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A. nPhXOAl4 14 PACXOAI4 H3 PEAOBHOT nOCnOBAH'A

t. nocnoBH nPhxoAl4
(2O2 + 203 + 2O4 * 2OS + 206\

201
4 I 0 4

q 4 3 / t 2 I
60u61 1. nphxoA oA npoAaje 202 ( 4 I I 7 I 3 4 / 9 I ! I

82 2. nphxoAr4 oA a'(rrBl4pal6a ygrHaxa , po6e 203

630 3. floBehaH,e BpeAHocrh 3anhxa yqtHaKa 204

631 4. CMat6er6e BpeAHocrt 3atrxa ygvHaKa 205

64u65 5. Ocran nocnoBH, np xoAl,l 206 t- 7 h 4 3 v q 4 t
l. nocnoBHr,l PAcxoAr4

(208 Ao 212)
207

4 I L I L I 4 , 7 a I 4

50 1. Ha6asBa BpeaHocr npoAare po6e 208

51 2. TpourKoBfi Mareprjana 209 f I 4 6 ) 4 6 A .1 f 4

52 3. TpourKoB, 3apaAa, HaniaAa 3apaAa q
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6 4 I 0 B 8 1 6 3 ! t
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219
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220
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(220-219+222-221) 224
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721 1. nopeckh pacxoa nepnoAa 225 j ,l t
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(224 -223 + 225 + 226 - 227 + 2281

230
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232
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TeKyha roArHa nperxoAHa roA Ha
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A. TOKOB14 TOTOB14HE I43 NOCflOBHhX AKTI4BHOCTh

I. npxrraBll roroBnHe t,l3 nocnoBHr4x aKTraxocru (1 go 3) 301 L 4 6 3 6 3 4 4 4 { 5 0

1. npoAaja u nprMrbeHr4 aBaHcfi 302 1 0 ( J1 4 3 4 3 I I A q

2. nptaMrbeHe KaMare 43 nocnoBHux aKTuBHocrlI 3m

3. Ocralr nplrnlreur u3 peAoBHor nocnoBaroa 304 n 5 t 0 t 5 t 4

ll. OAnlre{ roroenHe r,r3 noclroBx]tx aKalBHocrx (1 Ao 5) 305 4 t I 4 0 I ,l 4 r I L 0
1 . ly'cnlare 4o6aeruaslMa y Aar aBaHcy 306 4 L j 3 3 7 ,l 0 4 6 6 I

' 2. 3apa,qe, HaKHaAe 3apaAa fi ocranu nxqHy pacxoAl4 I 4 I + a I 6 4 I 4
3. llnaheHe KaMare 308 5 t I I L 1 6 l+

4. nope3 Ha Ao6xraK 309 6 I 5 I
5. flnaharua no ocHoBy ocranxx jaBHux nplxoAa 310 I I I I t I 5

Ill. Hero nptlrrlaB roroBxHe x3 nocJloBHtax aKrEBHocrr,r (l-ll) 311 I I ! , q

lV Hero oAnhB roroBrHe 1a3 nocloBHrax arfhBHocrn (ll-l) 312 7 j 7 )
6. TOKOBT TOTOB14HE I43 AKTI'BHOCT14 HHBECTI,1PATbA

flpltfl4Br4 roToBtrHe t,l3 aKT{BHocrl,t rlHBecrlpatba (1 Ao 5)

1. npogaja aKqrja x y4ena (Hero np nr,tBr) 314

2. npoAaja HeMa I epujafl Hyx ynal atba, HeKperHxHa.
nocrpojelba, orlpeMe h 6flonoulKl4x cpeAcraBa

3. Ocrann QuxaHcujcK[ nnacMaHh (Hero npxn!aBr) 316

4. flptlarsene xalrare !.!3 aKTlBHocll l..rHBecrupa$a 317

5. npuMrbeHe ArBrAeHAe 318

ll. O.qr],tel,| roroBrHe !r3 arrlBHocr[ tHBecr],|parba (1 ao 3) 319 T h I 4
j 3 6 0 I q

1. KynoB[Ha aKquja h yAena (Hero oAn!|B ) 320

2. KynoBuHa reMarep[janHxx ynarart,a, He(peTH Ha, nocrpojeua,
oflpeMe h oroflou.rxr,rx cpeAcTaBa I b I 4 j J 6

a I a

3, Ocran S HaHcujcx|4 nnacMaHr4 (Hero oAnxBx) 32

lll. Hero nplanxB roroBlHe 1,|3 afirBHocrl,r [HBecrrpaba (l-ll)

lV Hero oAfirB toroBttHe !r3 afi]4BHocrr rxeecrnpasa (ll*l) 324 t i I 4 3 I 6 3 I I
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B. TOKOB14 TOTOB14HE H3 AKT14BHOCTI4 O14HAHC14PA}bA

l. nplafxBla roroBr4He ]a3 aKTnBHocrr +xHaHcnpa]ba ('1 Ao 3) 325 4 4 6 2 4 p I + Ll

1. YBeha$e ocHoBHor Kan!4Tana

2. lyropolrrl 14 KparKopoeHn rpegrru (Hero nprnuan)

326

4 4 6 t q 4 1 4 t)

3. Ocrane Ayropo,lHe lr xparxoporne o6aoese 328 6 1 ll

ll. OAnnBrl roroBlrHe n3 aKTnBHocrH +xHalcxpatca (1 no 4) t 1 + 6 4 { 9 I
'1, OTKyn concrBeHrlx arqnja n ygena 330

2. Ayropo,rH!a x KparxopogHx xpeArr!4 x ocrane o6aBe3e
(Hero oAnrBr)

331

3. Ol4HaHcxjcxl4 nr,r3rHr I 4 + a 4 i 3 7

4. tlcnnaheHe A BUAeHAe

lll. Hero nprrHB roroBnHe n3 aKTlrBHocrx SlrHaHcHpatba (l-ll) 4 D A v +

lV, Hero oAnlaB roroBl.tHe ll3 axrxBHocr[ SnHaHcxpa]ba (ll-l] 3 ] 4 l)

r. CBETA nPUnnBh roToBl4HE (301 + 313 + 325) 336 t- I I 4 2 t I t s 3 L +

E. CBETA OEnUBH TOTOBI.IHE (305 + 319 + 329) L 2 a ,1 tl I I ! T t I 6

B. HETO nPUflUBU TOTOB]4HE (336 - 337) 338 t 3 4 I
E. HETO OAnUB TOTOBI4HE (337 - 336) 4 + + 3

X. TOTOB14HA HA NOqETKY O6PATIYHCKOT NEPhOIA 340 4 t1 I 5 4 r 3 6

3. NO3'ITl4BHE KYPCHE PA3NhKE
NO OCHOBY NPEPAI]YHA TOTOBI,IHE

341
1 0 4 3

n. HETATUBHE KYPCHE PA3NTKE
NO OCHOBY NPEPAiIYHA TOTOB],IHE

342
4 1 L L

J- roToBl4HA HA KPAJy O6PA9yHCKOT nEp OAA
(338 -339 + 340 + 341 - 342)

343
L j , I \ 0 + 5
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Koja fiMajy y,leruhe y Kanwany
604
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605 n4 6r
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(Kon.4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Heuarepujanna ynararoa

1.1. CTabe Ha noqerKy roAhHe 606 I t26 I u,l 3tt
1.2. no8eharba (Ha6aBKe) y roKy roAxHe 607

1.3. CMatuelba y roKy roAuHe 608 lt4 I A-L

1.4. Peoanoprsaqnja 609

1.5. Crarbe Ha Kpajy roAyHe (606+607-608+609) 610 t 9rL t lt I 7o,t
02 2. Hexpernune, nocrpojerba, onpeMa x 6xonouKa cpeAcraa

2.1. CTabe Ha nogeTKy roAtHe q,{i.1ff l3i 0t/E ll", /46
2,2. noBehalba (Ha6aBKe) y roKy roAlaHe 612 t14f! xxxxxxxxxxxx 11 45,Y

2.3. CMaft,eR a y roKy roArlHe 613 +4/1 I lll
2.4. PeBanoph3aquja 6'14 xx$o(xxxxxxx

2.5. Crabe Ha Kpajy roArHe (611 + 612 - 613 r 614) 615 419.2t4 11j. 019 lt/6.tJ2
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I 2 3 4 5

10 1. 3anr{xe Marepujaaa 616 I 10/ t ltr
1T 2. HeAoBpLueHanpor.i3BoAba 617

12 3. foroBl,4 npo 3BoA!.1 618

13 4. Po6a 619

14 5. CTarHa cpeAcrBa HaMebeHa npoAall4 624

'15 6. Aar aBaHcy 621 4 3!4 4 htl
7. CBETA (616 + 617 + 618 + 619 + 62A + 621= 013 + 014) 622 3 694 3 {ql

IV CTPYKTYPA OCHOBHOT KANUTANA
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paqyH
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O3H.

