закoнским прoписима. Друштво јe, 
такoђe oбавeзнo да oд брутo платe запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, 
уплати фoндoвима. Пoрeзи и дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и пoрeзи и дoпринoси на тeрeт 
запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.5. Бенефиције за запослене (наставак) 
 

Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина и јубиларних награда 
 

По Правилнику о раду, Друштво има обавезу да запосленима исплати отпремнине за одлазак у 
пензију у висини четири просечне месечне зараде код послодавца, у месецу пре исплате 
отпремнине и јубиларне награде за укупно време проведено у радном односу код послодавца и 
то за: 

 
• 10 година рада – једна просечна месечна зарада у Републици Србији 

 
• 20 година рада – две просечне месечне зараде у Републици Србији 

 
• 30 година рада – три просечне месечне зараде у Републици Србији 

 
• 35 година рада за жене и 40 година рада за мушкарце – четири просечне месечне 

зараде у Републици Србији. 
 

Друштво је у финансијским извештајима исказало садашњу вредност обавеза по основу 
очекиваних накнада запосленима за пензију и јубиларне награде на основу процене извршене од 
стране независног актуара. Претпоставке које је у обрачуну користио актуар су дисконтна стопа 
од 11.5% и очекивани раст зарада у Друштву од 2%. 

 
3.6.  Порези и доприноси 
  

Текући порез на добитак 
 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске 
стопе од 10% на основицу утврђену пореским билансом, која представља износ добитка пре 
опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским 
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.  

 
Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода 
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, 
губици који су исказани у пореским билансима до 2009. године и могу се користити за умањење 
пореске основице будућих обрачунских периода у наредних десет година од дана остваривања 
права, а губици остварени и исказани у пореском билансу за 2010. годину, и на даље, могу се 
користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет 
година. 

 
Одложени порез на добитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице 
средстава и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске 
стопе на датум биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добит. 
Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 
срeдства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских 
кредита на порески биланс, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно постојати 
опорезива добит од које се oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу искoристити. 
 
Oдлoжeни пoрeз сe књижи на тeрeт или у кoрист биланса успeха, oсим када сe oднoси на 
пoзицијe кoјe сe књижe дирeктнo у кoрист или на тeрeт капитала, и у тoм случају сe oдлoжeни 
пoрeз такoђe распoрeђујe у oквиру капитала.  
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата  

 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, порезе и доприносе 
на зараде на терет послодавца, као и друге порезе и доприносе у складу са републичким, 
пореским и општим прописима. Ови порези и доприноси су приказани у оквиру осталих пословних 
расхода. 
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3.7. Некретнине и опрема 
 

Некретнина и опрема, који испуњавају услове да буду признати као средство, одмеравају се по 
својој набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава 
увећана за све трошкове настале до њиховог стављања у употребу. Средство изграђено у 
сопственој режији признаје се по цени коштања под условом да она не прелази тржишну 
вредност. Након почетног признавања некретнине и опрема се исказују по ревалоризованом 
износу који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањеној за укупан износ 
исправке вредности по основу амортизације и укупан износ исправке вредности по основу губитка 
због обезвређења. Процена некретнина и опреме извршена је на дан 1. јануар 2010. године од 
стране независног, овлашћеног проценитеља. 

 
Повећање књиговодствене вредности средстава као резултат ревалоризације, се признаје у 
оквиру позиције ревалоризационе резерве. Међутим, повећање се признаје као приход у билансу 
успеха до оног износа до којег се сторнира ревалоризационо смањење истог средства, које је 
претходно признато као расход у билансу успеха. Смањење књиговодствена вредности средства 
као резултат ревалоризације, се признаје као расход. Међутим, смањење се признаје на терет 
ревалоризационих резерви до износа постојећих ревалоризационих резерви које се односи на то 
средство. 

  
3.8. Инвестиционе некретнине 

 
Инвестиционе некретнине Друштва су некретнине које Друштво, као власник, држи ради 
остваривања зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и 
једног и другог, а не ради употребе за пружање услуга или за потребе административног 
пословања или продаје у оквиру редовног пословања. Почетно мерење инвестиционе некретнине 
приликом стицања врши се по набавној вредности. Након почетног признавања, накнадно мерење 
инвестиционе некретнине врши се по фер вредности. 

 
3.9. Амортизација 
 

Амортизација некретнина, опреме и нематеријалних улагања обрачунава се за свако средство 
појединачно на процењену вредност средстава на почетку године, односно на набавну вредност 
средстава стављених у употребу током године, применом пропорционалног метода.  
Амортизационе стопе су утврђене на начин да се набавна или процењена вредност основних 
средстава амортизује у једнаким годишњим износима у току предвиђеног века употребе основног 
средства. Стопе амортизације које су у примени су: 
 

 
2010 

 
2009 

 
% 

 
% 

Грађевински објекти 
   Објекти електропривреде и водопривреде 1.50 - 10 

 
10-20 

Путеви, аеродроми и паркинг 2 - 12.5 
 

1.25 - 20 
 
Опрема 

   Нова специфична опрема 6.67 - 33.33 
 

6.67 - 33.33 
Опрема за друмски саобраћај 6.67- 50 

 
5.88 - 50 

Опрема за ПТТ саобраћај и ТВ 9.09 - 50 
 

10.00 - 50 
Опрема за ваздушни саобраћај 6.67 

 
7.17 - 50 

Мерни и контролни апарати и специфични апарати 6.67 
 

7.17 - 50 
Лабораторијска опрема, школска учила и медицински уређаји 14.28 

 
12.50 - 50 

Електронске, рачунске машине и компјутери 11 
 

10.00 - 50 
Намештај и апарати опште намене 10 

 
9.09 - 50 

Опрема за вршење пољопривредних радова 2.5 
 

12.50 -33 
Опрема за друмски саобраћај узета у финансијски лизинг 7.69 - 25.00 

 
6.67 - 50 

 
3.10.  Лизинг  
 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на корисника 
лизинга, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произлазе из власништва над 
средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг. 
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3.10.  Лизинг (наставак) 
 

 
Друштво као давалац лизинга 

Приход по основу оперативног лизинга (приход од ренти) признаје се применом линеарне методе 
током периода трајања лизинга. Индиректни трошкови настали у преговорима и уговарањем 
оперативног лизинга додају се књиговодственом износу изнајмљеног средства и признају се на 
пропорционалној основи током периода трајања лизинга. 

 

 
Друштво као корисник лизинга 

Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се првобитно признају као средства 
Привредног друштва по садашњој вредности минималних рата лизинга утврђених на почетку 
периода лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као 
обавеза по финансијском лизингу. 
 
Плаћање рата лизинга се распоређује између финансијских трошкова и смањења обавеза по 
основу обавеза лизинга са циљем постизања константне стопе учешћа у неизмиреном износу 
обавезе. Финансијски расходи се признају одмах у билансу успеха, осим ако се директно могу 
приписати средствима која се оспособљавају за употребу, у којем се случају капитализују у 
складу са општом политиком Привредног друштва о трошковима позајмљивања (напомена 3.3.).  
 
Рате по основу оперативног лизинга се признају као трошак на линеарној основи за време 
трајања лизинга, осим када постоји нека друга систематска основа која боље одсликава 
временски шаблон трошења економских користи од изнајмљеног средства. 
 
У случају када се одобравају лизинг олакшице, оне улазе у састав оперативног лизинга и признају 
се као обавеза. Укупна корист од олакшица признаје се као смањење трошкова изнајмљивања на 
линеарној основи, осим када постоји нека друга систематска основа која боље одсликава 
временску структуру трошења економских користи од изнајмљеног средства. 

 
3.11. Умањење материјалне имовине  

 
На сваки датум биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдила постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења 
вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ 
средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће 
проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ 
јединице која генерише новац, а којој то средство припада.  

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

 
Ако је процењени надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тог средства (или јединице која генерише 
новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као 
расход у билансу успеха за период.  

 
На дан 31. децембра 2010. године, на основу процене руководства Друштво не постоје индиције 
да је вредност нематеријалних улагања, некретнина и опреме обезвређена. 

 
3.12. Залихе 
 

Залихe сe исказују пo цeни кoштања или пo нeтo прoдајнoј врeднoсти у зависнoсти кoја јe нижа. 
Нeтo прoдајна врeднoст јe цeна пo кoјoј залихe мoгу бити прoдатe у нoрмалним услoвима 
пoслoвања накoн умањeња цeнe за трoшкoвe прoдајe. 
 
Вредност залиха материјала и резервних делова се утврђује на основу метода просечне набавне 
цене. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне 
трошкове.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.12. Залихе (наставак) 

 
Залихе робе евидентирају се по продајним ценама. На крају обрачунског периода врши се 
свођење вредности залиха на набавну вредност алокацијом разлике у цени, израчунате на 
просечној основи, између набавне вредности реализованих роба и залиха на стању на крају 
године. 

 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да 
је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност (укључујући залихе са 
успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и залихе које по квалитету не 
одговарају стандардима се отписују.  
 

3.13. Финансијски инструмeнти 
  

Финансијска срeдства и oбавeзe сe eвидeнтирају у билансу стања Друштва, oд мoмeнта када је 
Друштво угoвoрним oдрeдбама вeзанo за инструмeнт. 

 
Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или 
истекла. 
 
Дугорочни финансијски пласмани 
 
Дугорочни финансијски пласмани укључују дугорочно орочене депозите, учешћа у капиталу 
банака и дугорочне стамбене кредите дате запосленима. Дугорочни стамбени кредити 
запосленима исказани су по фер вредности дисконтовањем уз примену тржишне каматне стопе. 
 
Друштво има учешћа у капиталу банака које су ликвидацији и сагласно прописима и 
применљивим рачуноводственим стандардима извршена је у потпуности исправка њихове 
вредности.  
 
Потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани и остала краткорочна 
потраживања 
 
Потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани и остала краткорочна потраживања 
исказују се по номиналној вредности, умањеној за исправке вредности извршене на основу 
процене њихове наплативости од стране руководства. 