3a
AOn

TeKyha
faAhHa

nperxoAHa
foAr,lHa

2 3 4 5

300 1. AKqlajcKv rcnuran 623 4ri {n6, 4[3.faL
y ToMe: cTpaH Kant4Tan 624

301 2. y,qenl4 ApylurBa ca orpaH!4qeHoM oAroBopHoLlhy 625

y ToMe: cTpaHu Kan Tan 626

30? 3. yno3x ,rnaHoBa opraqKor 14 KoMaHArrHor ApylrJrBa 627

y ToMe: cTpaHfi Kan[Tan 628

303 4. ApxaBH[ KanuTan 629

304 5. ApyLurBeH Kanlaran 630

305 6. 3aApyxHr,l yAenrl 631

309 7. Ocranu ocHoBHu Kanvran 632 {+v {4'
30 CBFI A (623 + 625 + 627 + 629 + 630 + 631 + 632 = 102) 633 4{4 0b4 4[4 of4
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v cTPyKTyPA AKUI4JCKOT KAnUTMA

6poj aKuuja Kao ueo 6poj

Tpyna paqyHa,
paryLr on c

O3H.

AOn
TeKyha
roAr,4Ha

flpe oAHa
roat4Ha

2 3 4 5

1. O6L{qHe aKL{Hje

1 1. Spoj o6uvHrlx aKq ja 634 [3 {f0 fi.f50
Aeo 300 1.2. HoM HanHa apeqHocr o6r1.rul.1x ahqfija - yKynHo 635 4n. rc6 4 fJ. {ab

2. npfiopqrerHe a(Llfije

2.1. 6poj nprop[rerH[x a(Ll ja 636

Aeo 300 2.2. HoMVHanHa BpeAHocr np[optlTerH X aKquja - yKynHo 637

300 3. CBEFA - HoMtlHanHa BpeAHocr aKqrja (635+637=623) 638 4fi.f0a 4ti {06

000



a
VI NOTPAX]4BAISA 14 O6ABE3E u3Hocu y OO0 gu4lapei t\'

fpyna
palryHa,
9a9VH

on c
O3H.

AOn

Teryha
roauHa

nperxoAHa
toAtAlla

2 3 4 5

20 1 . florpaxfiBaba rlo ocHoBy npoAaje (crabe Ha Kpajy roAlaHe 639 < 01 6) 639 4f, hq lf 0t0
43 2. O6aBe3e l43 nocnoBaba (cralbe Ha Kpajy roAfiHe 640 < 119) 640 gD tha ta rAb

Aeo 228
3. florpaxl1Batba y roKy roAr,lHe oA ApyurraBa 3a ocurypatbe 3a HaKHaAy

urere (AyroBH14 npoMer 6e3 no.rerHor cralba)

27 4. nAB - nperyoAHu nope3 (roAl.4urbl1 t43Hoc lro nopecKuM nptajaBaMa) F,42 4!t83 46 016
43 5. O6aBe3e t,r3 nocnoearua (norpaxnlr npover 6e: novernor crarua) 643 4f4 AtL 446 !ttr

450 6. O6aBe3e 3a Hero 3apaAe fi HaKHaAe 3apaAa
(norpaxH!4 npoMer 6es noverttor clatsa)

644 /4 461
,l[ 3i3

451
7. O6aBe3e 3a nope3 Ha 3apaAe L{ HaKHaAe 3apaAa Ha reper 3anocneHor

(norpaxH flpoMer 6e3 no,lerHor craba)
645 3lU I ata

452
B O6aBe3e 3a AonphHoce Ha 3apaAe 14 HaKHaAe 3apaAa Ha reper

3anocneHor (norpaxH14 npoMer 6e3 no,lerHor cralba)
646 I163 4 rtt

461 , 462 k 723
o O6aeese sa guergenge, yveLuhe y,qo6urKy r nxgHa nplrMaba

nocfloAaBqa (norpaxHu npoMer 6e3 no.{erHor cralba)
647

465 10. O6aBe3e npeMa Sl43l4,rKuM aL{ql4Ma 3a HaKHaAe no yroBophMa
(norpaxnr npouer 6e3 no,{erHor crarba)

648 4 !10 '1.4 tt
47 1 1. O6aBffe 3a n,qB (roAt,trxtufi u3Hoc no nopecK[M npujaBaMa) 649 L4 +!, 4 4 ttl

12. KoHrponHu 36xp (oA 639 Ao 649) 650 Ld L ba3 1tr6. t(,t

vlt APyru TPoulKoBr4 14 PACXOE14 u34ocu y 000 guHapa

fpyna
paqyHa,
paqyH

on c
03H.

AOn
TeKyha
foalAHa

nperxoAHa
roAl,lHa

1 2 3 4 5

513 1. TpouKoBlaiop Ba I eHepryje 651 4t.4t7 43 6qf
520 2. Tporuxoeu:apaAa h HaKHaAa 3apaAa (6pyro) 652 12, SIL !.r 1i4
521 Tpourxoeu nope3a t,r AonpyHoca Ha 3apaAe h HaKHaAe 3apaAa

Ha Tepe r nocfloAaBqa
653 f.e[3 tt.[1{

522,523, 524 tr
525

4. Tporuxoet raxHaAa Q 3ueK[M nuqurua (6pyro) no ocHoBy yroBopa 654 6.V0t 4 946
526 5. Tpourxoeu tarHaga qnaHoB!4Ma ynpaBHor x HaA3opHor oA6opa (6py[o) 655

529 6. Ocranu rl4,]Hl4 pacxoAt4 u HaKHaAe 656 4 
qttt +.63f

53 7. TpourKoBr{ npox3BoAHl4x ycnyra l-a.t8+ 45. U4
533, Aeo 540 !a

aeo 525
8. TpotlKoBl,t3a(ynHfiHa 658

Aeo 533 , Aeo
540 ,a Aeo 525

L Tporrxo8u 3aKynHuHa 3eMrbl,1u ra 659

536,537 10. TpoLUKoBu l,tcrpaxuBarba t4 pa3Boja 660

540 1 1. TpoLIlKoBx aMoprr3aquje l.6oV { 1t|
12. TporlKoBfi npeM!,tja ocuryparha 662 !..06+ ,t h04

_553 13. TpouKoB nnarHor npoMera 663 364 1.lp
554 14. TpoLuKoBu'rnaHapuHa 664 49t 4lA
555 15. Tporuroan nopeaa 665 4 4ZA 4.4 3a
556 '16. TpourKoBr AonplaHoca 666

562 17. PacxoAV KaMara 6.!19 L.964
Aeo 560, Aeo

561 u 562
18. PacxoAr.l KaruaTa l4 Aeo +xHaHcqjcKxx pacxoAa 668 f.t19 1.56 

'Aeo 560, Aeo
561 u Aeo 562

19. PacxoA KaMara no xpe4nrrua o4 6anaxa u 4$o 669 f.64e 1/04
,qeo 579

20. Pacxogr :a xymanrrapne, KynrypHe, 3ApaBcreeHe, o6pa3oBHe, Ha) lHe ta

aepcxe HaMeHe, 3€r 3auT[ry qoBeKoBe cpeAt{He 3a cnopTcKe HaMeHe
670 ttf 384

21. KoHrponHr 36rp (oA 651 Ao670) 671 44 6. t6q I /. 70t



vilt APyru nPuxoAl4 usiod] y 0OO Eriape 
I f

fpyna
paqyHa,
paqyH

onuc 03H.