 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
Под готовином и готовинским еквивалентима у финансијским извештајима Друштва исказују се 
готовина у благајни и стања на текућим динарским и девизним рачунима, краткорочни депозити 
на рок до три месеца. 
 
Финансијске обавезе 
 
Класификација као финансијска обавеза или капитал 
 
Дужнички или власнички инструменти су класификовани или као финансијске обавезе или као 
инструмент капитала у складу са суштином уговорног ангажмана.  

 
Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе, укључујући и обавезе по кредитима и обавезе према добављачима, 
се почетно признају по фер вредности, умањеној за трансакцијске трошкове. Кредити и остале 
финансијске обавезе су накнадно мерене по амортизираној вредности користећи уговорену 
каматну стопу која кореспондира ефективно каматној стопи. 
 
Престанак признавања финансијске обавезе 

 
Друштво престаје да признаје финансијску обавезу када, и само када, су обавезе Друштва 
престале, отказане или истичу.  
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Прeзeнтација финансијских извeштаја захтeва oд рукoвoдства Друштва кoришћeњe најбoљих 
мoгућих прoцeна и разумних прeтпoставки, кoјe имају eфeкта на прeзeнтованe врeднoсти 
срeдстава и oбавeза као и oбeлoдањивањe пoтeнцијалних пoтраживања и oбавeза на дан 
састављања финансијских извeштаја, каo и прихода и расхода у тoку извeштајнoг пeриoда. Oвe 
прoцeнe и прeтпoставкe су заснoванe на инфoрмацијама распoлoживим на дан састављања 
финансијских извeштаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених. 

 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 
процењивања, неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за 
материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 

 
4.1. Амортизација и стопа амортизације 
 

Процена корисног века трајања имовине, опреме и нематеријалних улагања заснива се на 
историјском искуству на сличним средствима, као и на предвиђеном техничком напретку и 
променама у економским и индустријским факторима. Адекватност процене преосталог века 
трајања основних средстава се анализира једном годишње на основу тренутних предвиђања. 
 
Поред тога, због значаја сталних средстава у укупној активи Друштва, свака промена у поменутим 
претпоставкама може да доведе до материјалних ефеката на финансијски положај Друштва, као 
и на финансијски резултат. Као на пример, ако Друштво скрати просечни корисни век за 10%, то 
би имало за последицу додатне трошкове амортизације за годину која се завршила 31. децембра 
2010, за око 71,930 хиљада динара (годину која се завршава 31. децембра, 2009: 66,105 хиљада 
динара) 

 
4.2. Резервисања за судске спорове 

 
Генерално, резервисања су у значајној мери подложна проценама. Друштво процењује 
вероватноћу да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши 
процену износа који је потребан да се измири обавеза. Иако Друштво поштује начело опрезности 
приликом процене, с обзиром да постоји велика доза неизвесности, у одређеним случајевима 
стварни резултати могу одступати од ових процена. 

 
4.3. Исправка вредности потраживања 

 
Обрачунали смо исправку вредности за потраживања старија од 60 дана, на основу процењених 
губитака услед немогућности купца да испуне неопходне обавезе. Наша процена је заснована на 
старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитним способностима 
наших купаца и променама у условима продаје, приликом утврђивања адекватности исправке 
вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању 
купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није потребна додатна 
исправка вредности потраживања, изузев исправке вредности већ приказане у финансијским 
извештајима. 
 

4.4. Фер вредност 
 
Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. Друштво примењује професионални суд приликом 
избора одговарајућих метода и претпоставки.  
 
Пoслoвна пoлитика Друштва јe да oбeлoдани инфoрмацијe o правичнoј врeднoсти активe и 
пасивe за кoју пoстoјe званичнe тржишнe инфoрмацијe и када сe правична врeднoст значајнo 
разликујe oд књигoвoдствeнe врeднoсти. У Републици Србији нe пoстoји дoвoљнo тржишнoг 
искуства, каo ни стабилнoсти и ликвиднoсти кoд купoвинe и прoдајe пoтраживања и oсталe 
финансијскe активe и пасивe, пoштo званичнe тржишнe инфoрмацијe нису у свакoм трeнутку 
распoлoживe. Стoга, правичну врeднoст нијe мoгућe пoузданo утврдити у oдсуству активнoг 
тржишта. Управа Друштва врши прoцeну ризика и у случајeвима када сe oцeни да врeднoст пo 
кoјoј сe имoвина вoди у пoслoвним књигама нeћe бити рeализoвана, врши исправку врeднoсти. Пo 
мишљeњу руководства Друштва, изнoси у oвим финансијским извeштајима oдражавају врeднoст 
кoја јe, у датим oкoлнoстима, најверодостојнија и најкoриснија за пoтрeбe извeштавања. 
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5. КОРЕКЦИЈЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА  
 

На основу Закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду 
коју грађани остварују у поступку приватизације, Друштво је било дужно да до 30 јуна 2010. 
године изврши промену правне форме и свој основни капитал искаже у акцијама одређене 
номиналне вредности на основу кориговане књиговодствене вредности капитала. У току 2010 
године, на основу Закључка Владе Републике Србије (у даљем тексту: „Влада“) бр.023-448/ 
2010-1, дате су препоруке Друштву, да изврши избор најповољнијег консултанта који ће извршити 
процену тржишне вредности капитала и пружити стручну помоћ у припреми и спровођењу 
поступка промене правне форме из јавног предузећа у акционарско друштво. Сходно наведеном 
корекцијe упоредних података за годину која се завршава 31. децембра 2009. године односe се 
ефекте процене вредности капитала чији је саставни део била и процена вредности некретнина, 
постројења, опреме и инвестиционих некретнина. Ефекти корекција су дати у табелама које 
следе: 
 
(а) Ефекти корекција на нето добитку за пословну 2009. годину и нераспоређеном добитку 

на дан 31. децембра 2009. године: 

 
 У хиљадама динара  

 
1. јануар 

 

1. јануар – 
31. децембар  

 
2009. 

 
2009. 

 

Добитак/ 
Нераспоређени 

добитак  
 

 Нето 
 добитак  

Нераспоређени добитак/Нето добитак,  
   претходно исказан  1,086,949 

 
1,705,619 

    Корекција почетног стања нераспоређеног 
   добитка на дан 31. децембар 2009. године  

   Пренос по основу процене вредности капитала (1,591,714) 
 

- 

 
(1,591,714) 

 
- 

Корекције у периоду од 1. јануара до  
   31. децембра 2009. године:  

   Повећање вредности основних средстава до износа  
   претходног ревалоризационог смањења по претходној  
   процени - 

 
393,690 

Смањење књиговодствене вредности средстава преко износа 
   постојећих ревалоризационих резерви исказаних по  
   претходној процени - 

 
(156,036) 

Kорекције осталих потраживања 
  

(5,816) 
Порески ефекти процене - 

 
(19,685) 

 - 
 

212,153 
    Добитак у периоду од 1. јануара до 31. децембра  
   2009. године, након корекција 1,917,772 

 
1,917,772 

Нераспоређени добитак након корекција 
 

1,413,007 
 

- 
 
У поступку промене правне форме Друштва из јавног предузећа у акционарско друштво, дана  
31. маја 2010. године донета је Одлукa Управног одбора Друштва о усвајању Извештаја о 
процењеној тржишној вредности капитала са стањем на дан 1. јануар 2010. године. На основу 
извештаја овлашћених проценитеља, Друштво је ефекте, повећања вредности некретнина, 
постројења, опреме и инвестиционих некретнина до износа претходног ревалоризационог 
смањења по претходној процени у износу од 393,690 хиљада динара, као и смањење 
књиговодствене вредности средстава преко износа постојећих ревалоризационих резерви 
исказаних по претходној процени у износу од 161,852 хиљада динара исказало у билансу успеха 
претходног периода. Након извршених корекција по извештају о процењеној тржишној вредности 
капитала извршена је и корекција пореза на добит Друштва за пословну 2009. годину за износ од 
19,685 хиљада динара. 
 
На основу Одлуке о повећању основног капитала из сопствених средстава претварањем резерви 
и нераспоређене добити у основни капитал извршена је и прерасподела нераспоређеног добитка 
претходног периода у користи основног капитала у износу од 1,591,714 хиљада динара. 
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5. КОРЕКЦИЈЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА (наставак) 
 
a) Ефекти корекција на билансу стања на дан 31. децембра 2009. године 

   У хиљадама динара 
 31. децембар 2009. године 
   Корекције   

 
Претходно 

исказано  

Процена 
вредности 

капитала  

 Одлука о 
повећању 
основног 
капитала  Кориговано 

АКТИВА         
Стална имовина         
Нематеријална улагања 8,067  -  -  8,067 
Некретнине, постројења и опрема  12,175,515  8,610,215  -  20,785,730 
Инвестиционе некретнине 13,663  236  -  13,899 
Учешћа у капиталу 462  -  -  462 
Остали дугорочни финансијски  
   пласмани 130,433  -  -  130,433 
 12,328,140  8,610,451  -  20,938,591 
Обртна имовина         
Залихе 116,906  -  -  116,906 
Потраживања  1,075,149  (5,816)  -  1,069,333 
Краткорочни финансијски пласмани  2,164,557  -  -  2,164,557 
Готовински еквиваленти и готовина  121,175  -  -  121,175 
Порез на додату вредност и активна  
   временска разграничења  53,158  -  -  53,158 
 3,530,945  (5,816)  -  3,525,129 
        
Укупна актива  15,859,085  8,604,635  -  24,463,720 
        
ПАСИВА         
Капитал         
Државни капитал 7,157,362  -  13,416,248  20,573,610 
Остали капитал 95,193  -  (95,193)  - 
Резерве 234,941  -  (234,941)  - 
Ревалоризационе резерве 3,255,561  8,238,839  (11,494,400)  - 
Нераспоређени добитак 2,792,568  212,153  (1,591,714)  1,413,007 
 13,535,625  8,450,992  -  21,986,617 
        
Дугорочна резервисања и обавезе        
Дугорочна резервисања  166,803  -  -  166,803 
Дугорочни кредити 1,121,882  -  -  1,121,882 
Остале дугорочне обавезе 259,980  -  -  259,980 
 1,548,665  -  -  1,548,665 
Краткорочне  обавезе         
Краткорочне финансијске обавезе 311,888  -  -  311,888 
Обавезе из пословања 152,507  -  -  152,507 
Остале краткорочне обавезе 26,790  -  -  26,790 
Обавезе по основу пореза на додату  
   вредност, осталих јавних прихода и  
   пасивна временска разграничења 72,367  -  -  72,367 
Обавезе по основу пореза на добитак 28,446  19,685  -  48,131 
 591,998  19,685  -  611,683 
        
Одложене пореске обавезе 182,797  133,958  -  316,755 
        
Укупна пасива  15,859,085  8,604,635  -  24,463,720 
        
Ванбилансна евиденција 62,169  -  -  62,169 

 
Сходно извршеној процени, а у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду 
коју грађани остварују у поступку приватизације, Друштво је извршило корекцију свог основног 
капитала, а ради исказивања истог у акцијама номиналне вредности на основу кориговане 
књиговодствене вредности капитала. Ова корекција извршена је Одлуком о повећању основног 
капитала, која се односила на преносом осталог капитала, резерви, ревалоризационих резерви и 
дела нераспоређеног добитка на државни капитал, а који је касније регистрован као акцијски 
капиталу (напомена 26). 
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5. КОРЕКЦИЈЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА (наставак) 
 

б) Ефекти корекција на билансу успеха за годину која се завршава на дан 31. децембра 
2009.  године 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра 2009.  

 Пре корекција  

Корекције по 
основу 

процене 
вредности 

капитала  Кориговано 
ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ  

 

 

 

 
Прихoди oд прoдајe  4,233,707 - 4,233,707 
Остали пословни приходи 351,851 - 351,851 
 4,585,558 - 4,585,558 
ПOСЛOВНИ РАСХOДИ    
Набавна врeднoст прoдатe рoбe (190,274) - (190,274) 
Трoшкoви матeријала (303,785) - (303,785) 
Трoшкoви зарада, накнада зарада и  
   oстали лични расхoди (678,548)  (678,548) 
Трoшкoви амoртизацијe и резервисања (715,373) - (715,373) 
Oстали пoслoвни расхoди (919,833) - (919,833) 
 (2,807,813) - (2,807,813) 
    
Пословни добитак 1,777,745 - 1,777,745 
    
Финансијски прихoди 359,751 - 359,751 
Финансијски расхoди (297,779) - (297,779) 
Oстали прихoди 74,054 393,690 467,744 
Oстали расхoди (115,021) (161,852) (276,873) 
 21,005  231,838  252,843 
 
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА   1,798,750  231,838  2,030,588 
  

 

 

 

 
Порез на добит (101,340) (19,685) (121,025) 
Одложени порески приходи периода 8,209 - 8,209 
    
НЕТО ДОБИТАК 1,705,619 212,153 1,917,772 
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6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 
   Кориговано 
Приходи од продаје на домаћем тржишту     
Роба:    
 - малопродаја 910  536 
    
Услуге:    
 - аеродромске таксе за прихват и отпрему авиона 249,429  173,984 
 - земаљско опслуживање  847,064  709,620 
 - прихват авиона у домаћем саобраћају 176,206  119,181 
 - накнада за безбедност  182,449  190,012 
 - услуге уласка путника у авион (авио мост) 41,594  25,601 
 - приход Cute system 25,816  19,111 
 - коришћење инфраструктуре аеродрома  129,466  88,257 
 - чување робе на царинском складишту 140,576  139,394 
 - паркинг сервис 22,881  12,203 
 - издавање рекламног простора 77,080  77,060 
 - остале услуге  103,851  77,378 
 1,996,412  1,631,801 
    
 1,997,322  1,632,337 
    
Приходи од продаје на иностраном тржишту     
Роба-Авионско гориво 338,735  220,548 
    
Производи и услуге:    
 - земаљско опслуживање  985,715  844,931 
 - аеродромске таксе за прихват и отпрему авиона 948,376  798,076 
 - услуге уласка путника у авион (авио мост) 88,052  82,992 
 - приход Cute system 46,570  41,714 
 - аеродромске таксе за боравак авиона 17,348  12,847 
 - приходи од посебних услуга путовања 29,979  35,259 
 - накнада за безбедност 201,535  224,675 
 - коришћење инфраструктуре аеродрома 310,496  261,401 
 - приход за услугу тражења пртљага (lost and found) 18,591  18,329 
 - приход од услуга одлеђивања авиона 47,639  37,295 
 - приход од услуга робно царинског магацина 16,995  15,789 
 - остале услуге 14,372  7,514 
 2,722,668  2,380,822 
    
 3,061,403  2,601,370 
    
 5,058,725  4,233,707 

 
Остали приходи од продаје у домаћем саобраћају исказани у пословној 2010. години у износу од 
103,851 хиљаду динара највећим делом садрже приходе по основу префактурисних заједничких 
трошкова закупцима у износу од 57,184 хиљада динара (2009: 51,012 хиљада динара) као и 
приходе од услуга на посебан захтев (workorder) у износу од 18,822 хиљаде динара. 
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6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (наставак) 
 

Приходи од продаје услуга по географским подручјима 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

    Србија  1,429,813 
 

1,201,231 
Немачка  767,799 

 
659,259 

Црна Гора  443,892 
 

498,871 
Аустрија    (*) 58,837 

 
180,569 

Швајцарска  176,403 
 

177,796 
Русија  141,449 

 
129,384 

Турска  151,237 
 

124,660 
Француска  127,142 

 
121,214 

Велика Британија  104,580 
 

103,403 
Италија  133,586 

 
100,025 

Чешка  138,339 
 

65,224 
Мађарска  97,679 

 
3,452 

Шпанија  45,762 
 

- 
Тунис   24,891 

 
33,342 

Украјина  42,313 
 

23,853 
Грчка  70,931 

 
89 

Норвешка  60,197 
 

47,451 
Данска  41,037 

 
- 

Остало  1,002,838 
 

763,884 

 

 
5,058,725 

 
4,233,707 

*Ино купац Austrian Airlines је у 2010. години регистровао огранак Austrian Airlines као резидента Републике Србије те се у 
2010 години води као домаћи купац. 

 
 
7. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

Приходи од закупа:    
 - домаћим правним лицима 399,743  336,981 
 - иностраним правним лицима 10,444  11,870 
Приходи од донација -  3,000 
    
 410,187  351,851 

 
 
8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

    
Трошкови материјала 114,246  108,737 
Трошкови осталог материјала 95,770  61,018 
Трошкови горива 53,840  41,248 
Трошкови мазута 20,591  19,897 
Трошкови електричне енергије 83,426  72,885 
    
 367,873  303,785 
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9. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

Бруто зараде:     
 - запослени 409,867  398,450 
 - пословодство 24,634  27,088 
Порези и доприноси на терет послодавца 77,305  75,229 
Трошкови накнада по уговору о делу и по ауторским  
   уговорима 3,086  3,432 
Бруто примања привремено запослених 164,064  145,280 
Трошкови накнада члановима управног одбора 6,887  6,941 
Превоз радника са посла на посао 10,962  10,485 
Трошкови службеног пута 7,938  6,204 
Отпремнине и јубиларне награде 3,239  - 
Остали лични расходи 7,913  5,439 
    
 715,895  678,548 

 
10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА  

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

    
Трошкови амортизације  719,306  661,050 
Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције 

запослених  5,866  24,556 
Трошкови резервисања за судске спорове  52,199  29,767 
    
 777,371  715,373 

 
11. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

    
Транспортне услуге 302,660  277,168 
Услуге одржавања 95,571  77,896 
Трошкови закупнина 4,576  15,986 
Трошкови рекламе и пропаганде 22,523  6,538 
Чланарине 4,093  3,829 
Услуге физичког и техничког обезбеђења 211,340  179,798 
Остале производне услуге 46,254  37,526 
Трошкови услуга медицине рада ЈАТ-а 12,154  5,205 
Трошкови стручног образовања запослених 4,703  4,502 
Трошкови одржавања чистоће 72,283  44,530 
Трошкови услуга обраде података 50,618  40,087 
Остале непроизводне услуге 78,163  68,844 
Таксе 14,142  13,640 
Трошкови услуга уређивања простора 25,117  30,759 
Трошкови информатичке подршке 8,177  5,118 
Трошкови платног промета 6,981  5,427 
Трошкови премија осигурања 42,428  50,993 
Трошкови репрезентације 6,255  4,676 
Порез на земљиште 32,464  4,920 
Порез на и грађевинске објекте 24,242  20,471 
Остали индиректни порези и доприноси 17,253  11,912 
Остали пословни расходи 15,024  10,008 
    
 1,097,021  919,833 
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12. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
 

а)  Финансијски приходи 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

    
Приходи од камата 161,998  217,956 
Позитивне курсне разлике 262,833  139,602 
Приходи од ефеката уговорене заштите од ризика –  
   валутна клаузула 1,643  2,193 
    
 426,474  359,751 

 
б)  Финансијски расходи 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

    
Расходи од камата 94,665  106,781 
Негативне курсне разлике 186,085  153,112 
Расходи од ефеката уговорене заштите од ризика - валутна 

клаузула 36,546  37,886 
    
 317,296  297,779 

 
13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

 
Ревалоризација дугорочних стамбених кредита  

 
37,654  

 
36,893 

Наплаћена отписана потраживања  10,304  20,638 
Приходи од укидања дугорочних резервисања:    
 - за судске спорове  78,627  1,490 
 - по основу бенефиција за запослене 696  - 
Приходи од усклађивања вредности потраживања и  
 краткорочних финансијских пласмана 1,578  6,770 
Приходи од усклађивања вредности залиха 3,668  2 
Отпис обавезе по основу учешћа у капиталу 358,598  - 
Повећање вредности основних средстава до износа  
   претходног ревалоризационог смањења по претходној  
   процени (напомена 5) -  393,690 
Накнада за преузимање пројекта (напомена 20) 39,674  - 
Остали приходи 12,844  8,261 
    