AOn

Texyha
roahHa

npeD(oAHa
roAxHa

1 2 4

60 1. nprlxogr op npoAaje po6e 672 t 0.8 fr 60.460

640 2. npxxoAt4 oA npeMuja, cy6BeHquja, Aorallrja, perpeca,
l(oMneH3aqxja x noBpahaja nopecKxx Aax6xHa

673 L lIA 4 t6o
641 3. nplxoAu no ocHoBy ycnoBrbeHnx AoHaqlja 674

aeo 650 4. npxxoAu oA 3axynHrla 3a 3eMrbt4rlTe 675

65't 5. npt,txoAn oA,{naHapraHa

Aeo 660, Aeo
661, 662

6. flpr,rxo4u og rauara

Aeo 660, Aeo
661 t Aeo 662

7. flplrxogr og xauara no paqyHxMa la rqeno3xruMa
y 6aHKzlMa u ocrannu $rnancujcxuu oprannsaqujaua

678

Aeo 660,
Aeo 661

h Aeo 669

8. npxxoA, no ocHoBy AIBl4AeHAla x y'reruha y 4o6urxy 679

9. KoHrponHu 36xp (oA 672 Ao 679) 680 tr.fi0 /4 7,t0

lX OCTAfll,l nOAAtlil u3Hocu y 000 guHapa

onhc O3H.
9a

AOn
TeKyha
roafiHa

nperxoAHa
foE!,Ha

'| 2 3 4

1. O6aaere aa axqrce (npeMa rcAtautueM o6pa,iyHy aK{43a) 68'1

2. O6pasymre qapnne u Apyre yBo3He Aax6uHe
(yxynar ropuu:ruu rcHoc npeMa o6paeyHy)

682

Kan[TanHe cy6BeHqlie Apyra ApxaBHa Ao,qerbrBaba 3a r.3rpaAby x
ua6aexy ocnoexux cpeAcTaBa x HeMarepujannux ynararsa

683

4. ApxagHa AoAerurearba 3a npeMuje, perpec u
noxpuhe reKyhlax rpourxoBa nocnosalba

684

5. Ocrana ApxaBHa AoAerbr4aaba 685

6. npxMrbeHe AoHaqlie ,3 [HocrpaHcrBa x Apyra 6ecnosparHa cpeAcrBa
y HoBqy !4n!4 Harypu oA r,*tocrpaHxx npaBHxx x or43u.txfi nrl{a

686

7. .llxvxa npruarua npeAyserHut€ r4s Hero Ao6r,rrxa (nonyba8ajy caMo npeAy3erHrq[) 687

8. KorrponHx 36xp (oA 681 Ao 687) 688

v hrm&
-.v-_7-gana-/4 . ll .zo!/,ropuae

OEPA3ALI nPOn'1CAH: flpaBrnHxk o caAprolHr u SopMta o6pasaqa SxHaHcxjcKax rcBeuiraja 3a npuBpeAHa ApyrJrrBa, saApyre, Apyra npaBHa rrqa
rl npeAy3erHxxe ("Cnyx6eHx rracHx( PC", 6p. 1'14106, l'cnpasKa 5lO7,119lOB uZlOt
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NAPOMENE
UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE

ZA 2OII.GODINU



"DERDAP TURIST" A.D. KLADOVO

NAPOMENE UZ F,INANSIJSKE IZVESTAJE
ZA 2OlI.GODINU

OPSTE INFORMACIJE

,. .Derdap Turist,, A.D. Kladovo (u
l971.godine.

daljem tekstu ,,Dru5tvo..) je osnovan 29jula

DruStvo je organizovano kao otvoreno akcionarsko drustvo i registlovano je kod Agencijeza priwedne registre resenjem br. BD 18271/2005. Akcijama D*si;""r;';;iunu r.r.pt".bru2005.godine trguje na vanberzanskom hZiStu Beogradske-berre.
Osnovna delatnost Dru3tva je hoteli i ;lidan smestaj.
Sedi5te Dru5tva je u Kladom, ulica Dunavska broj:-0.
Poreski identifikacioni broj je l006g41gg,a matiini broj 07129939.

osnovano je u cilju objedi4iavanja turistidke ponu.de Eerdapskog region4 podrudja koje jezbog prirodnih lepota. sDomenika kultur; razriditih crvrrrzacrja. pre svega Lepenskog vira ihidroenergetskih potencijala biro veoma p.rrp.L'-i*o u iuristidkom smisru.

Preduzeie raspolaie sa viSe sme3tajnih i restoranskih kapaciteta:

- Hotel ,,Derdap" u Kladow - lTgrt"j i ugostiteljstvo povrsine 6.2g6m2 (hi zvezdice) kojiraspolaze sa I44 sobe ili gotovo 330 le?aja
"' ,,Plavi cvet., - ugostiteljstvo, povrsine 65g.42m2
- Restoran Srbija - ugostiteljstvo, povriine 796m2
- Restoran Pemci - ugostiteljstvo,, powsine 120m2
- Upravna zgrada _ povr5ine 553m2
- Brod Derdap - ugostiteljstvo i Iuiz,am, kapaciteta 120 putnika.

Svoju delatnost obavlja preteZno na_ teritoriji republike srbije, a preteZni deo usluga nudi se nadomaiem trzistu putem sopsrvene prodajne sr;zbe,i;;iil;;'.,-;q':#';;;il;;;"I;it osrednika.

OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZ\T,STAJA
Osnove za sastavaljanje finansijskih izveltaja

Finansijski izvestaji Drustva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o radunovodstvu i reviziji (siuibeni
f,*ll,}!;i? 46/2006 i 111/200s) i a'ugi. 

';e*;dstvenirn p-pr'r"'""t":i J"'pii-*n;u;u u



Na osnovu Zakona o radunovodstnr i reviziji, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi
da vodjenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenj ivanj e imovine i obaveza, prihoda i rashoda,
sastavljanje, prikazivanj e, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izve3taja vr3e u skladu sa
zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje
finansijskih izveltaja (,,Okvir"), Medjunarodne radunovodstvene standarde (,,MRS), odnosno
Medjunarodne standarde finansijskog izve5tavanja (,,MSFry, kao i tumadenja koja su sastavni deo
standarda.
Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumadenja, izdatih od strane Odbora za medjunarodne radunovodstvene
standarde i Komiteta za tumadenja medjunarodnih standarda finansijskog izve3tavanja, utvrdjuje se
re5enjem Ministra finansija i obj avljuje u SluZbenom glasniku RS. Medjutim, do datuma sastavljanja
finansijskih izveltaja za2}ll.godinu nisu prevedene niti objavljene sve vaZe6e promene u standardima
i tumadeni ima.
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansij skih izveStaja Dru3tvo nije u potpunosti primenilo MRS,
MSFI i tumadenja koja su na snazi za godinu koja se zavrSava 3l.decembra 201l.godine. imajuii u
vidu materijalno znalajne efekte koje odstupanja radunovodstvenih propisa Refublike Srbije od MSFI i
MRS mogu da imaju na realnost i objektivnost finansijskih izveitala Druitva, priloZeni finansijski
izve3taj i se ne mogu smatrati finansijskim izve5tajima u saglasnosti sa MSFI i MRS.