 543,643  467,744 

 
Отпис обавеза по основу уплате учешћа у капиталу, исказан у пословној 2010. години, у износу 
од 358,598 хиљада динара се у целости односи на отпис претходно формиране обавезе по 
основу уплате учешћа у капиталу новооснованог предузећа „Mondial Anonim Sirketi”, Турска. 
Наиме, Друштво је ступило у конзорцијум са предузећем Teknotes, Турска где се по основу 
Уговора о конструкцији (изградњи), пуштању у употребу и трансферу Нове зграде са 
терминалима за међународне линије на Аеродрому Milas-Bodrum, обавезало да изврши уплату 
оснивачког улога у предузеће „Mondial Anonim Sirketi”, Турска у износу од 3,380,000 EUR. Како је 
Teknotes, Турска на дан 14. децембар 2010. године извршио уплату капитала у износу од 
3,380,000 EUR у име и за рачун Друштва, у пословним књигама на дан промене је створена 
обавеза у корист дугорочних финансијских пласмана у износу од 358,598 хиљада динара. 
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13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (наставак) 
 
Накнадно закљученим споразумом између Teknotes-a, Турска, Astaldi Concessioni S.r.l, Италија и 
Друштва, од 30. децембра 2010. године, закључено је да Teknotes, Турска и „Mondial Anonim 
Sirketi”, Турска ослобађају Друштво свих дужности, одговорности и обавезе у износу од 3,380,000 
EUR по основу учешћа у капиталу. Поред наведеног, извршен је пренос учешћа Друштва у 
капиталу „Mondial Anonim Sirketi”, Турска у корист Astaldi Concessioni S.r.l., Италија без накнаде, 
односно уз компензацију од 1 EUR. Сходно наведеном, Друштво је извршило искњижење обавеза 
у користи прихода у износу од 358,598 хиљада динара и отпис учешћа у капиталу на терет 
расхода у истом износу. (напомена 14.) 
 
 

14. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

Губици по основу расходовања и продаје некретнина и 
опреме 931  194 

Расходи по основу директних отписа потраживања -  21 
Расходи по основу обезвређења потраживања  68,726  57,526 
Обезвређење залиха материјала  робе 32  4,569 
Издаци за хуманитарне намене 11,012  7,698 
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана   39,741  11,275 
Обезвређење учешћа у капиталу иностраних правних лица  
   (напомена 13) 

 
358,598  

 
- 

Трошкови спорова 3,481  14,294 
Смањење књиговодствене вредности средстава преко  
   износа постојећих ревалоризационих резерви исказаних  
   по претходној процени (напомена 5) 141  161,852 
Остали расходи 13,209  19,444 
    
 495,871  276,873 

 
 
15. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  
 

а) Компоненте пореза на добитак 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

 
Порески расход периода, претходно исказан 145,194  101,340 
Корекције почетног стања -  19,685 
    
Пoрески расход периода након корекција 145,194  121,025 
Одложени порески приход периода (19,827)  (8,209) 
    
 125,367  112,816 
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15. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 

б) Усаглашавање пореза на добитак и производа резултата пословања  
пре опорезивања и прописане пореске стопе 

 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава 

31. децембра  
 2010.  2009. 

   
Кориговано 

 
Добитак пре опорезивања 2,362,690 

 
2,030,588 

    Порез на добитак обрачунат по законској стопи од 10% 236,269 
 

203,059 
Порески ефекти расхода који се не признају  
   у пореском билансу 39,702 

 
30,579 

Порески кредит за улагања у основна средства    
    - текућег периода (117,611) 

 
(86,230) 

 - из ранијих година (27,582) 
 

(34,794) 
Остало (5,411) 

 
202 

 

 
125,367 

 
112,816 

 
в) Табела промена на одложеним пореским средствима и обавезама 

 
Одложене пореске обавезе се односе на привремене разлике између основице по којој се 
некретнине, опрема и инвестиционе некретнине признају у пореском билансу и износа по којима 
су та средства исказана у финансијским извештајима Друштва. 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  

 
  Кориговано 

Одложене пореске обавезе 
 
  

Стање, 1. јануар 316,755 
 

191,006 
Корекције почетног стања (89) 

 
133,958 

Стање, 1. јануар након корекција 316,666 
 

324,964 
Одложени порески приход периода (19,738) 

 
(8,209) 

Стање, 31 децембра 
 

296,928 
 

316,755 
 
д) Остварени, неискоришћени и непризнати порески кредит 

      
У хиљадама динара 

Година настанка   
Година 
истека 

 

Износ пренетог 
пореског 
кредита 

 

Искоришћени 
порески кредит  

 

Преостали 
пренети порески 

кредит 
 

2003 
 

2013 
 

92,094 
 

27,582 
 

64,512 
2004 

 
2014 

 
121,717 

 
-  121,717 

2005 
 

2015 
 

106,634 
 

-  106,634 
2006 

 
2016 

 
161,173 

 
-  161,173 

2007 
 

2017 
 

34,140 
 

-  34,140 
2008 

 
2018 

 
58,615 

 
-  58,615 

2009 
 

2019 
 

- 
 

-  - 
2010 

 
2020 

 
117,611 

 
117,611  - 

    

 
691,984 

 
145,193 

 
546,791 

 
16. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

   У хиљадама динара 
  За годину која се завршава 
  31. децембра 
  

2010 
 

2009. 
Проформа 

 
Нето добитак који припада власницима  2,237,323  1,917,772 
Просечан пондерисани број акција 34,289,350  34,289,350 
    
Основна зарада по акцији (у динарима) 65.35  55,93 
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17. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
             У хиљадама динара 

 Зeмљиштe  

 Грађеви-
нски  

објекти 

  
 

Опрема 

 
Основно 

стадо 

 Инвестиције  
у току и 
аванси   Укупно  

Инвести-
ционе 

некретнине 

 Нeматeри-
јална 

улагања 
Ревизију обавио други ревизор                
Набавна вредност                
Стање, 1. јануар 2009. године 1,684,090  10,171,009  1,912,391  667  34,927  13,803,034  13,409  19,137 
Нове набавке -  -  -  -  353,795  353,795  254  2,038 
Пренос са инвестиција у току -  17,017  198,746  -  (215,763)  -  -  - 
Продаја и расходовање -  -  (2,840)  (7)  (43,751)  (46,598)  -  - 
 

Стање, 31. децембар 2009. године 1,684,090  10,188,026  2,108,297  660  129,208  14,110,281  13,663  21,175 
                 

Стање, 1. јануар 2010. године 1,684,090  10,188,026  2,108,297  660  129,208  14,110,281   13,663  21,175 
Корекција почетног стања по основу процене 7,350,723  (20,557)  (654,717)  -  -  6,675,449   236  - 
Стање, 1. јануар 2010. године  
  након корекција 9,034,813  10,167,469  1,453,580  660  129,208  20,798,421   13,899  21,175 
Нове набавке -  -  -  -  554,816  554,816   -  - 
Пренос са инвестиција у току -  54,668  411,374  -  (466,042)  -   -  - 
Отуђивање, расходовање и продаја -  -  (1,519)  -  (2,808)  (4,327)   -  - 
Остало -  -  -  (141)  -  (141)   433  - 
 
Стање, 31. децембар 2010. године 9,034,813  10,222,137  1,863,435  519  215,174  21,336,078   14,332  21,175 
Ревизију обавио други ревизор                 
Исправка вредности                
Стање, 1. јануар 2009. године -  793,298  489,382  -  -  1,282,680  -  6,571 
Амортизација  -  406,218  248,295  -  -  654,513  -  6,537 
Расходовање и продаја -  -  (2,427)  -  -  (2,427)  -  - 
 

Стање 31. децембар 2009. године -  1,199,516  735,250  -  -  1,934,766  -  13,108 
                 

Стање 1. јануар 2010. године -  1,199,516  735,250  -  -  1,934,766  - -  13,108 
Корекција почетног стања по основу процене -  (1,199,516)  (735,250)  -  -  (1,934,766)   -  - 
Стање, 1. јануар 2010. године  
  након корекција -  -  -  -  -  -   -  13,108 
Амортизација  -  402,047  310,053  -  -  712,100   -  7,206 
Остало -  -  -  -  12,691  12,691  - -  - 
Расходовање и продаја -    (506)  -  -  (506)   -  - 
 

Стање 31. децембар 2010. године -  402,047  309,547  -  12,691  724,285   -  20,314 
                 
Садашња вредност                 
    31. децембра 2010. године 9,034,813  9,820,090  1,553,888  519  202,483  20,611,793   14,332  861 
    31. децембра 2009. године, кориговано 9,034,813  10,167,469  1,453,580  660  129,208  20,785,730   13,899  8,067 
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17. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА  
 (наставак) 

 
Процена вредности основних средстава је извршена по методи нето имовине. Укупни ефекти 
процене вредности основних средстава на дан 31. децембар 2009. године износе 8,610,451 
хиљаду динара. Наведени ефекти књижени су као корекција почетног стања у 2010. години. За 
књижење процене избран је алтернативни метод књижења процене вредности основних 
средстава, у складу са захтевима МРС 16 „Некретнине постројења и опрема“. 
 
Нето садашња вредност опреме исказана, на дан 31. децембра 2010. године, у износу од 
1,533,888 хиљада динара укључује средства набављена путем финансијског лизинга у износу од 
356,694 хиљада динара. 
 
Као што је обелодањено у напомени 2.1. Друштво није исказало одложену пореску обавезу по 
основу ревалоризације замљишта која би износила 735,072 хиљада динара ако би се применили 
захтеви тумачења СИЦ -21 „Порез на добитак- повраћај ревалоризиваних средстава“. 

 
 
18. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
Учешћа у капиталу банака:     
Привредна банка а.д., Београд 389  462 
    
Учешћа у капиталу банака у ликвидацији:    
Унион банка а.д., Београд - у ликвидацији 667  667 
Београдска банка а.д., Београд - у ликвидацији 18,988  18,988 
Беобанка а.д., Београд - у ликвидацији 38  38 
 19,693  19,693 
Минус: Исправка вредности учешћа у капиталу  
   банака у ликвидацији  (19,693)  (19,693) 
    
 389  462 

 
 
19. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
Средства за чланство у Sociéтé International de     
   Тélécomunications Aéronautiques Swisse (SITA) 1,586  1,335 
Дугорочно орочени депозити  25,812  55,259 
Дугорочни кредити дати запосленима 414,927  389,273 
Потраживања за продате друштвене станове 991  1,078 
Откуп станова солидарности 3,741  3,766 
 447,057  450,711 
 
Текућа доспећа дугорочно орочених депозита   (14,435)  (38,024) 
Текућа доспећа дугорочних кредита датих  запосленима (14,929)  (13,548) 
Свођење на фер вредност дугорочних кредита датих  
   запосленима (307,285)  (268,706) 
    
 110,408  130,433 

 
Дугорочно орочени депозити исказани са стањем, на дан 31. децембра 2010. године, у нето 
износу од 11,377 хиљада динара (након умањења за текуће доспеће у износу од 14,435 хиљаде 
динара) се односе на депозите пласиране код Piraeus банке а.д., Београд као средство 
обезбеђења дугорочног кредита. Наведени депозити су пласирани са каматном стопом од 0.5% 
на годишњем нивоу. 
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19. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (наставак) 
 
Дугорочни кредити дати запосленима исказани, на дан 31. децембра 2010. године, у износу од 
414,927 хиљада динара (не укључујући текућа доспећа у износу од 14,929 хиљада динара и 
ефекте свођења на фер вредност у износу од 307,285 хиљада динара) се односе на одобрене 
кредите запосленима за решавање стамбених потреба, на период од 20 до 40 година уз каматну 
стопу у висини од 0.5% годишње. Наведени кредити се ревалоризују индексом раста цена на 
мало у Републици Србији, а највише у висини раста просечног бруто личног дохотка у привреди 
Републике Србије у претходној години. Ради обезбеђења уредне отплате кредита стављена је 
административна забрана, односно уговором је предвиђен упис хипотеке у корист Друштва након 
пријема стана од стране запосленог. Ревалоризација кредита, у пословној 2010. години уз 
примену годишњег коефицијента од 0.099, износи 37,654 хиљада динара (напомена 13). Ефекат 
свођења дугорочних кредита на фер вредност за пословну 2010. Годину, са применом дисконтне 
стопе од 9,9 %, износи 39,741 хиљаде динара (напомена 14). 
 

20. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ 
У хиљадама динара 

 31. децембар 
2010. 

 31. децембар 
2009.  

   Кориговано 
 

Материјал 53,969  39,315 
Резервни делови 9,364   17,330 
Алат и ситан инвентар 6,259  11,189 
Роба у магацину 34,209  22,362 
Роба у duty free shop-y 32  20 
Дати аванси 13,435  31,423 
    
Исправка вредности залихе материјала и резервних делова (258)  (4,733) 
    
 117,010  116,906 

 
21. ПОТРАЖИВАЊА 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
Потраживања од купаца:    
 - у земљи 1,061,901  907,689 
 - у иностранству 399,165  274,665 
Потраживања од купаца за камате 35,164  28,830 
Потраживања од запослених 1,347  113 
Остала потраживања 40,385  - 
 1,537,962  1,211,297 
Исправка вредности потраживања:    
 - од купаца у земљи (179,483)  (134,977) 
 - од купаца у иностранству (21,537)  (6,987) 
 (201,020)  (141,964) 
    
 1,336,942  1,069,333 

 
Потраживања од купаца у земљи исказана, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, у износу 
1,061,901 хиљада динара највећим делом се односе на потраживања од предузећа JAT Airways 
а.д., Београд у износу од 757,066 хиљада динара а која садрже репрограмирана потраживања у 
износу од 675,516 хиљада динара. Наиме, сходно Протоколу о регулисању доспелих обавеза 
закљученом 22. априла 2010. године предвиђено је да JAT Airways а.д., Београд своје обавезе, по 
основу фактурисаних услуга Друштва у периоду од 1. јуна 2009. године до 17. марта 2010. 
године,а које су доспеле за наплату до 30. марта 2010. године, плати у дванаест приближно 
једнаких месечних рата, почевши од 1. јануара 2011. године. 
 
Остала потраживања, исказана на дан 31. децембар 2010. године, у износу од 40,385 хиљада 
динара највећим делом, у износу од 39,674 хиљада динара (375,556 EUR), се односе на 
потраживања од Astaldi Concessioni S.r.l., Италија, по основу накнаде за преузимање пројекта, 
сходно споразуму од 30. децембра 2010. године (напомена 13).  
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22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
    
Краткорочни кредити дати запосленима 18,384  14,840 
Краткорочно орочени депозити 2,133,873  2,099,248 
Текућа доспећа дугорочно орочених депозита       14,435  38,024 
Текућа доспећа дугорочних кредита датих запосленима  14,929  13,548 
 2,181,621  2,165,660 
 
Свођење на фер вредност кредита датих запосленима  (950)  (1,103) 
    
 2,180,671  2,164,557 

 
 Краткорочно орочени депозити приказани су у прегледу који следи: 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
 
Комерцијална банка а.д., Београд 1,870,003  1,342,930 
Hypo Alpe Adria Bank а.д., Београд 263,870  206,318 
АИК банка а.д., Ниш -  450,000 
EFG Eurobank а.д., Нови Сад -  100,000 
    
 2,133,873  2,099,248 
 
Краткорочно орочени депозити са стањем, на дан 31. децембра 2010. године, исказани у износу 
од 2,133,873 хиљаде динара се односе на орочене девизне депозите код домаћих банака са 
каматном стопом у распону од 3.96% до 4.95%. 

 
 
23. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 

 
Текући рачун  195,017  61,883 
Девизни рачун 116,723  106,619 
Благајна 374  332 
Остала новчана средства 835  582 
 312,949  169,416 
    
Исправка вредности: Девизних новчаних средстава банака у 

ликвидацији (53,743)  (48,241) 
    
 259,206  121,175 
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24. ПРОМЕНА НА ИСПРАВКАМА ВРЕДНОСТИ 

       
 У хиљадама динара  

 

 Готовина и 
готовински 

еквиваленти 
(напомена 

23)  
 

 Дугорочни 
финансијски 

пласмани 
(напомена  

19)   
 

 Залихе 
материјала 

и резервних 
делова 

(напомена 
20)   

 

 Потражив-
ања од 
купаца 

(напомена 
21)   

 

 
Краткорочни 
финансијски 

пласмани 
(напомена 

22)   
 

 Укупно  
 
Стање 1. јануара 2009. године  44,716 

 
264,416 

 
29,499 

 
107,356 

 
1,103 

 
447,090 

Исправке на терет трошкова  
   текућег периода (напомена 14)  - 

 
- 

 
4,569 

 
55,169 

 
- 

 
59,738 

Обезвређења дугорочних  
   финансијских пласмана и ХОВ  
   (напомена 14)  - 

 
11,275 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,275 

Наплаћена исправљена  
   потраживања (напомена 13) - 

 
- 

 
- 

 
(20,638) 

 
- 

 
(20,638) 

Усклађивање вредности  - 
 

(6,770) 
 

(2) 
 

- 
 

- 
 

(6,772) 
Искњижење  - 

 
- 

 
(29,333) 

 
- 

 
- 

 
(29,333) 

Курсне разлике  3,525 
 

- 
 

- 
 

77 
 

- 
 

3,602 
Остало  - 

 
(215) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(215) 

Стање 31. децембра 2009. године  
 

48,241 
 

268,706 
 

4,733 
 

141,964 
 

1,103 
 

464,747 
            Исправке на терет трошкова  
   текућег периода (напомена 14)  

 
- 

 
- 

 
32 

 
68,607 

 
- 

 
68,639 

Обезвређења дугорочних  
   финансијских пласмана и ХОВ  
   (напомена 14)  

 
 

- 

 

39,741 
 

- 
 

- 
 

- 
 

39,741 
Наплаћена исправљена   
   потраживања (напомена 13)  

 
- 

 
- 

 
- 

 
(10,304) 

 
- 

 
(10,304) 

Усклађивање вредности  -  (1,578) 
 

(3,668) 
 

- 
 

- 
 

(5,246) 
Курсне разлике  5,502  - 

 
- 

 
104 

 
- 

 
5,606 

Остало  -  416 
 

(839) 
 

649 
 

(153) 
 

273 

Стање 31. децембра 2010. године  
 

53,743 
 

307,285 
 

258 
 

201,020 
 

950 
 

563,456 
 
 
25. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
    
Порез на додату вредност 14,618  26,897 
Укалкулисана  премија осигурања 10,079  13,822 
Укалкулисана камата по кредитима и лизингу  -  3,957 
Остала активна временска разграничења 25,843  8,482 
    
 50,540  53,158 

 
 
26.  АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 
 

На основу Закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду 
коју грађани остварују у поступку приватизације, Друштво је било дужно да до 30 јуна 2010. 
године изврши промени правну форму и свој основни капитал искаже у акцијама одређене 
номиналне вредности на основу кориговане књиговодствене вредности капитала. У току 2010 
године, на основу Закључка Владе Републике Србије (у даљем тексту: „Влада“) бр.023-448/ 
2010-1, дате су препоруке Друштву, да изврши избор најповољнијег консултанта да изврши 
процену тржишне вредности капитала и пружио стручну помоћ у припреми и спровођењу 
поступка промене правне форме из јавног предузећа у акционарско друштво. 
 