Prezentacija fi nansijskih izve5taja

Finansujski izveitaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadrZini i formi obrazaca
finansijskih izveitala za privredna druStva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (SluZbeni glasnik
RS, br. 1 i4l2006 . 119/2008. 9/2009 i 4/2010).
Finansij ski izve5taji su iskazani u hilj adama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugadije navedeno. Dinar
predstavlja zvanidnu izveitajnu valutu u Republici Srbiji.

Raiunovodstveni metod

Finansijski izve5taji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti, osim ukoliko MSFI ne
zahtevajtt' drugadiji osnov vrednovanja na nadin opisan u znadajnim radunovodstvenim politikarna.

Naielo stalnosti poslovanja

Finansijski izveitaji Dru5tva sastavljeni su na osnovu nadela stalnosti poslovanja.

Uporedni podaci

Odredjeni podaci za 2010.godinu korigovani su da bi se, shodno standardima, izvr3ilo prikazivanje
konzistentno sa podacima za 201 1 .godinu.

USVOJENE RAdUNOVODSTVENE POLITIKE

Radunovodstvene politike su posebna nadela, osnovi, konvencije, pravila i praksa koje je usvojilo
preduze6e za pripremanje i prikazivanje finansijskih izve5taja u skladu sa Medjunarodnim standardima
fi nansij sko g izve5tavanj a.

Usvojene radunovodstvene politike odnose se na priznavanje, ukidanje priznavanja, merenje i
procenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i rashoda preduzeia.



PTRUKTURA PRIHODA

1. Prihodi od prodaje se sastoje od slede6ih wsta prihoda: u 000

2010 2011

-prihodi od prodaje hrane i piia
-prihodi od usluga smeitaja
-ostali prihodi (usluge)

69.4s0
50.0s9
10.380

80.857
70.841
21.055

2. Ostali poslovni prihodi

129.889 172.753

u 000

2010 2011

-prihodi od zakupnina
-prihodi od dotacija

3.652
4.260

2.730
4.713

llkupno

3. Finansijski prihodi

7.912 7.443

u 000

2010 20ll

'pozitivne kursne razlike
-pozitivni efekti valutne klauzule

43
l1

90
1.442

Ukupno

4. Ostali prihodi

54 1.532

u 000

2010 20t1

-dobici od prodaje nepokretnosti
-ostali prihodi

9.758
409 364

Ukupno 10.167



5.

STRUKTURA RASHODA

TroSkovi materijala u 000

2010 2011

-troSkovi ostalih materij ala
-tro5kovi el. Energije i goriva
-tro5kovi materij ala za iz.radu
-troSkovi potro3nog materijala
-tro3kovi inventara male vrednosti

1.053
13.695
44.465
3.521
3.647

1.786
15.457
55.259
5.555
J-f)l

Ukupno

6. Troikovi zarada i ostali lidni rashodi

66.381 81.609

u 000

2010 2011

-tro5kovi bruto zarada
-troSkovi doprinosa na teret poslovdavca
-tro5kovi nakanada po osnovu ugovora
-troikovi otpremnina
-ostala lidna rashodi

25.281
4.525
1.946
1.863
2.772

33.312
5.963
6.705

r63
3.845

Ukupno

7. Trodkovi amortizacije i rezervisanja

36.387 49.988

u 000

20t0 2011

-amortizacij a osnovnih sredstava 5.987 7.607

Ukupno

8. Ostali poslovni rashodi

5.987 7.607

u 000

2010 201t

-hoSkovi transportnih usluga
tro5kovi odrZavanja osnovnih sredstava
trodkovi reklame i propagande
-ho5kovi komunalnih usluga
-trodkovi sopstvenih aranZmana
-tro5kovi neproizvodnih usluga

839
i.918
1.376
4.527
t0.454
4.228

927
3.048
1.705

4.082
10.857
4.322



-ho5kovi reprezentacij e
-tro3kovi premija osiguranj a
-tro5kovi poreza
-os(ali poslovni rashodi

1.987
1.404

1.436
169

2.306
2.067
2.230
1.461

Ukupno

9. Finansijski rashodi

28.338
. 

33.00s

u 000

2010 2011

-rashodi kamata
-negativne kursne razlike
-rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
-ostali fi nansij ski rashodi

2.964
22

4.507
323

s.829
40

r.556
306

Ukupno 7.816 7.731

u 00010. Ostali rashodi

2010 2011

-manjkovi
-nedokumentovani troikovi
-ostali rashodi

23
425
895

32
48

1.168

Ukupno 1.343 t.248

1 I. NEMATERUALNA ULAGANJA

Nematerijalna ulaganja se sastoje od kupljenih softvera koji se koriste za informacioni sistem.

Nabavna vrednost
Podetno stanje 01.01.201 1.

Nova ulaganja u 201 l.godini
Stanje na kraju godine

Ispravka vrednosti

3.925

3.925



Podetno stanje 01.01.2011. 2.970
Amortizacija 201 i .godine 254
Stanje na kaju godine 3.224
Sada5nja vrednost na poietku godine 955
Sada5nja vrednost na kraju godine 701

12. NEPOKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREMA

Stanje na radunima nekretnine, postrojenja i opreme su slededa:

Nabavna vrednost
Podetno stanje 01.01.201 1.

Nabavke u toku godine
Prenosi
Otudjenja i rashodovanj a

Avansi i sred.
Nekretnine Oprema u pripremi

283.762 172.939 7.039
14.034 19.424

16.826 (16.826)
(s32)

l,{<upno
463.740

33.458

(s32)

Stanje na kraju godine

Ispravka vrednosti
Podetno sta4je 01.01.201 1.

Otudjenj e i rashodovanj e

Amortizacija

300.588 186.441 9.637 496.666

1 18.080

1.547

125.4t4
(4t2)

5.80s

243.494
(412)