Влада Републике Србије је дана 17. јуна 2010. године донела Одлуку број 023-4432/2010 o 
промени правне форме Друштва из јавног предузећа у затворено акционарско друштво. 
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26.  АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ (наставак) 
 
Наведена промена регистрована је код Агенције за привредне регистре Решењем број BD 
68460/2010 дана 22. јуна 2010. године чиме је уписан капитал у укупном износу од 214,556,965 
ЕУР што на дан уписа износи 20,573,610 хиљада динара. 
 
У Централни регистар хартија од вредности дана 7. јула 2010. године уписано је 34,289,350 
акција, номиналне вреднoсти 600 динара по акцији, које се на дан 31. децембар 2010. године 
налазе у власништву Републике Србије. 
 
Расподела добити (међудивиденда) 
 
Одлуком Скупштине Друштва од дана 29. децембра 2010. године, а на основу закључака Владе 
број 343-4458/2010 од дана 17 јуна 2010. године и закључка број 41-7298/2010 од дана  
14. октобра 2010. године извршена је расподела међудивиденде а у корист Министарства 
одбране – Аеродрому Лађевци у износу од 200,000 хиљада динара и Аеродрому Ниш у износу од 
100,000 хиљада динара. 

 
27.  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
    
Резервисања за отпремнине запосленима 26,594  22,977 
Резервисања за јубиларне награде 19,904  22,251 
Резервисања за судске спорове 94,078  121,575 
    
 140,576  166,803 

 
Промене на дугорочним резервисањима по основу отпремнина запосленима, јубиларних награда 
и судских спорова у 2010. години приказани су у наредној табели: 
 
 У хиљадама динара 
 Дугорочна резервисања по основу 
   Јубиларних  Судски   
 Отпремнина  награда  спорови  Укупно 
        
Стање, 1. јануар 2009. године 12,898  8,388  99,808  121,094 
Резервисања у току године  
   (напомена 10) 10,079  14,477  

 
29,767 

 
54,323 

Укидање резервисања (напомена 13) -  -  (1,563)  (1,563) 
Исплате у току године -  (614)  (6,437)  (7,051) 
        
Стање, 31. децембар 2009. године 22,977  22,251  121,575  166,803 
        
Стање, 1. јануар 2010. године 22,977  22,251  121,575  166,803 
Резервисања у току године  
   (напомена 10) 3,711  2,155  

 
52,199 

 
58,065 

Укидање резервисања (напомена 13) -  (697)  (78,627)  (79,324) 
Исплате у току године (94)  (3,805)  (1,069)  (4,968) 
        
Стање, 31. децембар 2010. године 26,594  19,904  94,078  140,576 

 
Резервисања за бенефиције запосленима извршена су на основу садашње вредности очекиваних 
будућих исплата запосленима по основу јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију 
након испуњавања услова. Садашња вредност очекиваних будућих исплата за јубиларне награде 
и отпремнине утврђена је коришћењем годишње каматне стопе од 11.5% и предвиђене стопе 
раста зарада од 2%. 

 
Дугорочна резервисања по основу судских спорова исказана су, на дан 31. децембар 2010. 
године, у износу од 94,078 хиљада динара. Укидање резервисања, у износу од 78,627 хиљада 
динара се односе на добијене судске спорове који су вођени пред Трговинским судом у Београду 
по тужби Друштва "Engel Europe Limited", 
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28. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
Дугорочни кредити:    
  - у земљи 19,019  74,159 
  - у иностранству 1,215,290  1,245,527 
 1,234,309  1,319,686 
Текућа доспећа:    
  - дугорочних кредита (напомена 29) (95,544)  (197,804) 
    
 1,138,765  1,121,882 

 

        
У хиљадама динара 

  

 Годишња 
каматна стопа 

 

Датум 
доспећа 

 

Преостали 
износ (EUR) 

 

Стање на дан 
31. децембар 

2010.  
 

Стање на дан  
31. децембра 

2009. 
Кориговано  

a) Дугорочни кредити у земљи 
          

Piraeus Банка а.д., Београд 
 

4.5% 
 

30. децембар 
2010. 

 
- 

 
- 

 
35,001 

Piraeus Банка а.д., Београд 
 

4.5% 
 

30. децембар 
2010. 

 
- 

 
- 

 
14,956 

Piraeus Банка а.д., Београд 
 

4.5% 
 

26. мај 2013. 
 

179,741 
 

19,019 
 

24,202 

        
19,019 

 
74,159 

б)   Дугорочни кредити у  
        иностранству 

                     Европска инвестициона банка 
 

 
4.086% - 5.16%      

 
11,485,081 

 
1,215,290 

 
1,184,522 

Deutschebank 
 

3.54% 
 

9. мај 2010. 
 

- 
 

- 
 

42,182 

Team Ikusi, Шпанија 
 

9.40% 
 

15. јануар 
2010. 

 
- 

 
- 

 
18,823 

        
1,215,290 

 
1,245,527 

Текуће доспеће дугорочних  
   кредита: 

           - у земљи  
       

(7,608) 
 

(56,872) 
 - у иностранству 

       
(87,936) 

 
(140,932) 

        
(95,544) 

 
(197,804) 

        

 
1,138,765 

 
1,121,882 

 
Дугорочни кредити у земљи исказани, на дан 31. децембар 2010. године, у износу од 19,019 
хиљада динара у целини се односе на финансирањe стамбене изградње за потребе запослених 
Друштва.  

 
Дугорочни кредити исказани, у билансу стања на дан 31. децембра 2010. године, у износу од 
1,215,290 хиљада динара (11,485,081 EUR) односе се на обавезе по основу Уговора о 
финансирању пројекта хитне санације саобраћаја, закљученог 13. децембра 2001. године између 
Европске инвестиционе банке (“ЕИБ”), Републике Србије, Дирекције за путеве Републике Србије 
и Друштва. Наведеним уговором Друштву је одобрен кредит до износа од 13,000,000 EUR за 
улагања и санирање инфраструктуре аеродрома (студије, истраживање и развој, поправке 
путева, паркинга, улагање у терминал, прилазни део аеродрома, опрема, систем за евакуацију, 
контрола пртљага, резервни делови). Кредит је одобрен са роком враћања до 2025. године. 
Каматна стопа се утврђује приликом одобрења сваке транше кредита, при чему за прву траншу 
годишња каматна стопа износи 5.16%, за другу траншу 4.85% и за трећу траншу  4.068%. Отплата 
прве транше кредита вршиће се у 31 једнаких полугодишњих рата почевши од 5. децембра 2007. 
године, друга транша предвиђена да се отплаћује у 30 једнаких полугодишњих рата почевши од 
20. фебруара 2009. године, док трећа транша почиње да се отплаћује 20. јуна 2010. године у 32 
једнаке полугодишње рате. 
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28. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак) 

 
Доспеће обавеза по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2010. и 2009. године, 
приказано је у наредном прегледу: 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
 
До једне године  95,545  197,804 
Од једне до две године  95,545  86,842 
Од две до три године  91,741  86,842 
Од три до четири године  87,937  83,385 
Од четири до пет година 87,937  79,927 
Од пет до десет година 439,686  479,564 
Преко десет година 335,918  305,322 

 
 

1,234,309 
 

1,319,686 
 
 
29. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
     У хиљадама динара 

 Збир минималних  
рата лизинга  

Садашња вредност минималних 
рата лизинга 

 31. децембар 
2010. 

 31. децембар 
2009.  

31. децембар 
2010. 

 31. децембар 
2009. 

   Кориговано    Кориговано 
Доспева за плаћање:        
До једне године  111,247  141,924  91,290  114,084 
Од једне године до шест  
   година  210,107 

 
298,907  189,155 

 
259,980 

 321,354   440,831  280,445  374,064 
        
Минус будући трошкови 
   финансирања-камате   (40,909)  (66,767)  - 

 
- 

        
Садашња вредност 
   минималних рата лизинга  280,445 

 
374,064  280,445 

 
374,064 

    
Укључено у финансијске извештаје као:    
Текућа доспећа финансијског лизинга (91,290)  (114,084) 

    
 189,155  259,980 

 
Остале дугорочне обавезе исказане, на дан 31. децембра 2010. године, у износу од 280,445 
хиљада динара (умањено за текуће доспеће у износу од 91,290 хиљада динара) се односе на 
обавезе по основу финансијског лизинга и највећим делом садрже обавезе према Hypo Alpe Adria 
Leasing-ом за набавку моторних возила у износу од 252,101 хиљада динара. Каматне стопа на 
финансијске лизинге су одобрене у распону од 6 до 8% годишње. 
 
 

30. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
У хиљадама динара 

 31. децембар 
2010. 

 31. децембар 
2009.  

   Кориговано 
Текуће доспеће:    
 - дугорочних кредита (напомена 27) 95,545  197,804 
 - осталих дугорочних обавеза (напомена 28) 91,290  114,084 

    
 186,835  311,888 
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31. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
Обавезе према добављачима:    
 - у земљи 94,510  91,321 
 - у иностранству 6,231  37,600 
Примљени аванси 30,507  20,973 
Остале обавезе из пословања 7,098  2,613 

    
 138,346  152,507 

 
 
32. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
    
Обавезе по основу зарада 70  24,414 
Обавеза по основу камата -  327 
Остале краткорочне обавезе 496  2,049 

    
 566  26,790 

 
 
33. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, ОСТАЛИХ ЈАВНИХ РАСХОДА И 

ПАСИВНИХ ВРЕМЕНСКИХ РАЗГРАНИЧЕЊА 
У хиљадама динара 

 31. децембар 
2010. 

 31. децембар 
2009.  