7.352

Stanje na. kraju godine

SadaSnja vrednost

Sadainja vrednost na podetku god.
Stanje na kraju godine

13. Ostali dugorodni finansijski plasmani

1t9.627 130.807

165.682
180.961

47.525
55.634

1.s00
9.637

250.434

185.527
246.232

u 000

2010 2011

-ostali dugorodni finansij ski plasmani 367 367

llkupno

OBRTNA IMOVINA

l4.Zalihe

367 367

u 000



q i,',

20t0 2011

- matenjal
-avansi

2.117
1.477

2.307
1.384

llkupno

l5.PotraZivanj a

3.594 3.697

u 000

2010 2011

PohaZivanja od kupaca:
- povezana pravna lica
-u zemlji
-ostala potraZivanj a

12.564
12.s06

228

1.3 84
14.225

313

Ukupno

l6.Po1l:aiivanja za vi5e pla6en polez na dobitak

25.298 15.922

u 000

2010 2011

-potraiivanja zaviSe pla6en porez na dobit 258

Ilkupno

I 7. Kratkorodni finansijski plasmani u 000

258

2010 20tt

-kratkorodni fi nansij ski plasmani 100100

Ukupno

I 8.Gotovinski ekvivalenti i gotovina

100100

u 000

2010 2011

-tekuii raduni
-devizni radun
-devizna blagajna
-ostala novdana sredstva

4.002
31

18
24

2.20r
27

123

Ukupno 4.075 2.351



t .rl,

19.Porez na dodatu wednost i aktivna vremenska razgranidenja u 000

2010 2011

- Porez na dodatu vrednost
-Aktirma wemenska razgranidenj a

273
1.011

t34
1.292

1.284 1.426Ukupno

20.Osnovni kapital u 000

201,0 2011

-akcijski kapital
-ostali kapital

153.506
s48

153.506
548

Ukupno

2l.Rezerve

1s4.054 154.054

u 000

2010 2011

-tezerve 4848

Ukupno

22.Nerasporedjeni dobitak u 000

4848

2010 2011

-nerasporedjeni dobitak 904709

Ukupno 709 904

u 00023.Gubitak

2010 2A1r



-gubitak 1.481 2.772

Ukupno

24.Dugorodni krediti

3.481 2.772

u 000

2070 20r1

Dugorodni krediti:
-Fond za ruzvq Republike Srbije
-poslovne banke

17.489
23.360

13.368
2r.327

Ukupno 40.849 34.695

u 00025. Ostale dugorodne obav eze

2010 2011

-obaveze za hnansij ski lizing 3.898 7.608

Ukupno

26.Kratkorodne finansijske obaveze

3.898 7.608

u 000

20t0 2011

-katkorodni krediti 34.383 42.000

'Ukupno

27 .Obaveze iz poslovanj a

34.383 42.000

u 000

2010 201r

Obaveze prema dobavlj adima
-povezana pravna lica
-u zemlji
-primljeni avansi

t3.862
4.966
r.705

18.140
8.121
3.98s

Ukupno

28.Ostale katkorodne obaveze

20.533 30.246

u 000

20r0 2011

-obaveze za reto zarade i naknade zarada 1.257 753



--|

t

-obaveze za potezo i doprinose na zarade 778

Ukupno

29.Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR

2.O35 753

u 000

2010 ' 20ll

-obavezO za PDV
-ostale obaveze po osnovu javnih prihoda i PVR 1..272

344
1.966

Ukupno

30.Obaveze po osnolu poreza na dobitak

1.272 2.310

u 000

20t0 20tl

-obaveze po osnow poreza na dobit 417

Ukupno

3 l.OdloZene poreske obaveze

417

u 000

2010 2011

- odloZene poreske obaveze 1.202 1.202

Ukupno 1.202 1.202

DEVIZNI KURSEVI

Zvariidni kursevi (zvanidni srednji kurs Narodne Banke Srbije)stranih valuta koji su kori56eni za
preradunavanje u dinarsku protiwrednost deviznih pozicija bilansa stanja su:

2010

105.4982
79.2802

20t1

104.6409
80.8662

EUR
USD

10



U toku 201l.godine izwsena su usagla5avanja nepladenih raduna sa duinicima, kao i sa ve6inom

poverilaca koji su dostavili izvode otvorenih stavki.

Kladovo,24.02.2012. Derdap Turist A.D.
Zakonski zastupnik
Zeljko Bolbotinovi6

,,Osdap turbt"
l0rdoYo

1l



Na osnovu pravilnika o sadrzini, formi inacinu obavuanja godisniih, polugodisnjih ikvartalnih iarestaja javnih
druStava (!Sl.glasnik RS", 14l12) AD'Oerdap turisf objavtiuie

A.D. DerdaP Turist
objavliuje

GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJTJ ZA POSLOVNU 2011. GODINU

Oeset najveiih akcionara

r oPSr PoDAcr

2.Nadzorni odbor

ESVUFR

ri PoDAct o uPRAvt DRUSwA
l.Upratni odbor

Dimitrije Gramic,
Predsednik

Zrvo|n Bolbotrnovrc. Kladovo.
Ctan

,Zellko Bolbotinovic, Kladovo,
C tan

MiloS Bolbotinovi6, Tekija,
Ctan

Danijela Caranovic, Tekija.
Ctan

alanstvo u UO I NO drugih druStava

Obrazovanje. sadasnje zaposlenje I

Vll stepen stepen, sef
Raaunovodstva D O O.

lV slepen. Orreklor
O O O Tekrtanka

lV stePen. zamenik
gen direktora A O.

Djerdap Tunst

lV stepen. direktor Agencije
za markeling Lena

Vll step€n. referent paodaje u O
Tekianka

8roj akcjja koje
Posedlju na dan
3 t 12 2008

lme prezime I prebivaliSte

MiloS Caranovia, Tekija.
predsednik

D[agana Bolbolinovic. elan

Nlarijana Popovie, ilan

lV stepen. komerojalisla u D.O O
Tekrtanka

lV slepen, poslovna sekretadc€ u
D O O Tekilanka

1. Poslovno ime 40 ZA UGOSTITELJSKE I TURISTICKE USLUGE OERDAP TURIST

SediSte i adresa Kladovo, Dunavska 50
avlatranrbroj 07129939
PIB 100694198

2. Web site
e-mail adresa

www.dierdaoturist.co.rs
dierdaoturist@kladovonet.com

3. Broj i datum resenja o upisu u registar
privrednih subiekata

BD 1 31296/2008 od 06.1 0.2008.godine

4. Delatnost {5ifra iopis) 5510 -Holeli lsliucan smestaj

5. Broi zaDoslenih 31.'12.2011. qodine 71

6. Broiakcionara na dan 31.12.2011. qodine 108

7. Vrednost osnovnoq kapitala 19.054
8.8roi izdatih akciia :49726 CFI kod
9. Podacio zavisnim druatvima nema zavisnih drustava

10. Revizorska ku6a koia ie revidirala ooslednii finansiiski izveitai 'BakerTilly" WB reviziia doo
1 '1. Oroanizator trziita na koem su akciie Beoqradska beza AD Beoarad

Poslovno ime / lme i prezime ...: .t. :% od uku

DO O Tekijanka 30 609 5/.',l596/
KijalekDOO Kladovo 13.333 24 49423
q/po Alohe Adna Ban{ a d Beograd K3srodi raaun 5 398 10.0803
Vo!vodanska banka a d Novi Sad Kastodr raiun 431 0 80486
Damlanovic Slanka 151 0.28198
P.vulvoic llija 138 0.2577
Bekerevi6 Dordica '132 0.2465
lv1i6i6 Gorica 0.2465
Nikolii Dragica 120 0.22409
Draganovia Franc 118 0.22035

Broj akcija koje
Poseduju na dan
31.12.2008.



III PODACI O POSLOVANJU DRUSWA

se u sKtaou sa
,lzveltai uprave o realizaciji usvoiene lusvojenom poslovnom politikom

politike

3. Pisani

000

ve6e od lo%u odnosu na
lobavezama

:Neto dobitku

Neizvesnost naplate prihoda ilimogueih budueih troskova koji
Mogu znadajno uticati na finansiisku pozicuu drustva

r Nema neizvesnosti

lnlormacije o stanju (broj l%), sticanju, prodaji I poniStenju sopstvenih akcija

Nije bilo promena

Ulaganja u istraiivanje I razvoj osnovne delatnosti informacione
Tehnologije lljudske resurse 

__ j ___ 
_ __l

Bitni poslovni dogadpji fo;i su se Oesiti oa aana Uitansiran;a Ao
Dana pgdnosenia izveStaia

Ostale bitne promene podataka sadrianih u prospektu, a koji
Napred nisu navedeni

rY oSTALO

DruStvo odgovara za taCnost i istinitost podataka navedenih u lzvestaju na isti naein kao za istinitost i taanost podataka
navedenih u Prospektu

2. Aneliza u rsd
Ukupan prihod 182,O92
Ukuoan rashod 181 ,'188
Bruto dcbit 904
Prihodi od prodaie 172.7 52
Ostali prihodi 726

Cene akcija u RSD - najvisa
inainiza u izvestainom oeriodu

najvisa - 1 100
nainiza - 950

T62iSna kapitalizacia 31.12.201 1

u 000 RSD
nema

Dobitak oo akciii (u din.) 0
lsDlacena bruto dividenda (u 000 RSD) 0

2009 0
2010 0
201'l 0

;. ,,:"; .f.a- .d
:-- t",rs*

Kladovo. 28 04 20'!2



. r, rlr(rlrr:,'$i,:iil,& { {urj$k5k* ildffi
t;ii;'Jrlf tpflfit"'
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Na osnovu clana 313. Zakona o privrednim druStvima (>SluZbeni glasnik RS>,
bro.i 125. od 22.1 l.2004.godine) i dlana 52.Ugovora o organizovanju AD <Derdap turist>
Kladovoradi uskladivanj a sa Zakonom o privrednim dru5tvima, koji predstavlja osnivadki akt
druStva, Upravni odbor na svojoj sednici odrZanoj dana24.02.2012. donosi sledeii predlog

ODLUKE

I

Usvaja se finansijski izve5taj AD,,Eerdap turisto'Kladovo za20ll. godinu sa
ostvarenim finansijkim razultatom - neto dobitak u iznosu od 904.200,27 dinara.

Dru5tva.

II

O sprovodenju ove odluke staraie se finansijsko knjigovodstvena sluZba

III

Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

IV

odluku sa finansijskim izve5tajem dostaviti Skup5tini na nzmatranje i
usvajanje.

V

Dostaviti: SkupStini, finansijko.i sluZbi i arhivi.



' l'' 
,o ir",u",,,u44 , trl;stfki!,rdlugm

i: rdja$ tl"irl*t..

,/5
)g-c,l*il*

Na osnovu dlana 313. Zakona o privrednim dru5tvima (>SluZbeni glasnik RS>,
broj 125" od22.l1.2004.godine) i Elana52.Ugovora o organizovanju AD <Derdap turist>
Kladovoradi uskladivanj a saZakonom o privrednim druStvima, koji predstavlja osnivadki akt
druStva, Upravni odbor na svojoj sednici odrZanoj dana24.02.2012. donosi slededi predlog

ODLUKE

I

Ostvareni neto dobitak u iznosu od 904.200,27 dinara knjiZiti u korist
nerasporedene dobiti.

DruStva.

II
O sprovodenju ove odluke staraie se finansijsko knjigovodstvena sluZba

III

Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

IV

Odluku dostaviti SkupStini narazmatranje i usvajanje.

V

Dostaviti: SkupStini, finansijskoj sluZbi i arhivi.

SEDNIK
ODBORA

Gramii



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ЂЕРДАП ТУРИСТ А.Д. КЛАДОВО 
  
Финансијски извештаји  
за пословну 2011. годину и 
Извештај независног ревизора 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЂЕРДАП ТУРИСТ А.Д. КЛАДОВО 
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ИЗВEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА  
 

 
Скупштини акционара и Управном одбору привредног друштва  
Ђердап турист а.д. Кладово 
 
Oбавили смo рeвизију приложених финансијских извештаја привредног 
друштва Ђердап турист а.д. Кладово (у даљeм тeксту „Друштво“), који 
обухватају биланс стања на дан 31. дeцeмбра 2011. гoдинe и биланс 
успeха, извeштај o прoмeнама на капиталу и извештај о токовима 
готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед 
значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске 
извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање и објективно приказивање ових 
финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима 
Републике Србије, као и за такве интерне контроле за које руководство 
утврди да су неопходне и које омогућавају састављање финансијских 
извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног 
значаја, настале услед проневере или грешке. 
 
Одговорност ревизора 

 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским 
извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у 
складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да 
се придржавамо етичких принципа 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 подразумева примену поступака у циљу прибављања 
ревизијских доказа о износима и информацијама обелодањеним у 
финансијским извештајима. Изабрани поступци су засновани на 
просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних 
грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед 
проневере или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор 
разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и 
објективно приказивање финансијских извештаја, у циљу креирања 
адекватних ревизијских поступака у датим околностима, али не за 
потребе изражавања мишљења о ефикасности интерних контрола 



 

 
 

правног лица. Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених 
рачуноводствених политика и прихватљивости рачуноводствених процена 
извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације 
финансијских извештаја. 
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и 
одговарајући да обезбеде основ за изражавање нашег мишљења са 
резервом. 

 



 

 
 

ИЗВEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА (НАСТАВАК) 
 
 
Скупштини акционара и Управном одбору привредног друштва  
Ђердап турист а.д. Кладово (наставак) 
 
Основа за мишљење са резервом 
 
Као што је обелодањено у напомени 5 уз финансијске извештаје, 
некретнине и опрема исказани на дан 31. децембра 2011. године у 
износу од 246.232 хиљадe РСД укључују грађевинске објекте у износу од 
7.659 хиљада РСД који се издају у закуп. Ове некретнине у билансу 
стања Друштва нису признате као инвестиционе некретнине као што је 
предвиђено одредбама МРС 41 „Инвестиционе некретнине“. Сагласно 
томе, некретнине и опрема су више исказани, а инвестиционе 
некретнине мање исказане за наведени износ. 
 
Као што је обелодањено у напомени 7 уз финансијске извештаје, 
потраживања Друштва на дан    31. децембра 2011. године износе 
15.922 хиљадe РСД и укључују потраживања старија од годину дана од 
дана доспећа у износу од 3.975 хиљада РСД. Иако је наплата ових 
потраживања неизвесна, Друштво није извршило њихову исправку 
вредности. Сагласно томе, потраживања Друштва исказана у билансу 
стања и резултат текуће године су више исказани за 3.975 хиљада РСД. 
 
Акцијски капитал Друштва на дан 31. децембра 2011. године износи 
153.506 хиљада РСД. Износ акцијског капитала Друштва исказан у 
пословним књигама није усаглашен са стањем акцијског капитала 
регистрованим у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од 
вредности.  
 
Као што је обелодањено у напоменама 10 и 11 уз финансијске 
извештаје, дугорочни кредити и обавезе по основу финансијског лизинга 
исказане на дан 31. децембра 2011. године у износу од 34.695 хиљада 
РСД, односно 7.608 хиљада РСД укључују и обавезе које доспевају у 
периоду краћем од годину дана. Услед тога, дугорочни кредити и 
обавезе по основу финансијског лизинга су више исказане за 9.278 
хиљада РСД, односно за 1.885 хиљада РСД, а краткорочне финансијске 
обавезе су мање исказане за 11.163 хиљадe РСД. 
 
Мишљење са резервом 
 
По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања наведених у Основи 
за мишљење са резервом, финансијски извештаји истинито и објективно, 
по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски 
положај Друштва на дан 31. децембра 2011. године, као и резултате 
његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на 
тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 
 

 
Београд, 20. април 2012. године 
 

 
 

Љиља Орешчанин 



 

 
 

          
Овлашћени ревизор 



ЂЕРДАП ТУРИСТ А.Д. КЛАДОВО 
 
БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. дeцeмбра 2011. гoдинe 
(у хиљадама РСД) 

3 
 

 
 
 Напомена 2011.  2010.
 
АКТИВА    
Стална имовина    
Нематеријална улагања  701  955
Некретнине и опрема  5 246.232  220.246
Дугорочни финансијски пласмани  367  367
  247.300  221.568
Обртна имовина    
Залихе 6 3.691  3.594
Потраживања 7 15.922  25.298
Потраживања за више плаћен порез 
на добитак  258  -
Краткорочни финансијски пласмани  100  100
Готовина и готовински еквиваленти 8 2.351  4.075
Порез на додату вредност и АВР  1.426  1.284
  23.748  34.351
    
Укупна актива  271.048  255.919
    
ПАСИВА    
Капитал    
Основни капитал 9 153.506  153.506
Остали капитал  548  548
Резерве  48  48
Губитак  (1.868)  (2.772)
  152.234  151.330
Дугорочне обавезе    
Дугорочни кредити 10 34.695  40.849
Финансијски лизинг 11 7.608  3.898
  42.303  44.747
Краткорочне обавезе    
Краткорочне финансијске обавезе 12 42.000  34.383
Обавезе из пословања 13 30.246  20.533
Остале краткорочне обавезе  753  2.035
Обавезе по основу јавних прихода и 
ПВР 14 2.310  1.272
Обавезе по основу пореза на добитак  -  417
  75.309  58.640
    
Одложене пореске обавезе  1.202  1.202
    
Укупна пасива  271.048  255.919
 

Напoмeнe на наредним странама чинe 
саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 

 
 
 

Жељко Болботиновић 
Директор 

 

 



ЂЕРДАП ТУРИСТ А.Д. КЛАДОВО 
 
БИЛАНС УСПEХА 
За пoслoвну 2011. гoдину 
(у хиљадама РСД) 

4 
 

 
   
 Напомена 2011.  2010.
 