   Кориговано 
    
Обавезе за порез на додату вредност 606  - 
Обавезе за царине и друге дажбине 823  710 
Oбрачунати трошкови 26,825  61,310 
Обрачунати приходи будућег периода 16,485  9,421 
Остала пасивна временска разграничења 287  228 
Остале обавезе 841  698 

    
 45,867  72,367 

 
 
34. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009.  
   Кориговано 
    
Примљене гаранције 126,175  56,851 
Дате гаранције за обавезе других лица 5,579  4,500 
Остало 568  818 

    
 132,322  62,169 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање ризиком капитала 
 
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Друштва. Руководство Друштва 
разматра капитални ризик, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Друштво бити у 
могућности да одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање 
профита власника, преко оптимизације дуга и капитала. Структура капитала Друштва састоји се 
од дуговања, укључујући  дугорочне кредите образложене у напомени 26, осталих дугорочних 
обавеза, готовине и готовинских еквивалената и капитала, а који укључује акцијски капитал, 
резерве као и нераспоређени добитак.  
 
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва врше преглед структуре капитала на 
годишњем нивоу. Као део тог прегледа, руководство Друштва разматра цену капитала и ризик 
повезан са врстом капитала. 

 
Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи:  
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
   Кориговано 

 
Задуженост а) 1,514,755 

 
1,693,750 

Готовина и готовински еквиваленти 259,206  121,175 
    

Нето задуженост  1,255,549  1,572,575 
    

Капитал б)  22,510,860  21,986,617 
    

Рацио укупног дуговања према капиталу 0.06  0.07 
 
а) Дуговање се односи на дугорочне кредите и остале дугорочне обавезе. 
 
б) Капитал укључује акцијски капитал, нереализоване губитке по основу хартија од вредности и 

нераспоређени добитак.  
 
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 
Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање 
прихода и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3 
ових финансијских извештаја.  
 
Категорије финансијских инструмената 
  У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
   Кориговано 
Финансијска средства    
Учешћа у капиталу банака 389  462 
Дугорочни финансијски пласмани 110,408  130,433 
Краткорочни финансијски пласмани и зајмови 2,180,671  2,164,557 
Потраживања од купаца 1,334,833  1,069,220 
Готовина и готовински еквиваленти 259,206  121,175 

    
 3,885,507  3,485,847 
Финансијске обавезе    
Дугорочни кредити 1,234,309  1,319,686 
Остале дугорочне обавезе 280,446  374,064 
Обавезе из пословања 100,741  128,921 
Остале обавезе 26,825  61,637 

    
 1,642,321  1,889,308 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Категорије финансијских инструмената 
 
Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, потраживања, 
финансијски пласмани који настају директно из пословања Друштва, као и дугорочни зајмови, 
обавезе према добављачима и остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег 
пословања Друштва. У нормалним условима пословања, Друштво је изложено ниже наведеним 
ризицима. 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик, и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се 
избегавају смањењем изложености Друштва овим ризицима. Друштво не користи никакве 
финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога 
што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих 
инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсева страних 
валута и промена каматних стопа. 

 
Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајнијих 
промена у изложености Друштва тржишном ризику, нити у начину на који Друштво управља или 
мери тај ризик. 
 
Девизни ризик 
 
Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената, 
потраживања од купаца, дугорочних кредита и обавеза према добављачима који су 
деноминирани у страној валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте као 
заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени. 
 
Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера Владе 
Републике Србије у привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног 
оквира.  
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум 
извештавања у Друштву  биле су следеће:  
 
   У хиљадама динара 
 Средства  Обавезе 
 31. децембар 

2010.  
31. децембар 

2009.  
31. децембар 

2010.  
31. децембар 

2009. 
   Кориговано    Кориговано 
        
EUR 2,543,100  1,729,549  1,512,146  1,737,553 
USD 149,400  131,727  68  6,818 
CHF 381  33  -  - 
        
 2,692,881  1,861,309  1,512,214  1,744,371 
 
Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (EUR), америчког долара (USD) и 
Швајцарског франка (CHF). Следећа табела представља детаље анализе осетљивости Друштва 
на пораст и смањење од 10% курса динара у односу на дату страну валуту. Стопа осетљивости 
од 10% се користи при интерном приказивању девизног ризика и представља процену 
руководства разумно очекиваних промена у курсевима страних валута. Анализа осетљивости 
укључује само ненамирена потраживања и обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово 
превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима страних валута. Позитиван број из 
табеле указује на повећање резултата текућег периода у случајевима када динар јача у односу на 
валуту о којој се ради. У случају слабљења динара од 10% у односу на дату страну валуту, утицај 
на резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у претходном случају. 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 
      У хиљадама динара 
  .31. децембар 2010. 
  EUR утицај  USD утицај  CHF утицај 
   +10%    -10%    +10%    -10%    +10%    -10%  
 
Добитак/губитак 103,095  (103,095)  14,933  14,933  38  (38) 

 
 

      У хиљадама динара 
  .31. децембар 2009. 
      Кориговано 
  EUR утицај  USD утицај  CHF утицај 
   +10%    -10%    +10%    -10%    +10%    -10%  
 
Добитак/губитак (800)  800  

 
12,491  (12,491)  3  (3) 

 
Ризик од промене каматних стопа  
 
Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је 
каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Друштво нема на 
располагању инструменте којим би ублажило његов утицај. 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата 
је у следећем прегледу: 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
   Кориговано 
Финансијска средства 

   Некаматоносна 
   Учешћа у капиталу банака 389  462 

Краткорочни финансијски пласмани 18,384 
 

14,840 
Потраживања од купаца 1,334,833 

 
1,069,220 

Готовина и готовински еквиваленти 259,206 
 

121,175 
 1,612,812 

 
1,205,697 

Фиксна каматна стопа 
   Дугорочни финансијски пласмани 110,408 

 
130,433 

Краткорочни финансијски пласмани 2,162,287 
 

2,149,717 
 2,272,695 

 
2,280,150 

  
3,885,507 

 
3,485,847 

Финансијске обавезе 
   Некаматоносне 
   Обавезе из пословања 100,741 

 
128,921 

Остале обавезе 26,825 
 

66,637 
 127,566 

 
195,558 

Фиксна каматна стопа 
   Дугорочни кредити 1,251,989 

 
1,370,069 

    Варијабилна каматна стопа 
   Остале дугорочне обавезе 262,766 

 
323,681 

  
1,642,321 

 
1,889,308 

  



АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" А.Д., БЕОГРАД  
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2010. године 

37 
 

 
 

35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Кредитни ризик 

 
Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености 
променама каматних стопа за недеривативне инструменте на датум биланса стања. За обавезе 
са варијабилном стопом, анализа је састављана под претпоставком да је преостали износ 
средстава и обавеза на датум биланса стања био непромењен у току целе године. Повећање или 
смањење од 1 процентног поена представља, од стране руководства, процену реално могуће 
промене у каматним стопама. Да је каматна стопа 1 процентни поен  виша/нижа, а све остале 
варијабле остале непромењене, Друштво би претрпело оперативни губитак/остварило добитак за 
годину која се завршава 31. децембра 2010. године у износу од 2,628 хиљада динара (31. 
децембар 2009. године: 3,237 хиљаде динара). Оваква ситуација се приписује изложености 
Друштва која је заснована на варијабилним каматним стопама које се обрачунавају на дугорочне 
кредите и остале дугорочне обавезе. 
 
Управљање потраживањима од купаца  
 
Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак за Друштво. Изложеност Друштва овом ризику ограничена је на 
износ потраживања од купаца на дан биланса. Потраживања од купаца састоје се од великог 
броја комитената, од којих се највећи део односи на потраживање од Друштва ЈАТ Аirways а.д., 
Београд у износу од 757,066 хиљада динара (31. децембар 2009. године: 678,729 хиљада 
динара). 
 
Најзначајнији купци представљени су у следећој табели: 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
   Кориговано 
    
JAT Airways, Београд 757,066  678,729 
JAT Техника, Београд 110,074  78,588 
JAT Кетеринг, Београд 28,544  24,195 
Montenegro Airlines, Подгорица 78,379  67,991 
Deutsche Lufthansa 58,920  40,409 
Astaldi Concessioni S.r.l., Италија 39,623  - 
Internacional CG, Београд 35,019  29,806 
Dufry д.о.о., Београд 31,046  24,758 
Air France 27,407  16,420 
Swiss International 26,009  20,047 
Огранак Austrian Airlines, Београд 21,116  - 
Wizz Air,Hungary 19,395  - 
Czech Airlines Praha 17,735  7,420 
Spainair Barcelona 15,594  - 
Turkish Airlines, Istanbul 15,388  13,070 
ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, Београд 13,330  10,521 
Aerosvit Airlines, Београд 13,066  8,022 
ЈП B&Hairlines, Сарајево 11,168  - 
Alitalia-compagnia aerea Italiana S.P.A. , Београд 10,867  14,496 
Остали купци 5,087  34,748 
    
 1,334,833  1,069,220 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (наставак) 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2010. године приказана је у табели која 
следи:  
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
      
Недоспела потраживања од купаца 1,163,806  -  1,163,806 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 203,348  (203,348)  - 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 171,027  -  171,027 
      
 1,538,181  (203,348)  1,334,833 

 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2009. године приказана је у табели која 
следи: 

   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
      
Недоспела потраживања од купаца 745,660  -  745,660 
Доспела, исправљена потраживања од  
   купаца 144,612  (144,612)  - 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 323,560  -  323,560 
      
 1,213,832  (141,964)  1,069,220 
 
Недоспела потраживања од купаца 
 
Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2010. године у износу од 1,302,530 
хиљада динара (31. децембар 2009. године: 745,660 хиљада динара) највећим делом се односе 
на потраживања од Друштва ЈАТ Airways а.д., Београд. Просечно време наплате потраживања у 
2010. години износи 79 дана (2009. године: 69 дана). 
 
Доспела, исправљена потраживања од купаца 
 
Друштво је у претходним периодима обезвредило потраживања од купаца за доспела 
потраживања у износу од 201,020 хиљадa динара (2009. године: 141,964 хиљадe динара), за која 
је Друштво утврдило да је дошло до промене у кредитној способности комитената и да 
потраживања у наведеним износима неће бити наплаћена. 
 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца 
 
Друштво није обезвредило доспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2010. године у 
износу од 32,303 хиљада динара (31. децембар 2009. године: 323,560 хиљадe динара) обзиром 
да није утврђена промена у кредитној способности комитената, те да руководство Друштва 
сматра да ће укупна садашња вредност ових потраживања бити наплаћена.  
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (наставак) 
 
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљена је у следећој табели: 
 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2010. 
 31. децембар 

2009. 
   Кориговано 
    
Мање од 30 дана 10,761  81,648 
31 - 60 дана 21,542  116,387 
61 - 90 дана -  94,325 
91 - 120 дана -  19,220 
Преко 120 дана -  11,980 
    
 32,303  323,560 
 
Управљање обавезама према добављачима  

 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2010. године исказане су у износу од 100,741 
хиљада динара (31. децембра 2009. године: 128,921 хиљада динара) при чему се највећи део 
односи на обавезе по основу редовног пословања. Добављачи не зарачунавају затезну камату на 
доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према добављачима, сагласно политици 
управљања финансијским ризицима, измирује у уговореном року. Просечно време измирења 
обавеза према добављачима у периоду 2010. године износи 30 дана (у току 2009. године 48 
дана). 
 
Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва који су 
успоставили одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и 
дугорочног финансирања Друштва као и управљањем ликвидношћу. Друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и 
стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и 
обавеза.  
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. 
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу 
финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да 
потраживања наплати. 
 
Доспећа финансијских средстава 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2010. 
 Мање  

од месец 
дана  

1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 

године  
Од 1 до 5 

година  
Преко  

5 година  Укупно 
            

Некаматоносна 1,091,321  127,523  392,382  -  1,586  1,612,812 
Фиксна каматна стопа            
 - главница 1,181,101  217,876  764,896  79,684  29,138  2,272,695 
 - камата 5,946  6,446  5,729  8,215  54,773  81,109 
  

2,278,368  351,845  1,163,007  87,899  85,497  
 

3,966,616 
 

       У хиљадама динара 
         31. децембар 2009. 
 Мање  

од месец 
дана  

1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 

године  
Од 1 до 5 

година  
Преко  

5 година  Укупно 
            

Некаматоносна 1,194,327  10,035  -  -  1,335  1,205,697 
Фиксна каматна стопа            
 - главница 1,619,045  499,908  32,099  77,986  51,112  2,280,150 
 - камата 6,324  4,453  2,513  8,242  49,296  70,828 
            

 2,819,696  514,396  34,612  86,228  101,743  3,556,675 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Ризик ликвидности (наставак) 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак) 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Друштва. Приказани 
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталих на основу финансијских 
обавеза на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
 
Доспећа финансијских обавеза 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2010. 
 Мање  

од месец 
дана  

1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 

године  
Од 1 до 5 

година  
Преко  

5 година  Укупно 
            
Некаматоносна 127,570  -  -  -  -  127,570 
Фиксна каматна стопа            
  - главница 1,704  15,917  95,603  363,160  775,605  1,251,989 
  - камата 222  7,056  47,752  168,480  165,886  389,396 
Варијабилна каматна  
   стопа            
  - главница 1,374  14,078  58,159  189,155  -  262,766 
  - камата 77  3,765  14,536  20,540  -  38,918 
  

130,947  40,816  216,050  741,335  941,491  2,070,639 
 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2009. 
 Мање  

од месец 
дана  

1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 

године  
Од 1 до 5 

година  
Преко  

5 година  Укупно 
            
Некаматоносна 195,558  -  -  -  -  195,558 
Фиксна каматна стопа            
 - главница 21,643  29,479  180,980  353,064  784,840  1,370,006 
 - камата 1,391  7,464  49,193  169,244  184,682  411,974 
Варијабилна каматна  
   стопа            
 - главница 6,508  13,162  60,100  243,911  -  323,681 
 - камата 2,363  4,583  18,198  37,083  -  62,227 
  

227,463  54,688  308,471  803,302  969,522  2,363,446 
 
Фер вредност финансијских инструмената 
 
Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2010. године и 31. децембра 2009. године. 
 

     У хиљадама динара 
 31. децембар 2010.  31. децембар 2009. 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер  
вредност 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер  
Вредност 

Финансијска средства        
Учешћа у капиталу банака 389  389  462  462 
Дугорочни финансијски  
   пласмани 110,408  110,408 

 
130,433  130,433 

Краткорочни финансијски 
пласмани и зајмови 2,180,671  2,180,671 

 
2,164,557  2,164,557 

Потраживања од купаца 1,334,833  1,334,833  1,069,220  1,069,220 
Готовина и готовински  
   еквиваленти 259,206  259,206 

 
121,175  121,175 

        
 3,885,507  3,885,507  3,485,847  3,485,847 
Финансијске обавезе        
Дугорочни кредити 1,234,309  1,234,309  1,319,686  1,319,686 
Остале дугорочне обавезе 280,446  280,446  374,064  374,064 
Обавезе из пословања 100,741  100,741  128,921  128,921 
Остале обавезе 26,825  26,825  61,637  61,637 
        
 1,642,321  1,642,321  1,884,308  1,884,308 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Фер вредност финансијских инструмената (наставак) 
 
Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  
 
Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у 
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје 
доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер 
вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова 
за дугорочне кредите. При коришћењу ове методе вредновања, користе се каматне стопе за 
финансијске инструменте са сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна 
процена тржишне вредности финансијских инструмената на дан биланса. Поред тога, за процену 
текуће фер вредности коришћена је и претпоставка да књиговодствена вредност краткорочних 
потраживања од купаца и обавеза према добављачима апроксимира њиховој фер вредности  
због тога што доспевају за плаћање/наплату у релативно кратком периоду.  
 
Наредна табела представља анализу финансијских инструмената који су вредновани након 
почетног признавања по фер вредности, груписаних у нивое од 1 до 3, у зависности од степена 
могућности процене фер вредности. 
 

• Ниво 1 одмеравања фер вредности произлази из котиране тржишне вредности 
(некориговане) на активним тржиштима за идентичну имовину и обавезе. 
 

• Ниво 2 одмеравања фер вредности произлази из улазних параметара, различитих од 
котиране тржишне вредности обухваћене Нивоом 1, а које су видљиве из средстава или 
обавеза, директно (на пример, цена) или индиректно (на пример, проистекло из цене). 
 

• Ниво 3 одмеравања фер вредности произлази из техника процењивања које укључују 
улазне параметре за финансијска средства или обавезе, а који представљају податке који 
се не могу наћи на тржишту (неистражени улазни параметри). 

У хиљадама динара      
   31. децембар 2010. 
 Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  Укупно 
Финансијска средства        
Расположива за продају:        
 - Котиране ХоВ  (напомена 18) 389  -  -  389 
 - Некотиране ХоВ -  -  -  - 
Дугорочни кредити дати запосленима -  -  106,692  106,692 
        
Укупно 389  -  106,692  106,692 

 
Наведена табела укључује само финансијска средства, јер Друштво нема финансијских обавеза 
које су исказане након почетног признавања по фер вредности. 
 
Укупни добици/(губици) приказани у укупном осталом резултату се односе на финансијска 
средства расположива за продају, и приказани су као промена "Нереализовани добици по основу 
Хартија од вредности". 

 
36. ПРИМАЊА РУКОВОДОСТВА  
 
 Током 2010. године, Друштво је исплатило накнаде кључном руководству које укључује чланове 

Управног одбора, директоре и  друге руководиоце (2010: укупан број  16;  2009:  16) у бруто 
износу од 31,521 хиљада динара (2009: 34,029 хиљада динара). 
 У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2010.  
31. дeцeмбар 

2009. 
Пословодство    Кориговано 
    
Зараде 24,634  27,088 
Стимулације/бонуси  -  - 
 24,634  27,088 
Управни Одбор     
Накнаде члановима Управног Одбора  6,887  6,941 

    

 31,521  34,029 
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37.  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 
Привредног друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, 
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Привредом 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. 
 
 

38.  СУДСКИ СПОРОВИ 
 

На дан 31. децембра 2010. године, против Друштва се воде судски спорови у износу од 394,847 
хиљада динара (не укључујући ефекте затезних камата). Износи коначних губитака по основу 
судских спорова могу бити увећани по основу обрачунатих затезних камата до датума окончања 
спорова, односно до датума коначних исплата по споровима. Друштво је на дан 31. децембра 
2010. године формирало резервисање за потенцијалне губитке по основу ових судских спорова у 
износу од 94,078 хиљада динара (напомена 26). Према процени руководства Друштва по овом 
основу не очекују се додатни материјално значајни губици у наредном периоду. 

 
 
39. ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА 
 

У складу са Закону о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у 
поступку приватизације (“Службени гласник РС” бр. 123/07 и 30/10) дана 9. децембра 2010. године, 
на основу Одлуке Владе Републике Србије број 023-9103/2010-1, право на пренос 16.85% 
власништва Друштва стекли су грађани Републике Србије и запослени и бивши запослени Друштва. 
 
Структура капитала на основу података из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности на дан 25. јануара 2011. године дата је у табели која следи: 
 

   
25. јануар 2011. 

 

 Вредност у 
хиљадама 

динара  
 

 Број акција  
 

 % учешћа  

Република Србија 
 

17,107,193 
 

28,511,988 
 

83.15% 
Запослени и бивши запослени Друштва 574,004 

 
956,673 

 
2.79% 

Грађани Републике Србије 2,892,413 
 

4,820,689 
 

14.06% 

 

 
20,573,610 

 
34,289,350 

 
100.00% 

 
У току 2011 године, Друштво је у складу са динамиком наплате по репрограму, наплатило 
потраживања од JAT Airways а.д., Београд у износе 224,027 хиљада динара. 
 
Потраживање од Astaldi Concessioni S.r.l. Италија у износу од 375,556 EUR по основу накнаде за 
преузимање пројекта (напомена 13 и 20) је наплаћено у потпуности до дана усвајања 
финансијских извештаја за пословну 2010. годину. 

 
 
40. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

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

2010.  
31. децембар 

2009. 
    
USD 79.2802  66.7285 
EUR 105.4982  95.8888 
CHF 84.4458  64.4632 

 