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ    
Приходи од продаје 15 172.753  129.889
Oстали пословни приходи 16 7.443  7.912
  180.196  137.801
    
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ    
Трошкови материјала 17 81.609  66.381
Трошкови зарада и остали лични 
расходи 18 49.988  36.387
Трошкови амортизације  7.607  5.987
Остали пословни расходи 19 33.005  28.338
  172.209  137.093
    
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  7.987  708
    
Финансијски приходи  1.532  54
Финансијски расходи 20 (7.731)  (7.816)
    
Остали приходи  364  10.167
Остали расходи  (1.248)  (1.343)
    
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  904  1.770
    
Порез на добитак 21 -  (1.061)
     
НЕТО ДОБИТАК  904  709
    
Зарада по акцији (у РСД) 22 17  13
 

Напoмeнe на наредним странама чинe  
саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 

 
   



ЂЕРДАП ТУРИСТ А.Д. КЛАДОВО 
 
ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ 
За пoслoвну 2011. гoдину 
(у хиљадама РСД) 

5 
 

 
 

 2011.  2010.
 
АКЦИЈСКИ  КАПИТАЛ   
Стање на почетку године 153.506  153.506
   
Стање на крају године 153.506  153.506
   
ОСТАЛИ КАПИТАЛ   
Стање на почетку године 548  548
   
Стање на крају године 548  548
   
РЕЗЕРВЕ   
Стање на почетку године 48  48
   
Стање на крају године 48  48
   
ГУБИТАК   
Стање на почетку године (2.772)  (3.481)
Нето добитак текуће године 904  709
   
Стање на крају године (1.868)  (2.772)
    
УКУПНО КАПИТАЛ 152.234  151.330

 
Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
 



ЂЕРДАП ТУРИСТ А.Д. КЛАДОВО 
 
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
За пoслoвну 2011. гoдину  
(у хиљадама РСД) 

6 
 

 
 

 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 

2011. 2010.

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ    
Приходи од продаје и примљени аванси 208.413  132.969
Остали приливи из редовног пословања 8.550  8.581
Исплате добављачима и дати аванси (123.337)  (101.669)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (51.270)  (36.394)
Плаћене камате (5.829)  (2.964)
Порез на добитак (675)  (8)
Плаћања по основу осталих јавних прихода (7.998)  (7.885)
   
Нето прилив/(одлив) готовине из пословних 
активности 27.854  (7.370)
   
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА   
Куповина некретнина и опреме (25.913)  (36.989)
   
Нето одлив готовине из активности инвестирања (25.913)  (36.989)
   
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА   
Дугорочни и краткорочни кредити, приливи 1.462  41.910
Остале дугорочне и краткорочне обавезе, 
приливи -  6.364
Финансијски лизинг (5.176)  (1.597)
   
Нето (одлив)/прилив готовине из активности 
финансирања (3.714)  46.677
   
Нето (одлив)/прилив готовине у обрачунском 
периоду (1.773)  2.318
   
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 4.075  1.736
   
Позитивне курсне разлике 90  43
Негативне курсне разлике (41)  (22)
   
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 2.351  4.075
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Ђердап турист а.д. Кладово („Друштво“) је основан 28. новембра 
2000. године. 
 
Друштво је организовано као отворено акционарско друштво и 
регистровано је код Агенције за привредне регистре решењем бр. 
БД 18271/2005. Акцијама Друштва се од дана 1. септембра 2005. 
године  тргује на ванберзанском тржишту Београдске берзе. 
 
Основна делатност Друштва су хотели и сличан смештај. 
 
Седиште Друштва је у Кладову, улица Дунавска број 50. 
 
Матични број Друштва је 07129939, а порески идентификациони 
број 100694198. 
 
Финансијски извештаји за пословну 2011. годину одобрени су од 
стране руководства Друштва дана 24. фебруара 2012. године. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА 
 
Основе за састављање финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са 
Законом о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС, бр. 
46/2006, 111/2009 и 99/2011) и другим рачуноводственим 
прописима који се примењују у Републици Србији. 

 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији, 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.  
 
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора 
за међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за 
тумачења међународних стандарда финансијског извештавања, 
утврђује се решењем Министра финансија и објављује у 
Службеном гласнику РС. Међутим, до датума састављања 
финансијских извештаја за 2011. годину нису преведене нити 
објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима. 
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Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја 
Друштво није у потпуности применило МРС, МСФИ и тумачења 
која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 2011. 
године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које 
одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и 
МРС могу да  имају на реалност и објективност финансијских 
извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу 
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са 
МСФИ и МРС. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 

 
Презентација финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских 
извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006, 119/2008 и 
2/2010). 
 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), 
осим уколико није другачије наведено. Динар представља званичну 
извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Рачуноводствени метод 
 
Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне 
набавне вредности, осим уколико МСФИ не захтевају другачији 
основ вредновања на начин описан у значајним рачуноводственим 
политикама. 
 
Начело сталности пословања 

 
 Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела 

сталности пословања. 
 

 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

Некретнине и опрема 
 

Некретнине и опрема се иницијално признају по набавној 
вредности, односно по цени коштања за средства израђена у 
сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна вредност 
увећана за све трошкове које се могу директно приписати 
довођењу ових средстава у стање функционалне приправности. 

 
Након почетног признавања, некретнине и опрема вреднују се по 
набавној вредности умањеној за кумулирану исправку вредности 
по основу амортизације и за евентуалне кумулиране губитке по 
основу умањења вредности. 

 
Амортизација некретнина и опреме се израчунава применом 
пропорционалне методе у току процењеног корисног века употребе 
средстава, уз примену следећих стопа: 

 
Грађевински објекти 0,6% - 2,5% 
Опрема и бродови 5,0% 
Путничка возила 2,5% 
Намештај и инвентар 20,0% 
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Остала опрема 10,0% 
 
Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на 
месец у којем је средство стављено у употребу. Амортизационе 
стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна амортизације 
која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања 
и преостали намеравани век њиховог коришћења. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Некретнине и опрема (наставак) 

 
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или 
уколико се не очекују будуће економске користи од употребе тог 
средства. Добици или губици по основу продаје или отписа 
средства (као разлика између нето продајне вредности и 
књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха 
одговарајућег периода. 
 
Залихе 

 
Залихе се вреднују по набавној вредности или нето продајној 
вредности, у зависности која је нижа. Набавна вредност укључује 
вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Нето продајна 
вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 
нормалним условима пословања, након умањења за трошкове 
продаје.  
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане 

цене. 
 
Умањење вредности имовине 

 
На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује 
књиговодствену вредност своје материјалне и нематеријалне 
имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до 
губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве 
индикације постоје, процењује се надокнадиви износ средства да 
би се могао утврдити евентуални губитак. 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 за ризике специфичне за то средство.  

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која 
генерише новац) мањи од књиговодствене вредности, онда се 
књиговодствена вредност тог средства умањује до надокнадивог 
износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као 
расход, осим ако средство претходно није било предмет 
ревалоризације. У том случају део губитка, до износа 
ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 
 
Финансијски инструмeнти 
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Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, 
потраживања и краткорочне финансијске пласмане готовину и 
готовинске еквиваленте. Друштво класификује финансијска 
средства у неку од следећих категорија: средства по фер 
вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до 
доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства 
расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су 
средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију 
финансијских средстава приликом иницијалног признавања. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструмeнти (наставак) 

 
Класификација финансијских инструмената (наставак) 
 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, 
краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале 
краткорочне обавезе. Друштво класификује финансијске обавезе у 
две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и 
остале финансијске обавезе. 
 
Метод ефективне камате 
 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване 
вредности финансијског средства или финансијске обавезе и 
расподеле прихода од камате и расхода од камате током 
одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа 
која тачно дисконтује будуће готовинске исплате или примања 
током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где 
је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену 
вредност финансијског средства или финансијске обавезе.  
 
Готовина и готовински еквиваленти 

 
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се 
новац у благајни, средства на текућим и девизним рачунима као 
и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако 
конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од 
промене вредности. 

 
Кредити (зајмови) и потраживања 

 
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања 
са фиксним или одредивим плаћањима  која  се не  котирају  на  
активном  тржишту  класификују  се  као  кредити (зајмови) и 
потраживања.  
 
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, 
применом методе ефективне камате, умањеној за умањење 
вредности по основу обезвређења. Приход од камате се признаје 
применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних 
потраживања, где признавање прихода од камате не би било 
материјално значајно. 
 
Умањења вредности финансијских средстава 

 
На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје 
објективни докази да је дошло до умањења вредности 
финансијског средства или групе финансијских средстава (осим 
средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). 
Обезвређење финансијских средстава се врши када постоје 
објективни докази да су, као резултат једног или више догађаја 
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који су се десили након почетног признавања финансијског 
средства, процењени будући новчани токови средстава измењени. 

 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се 
индиректно за износ доспелих потраживања која нису наплаћена у 
одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а директно ако 
је немогућност наплате извесна и документована. Промене на 
рачуну исправке вредности потраживања евидентирају се у корист 
или на терет биланса успеха. Наплата отписаних потраживања 
књижи се у билансу успеха као остали приход. 
 



ЂЕРДАП ТУРИСТ А.Д. КЛАДОВО 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2011. године 

15 
 

 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, 
иницијално се признају  по фер вредности примљених  средстава, 
умањене за трошкове трансакције. 

 
Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe 
вреднују по амортизованој вредности коришћењем метода 
ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 
билансу успеха обрачунског периода. 

 
Порез на добитак  

 
Текући порез 
 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у 
складу са прописима о опорезивању Републике Србије. Коначни 
износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске 
стопе од 10% на пореску основицу утврђену у пореском билансу 
Друштва. Пореска основица приказана у пореском билансу 
укључује добитак приказан у званичном билансу успеха који се 
коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима о 
опорезивању Републике Србије.  
 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из 
текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза 
плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег 
периода могу се користити за умањење пореске основице будућих 
обрачунских периода, али не дуже од 5 година. 

 
Одложени порез 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе 
утврђивања обавеза према билансу стања, за привремене разлике 
произашле између књиговодствене вредности средства и обавеза у 
финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске 
основице коришћене у израчунавању опорезивог добитка. 
Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве 
привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у 
мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити 
расположиви за коришћење одбитних привремених разлика. 
 
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се 
очекује да ће се примењивати у периоду када се средство 
реализује или обавеза измирује. Одложени порез се књижи на 
терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на 
позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала 
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и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру 
капитала. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Примања запослених 
 

Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
 

У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, 
Друштво јe у oбавeзи да плаћа дoпринoсe државним фoндoвима 
кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe 
укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима 
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским 
прoписима. Друштво јe, такoђe, oбавeзно да oд брутo плата 
запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати 
тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на 
тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe 
oднoсe.  
 
Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема 
никаквих обавеза по овим основама. 

 
Отпремнине 

 
У складу са Законом о раду, Друштво има обавезу да запосленом 
исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу три 
просечне зараде остварене  у Републици Србији у месецу који 
претходи месецу одласка у пензију. Друштво није извршило 
актуарску процену садашње вредности ове обавезе и није 
формирало резервисање по том основу. Руководство Друштва 
верује да таква резервисања, уколико би била процењена, не би 
могла да имају материјално значајан ефекат на финансијске 
извештаје Друштва. 
 
Лизинг 

 
Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима 
када се уговором о лизингу на Друштво преносе сви ризици и 
користи које произилазе из власништва над средствима. Сваки 
други лизинг се класификује као оперативни лизинг.  

 
Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се 
признају у билансу стања Друштва у висини садашњих минималних 
рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга. Одговарајућа 
обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као 
обавеза по финансијском лизингу. Средства која се држе на бази 
финансијског лизинга амортизују се током периода корисног века 
трајања или периода закупа, у зависности од тога који је од ова 
два периода краћи. 

 
Закупи код којих закуподавац задржава значајнији део ризика и 
користи од власништва класификују се као оперативни лизинг. 
Плаћања по основу уговора о оперативном лизингу признају се у 
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билансу успеха равномерно као трошак током периода трајања 
лизинга. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Приходи и расходи  
 
Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају 
се у билансу успеха под условом да су сви ризици и користи 
прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у моменту 
испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се 
исказују по фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и 
порез на додату вредност.  
 
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 
Државна давања 
 
Државна давања се признају по фер вредности када се стекне 
оправдана увереност да ће се Друштво придржавати услова 
повезаних са давањима и да ће давање бити примљено. 
 
Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна 
давања, исказују се у билансу стања као одложени приход по 
основу давања. Одложени приходи се признају у корист биланса 
успеха током корисног века трајања средства, и то за 
одговарајући износ амортизације, по принципу сучељавања прихода 
и расхода. 
 
Прерачунавање стране валуте 

 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у 
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту 
девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса 
стања, прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на 
међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом 
пословних трансакција у страној валути и приликом прерачуна 
позиција биланса стања исказаних у страној валути, књижене су у 
корист или на терет биланса успеха. 

 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског 
трошка израженог у страној валути прерачунате су по историјском 
курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
 
Трошкови позајмљивања 

 
Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове 
који настају у вези са позајмљивањем средстава. Трошкови 
позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању, 
изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, 
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укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. 
Остали трошкови позајмљивања признају се као расход периода у 
коме су настали. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства 
Друштва да врши процене и доноси претпоставке које могу да 
имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и 
обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан 
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у 
току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су 
засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним 
условима пословања и осталим расположивим информацијама на 
дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати могу 
да се разликују од процењених износа.  
 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење 
процене и доношење претпоставки представљена су у даљем 
тексту:  

 
Корисни век некретнина и опреме 
 
Друштво процењује преостали корисни век некретнина и опреме 
на крају сваке пословне године. Процена корисног века 
некретнина и опреме је заснована на историјском искуству са 
сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и 
променама економских и индустријских фактора. 
 
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, 
промене у пословним књигама Друштва се евидентирају у складу 
са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених 
процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално 
значајан ефекат на књиговодствену вредност некретнина и опреме 
као и на износ амортизације текућег обрачунског периода.   
 
Умањење вредности имовине 
 
На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене 
вредности материјалне и нематеријалне имовине и процењује да 
ли постоје индикације за умањење вредности неког средства. 
Приликом процењивања умањења вредности, средства која 
готовинске токове не генеришу независно додељују се 
одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне промене у 
додељивању јединици која генерише новац или у времену 
новчаних токова могу да утичу на књиговодствену вредност 
односне имовине. 
 
Исправка вредности потраживања  
 
Исправка  вредности  сумњивих  и  спорних  потраживања  је  
извршена  на  основу процењених губитака услед немогућности 
купаца да испуне своје обавезе. Процена руководства  је  
заснована  на  старосној  анализи  потраживања  од  купаца,  
историјским отписима, кредитној способности купаца и променама 
у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке о 
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будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене 
у условима пословања, делатности или околностима везаним за 
одређене купце могу да имају за последицу корекцију исправке 
вредности сумњивих и спорних потраживања обелодањене у 
приложеним финансијским извештајима. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 
 

у хиљадама РСД
 Земљиште 

и 
грађевинс
ки објекти

Oпрeма

Аванси и 
средства 

у 
припрем

и 

 

Укупно

      
Набавна вредност      
1. јануар 2010. године 266.160 157.687 -  423.847
Набавкe у тoку гoдинe - 15.250 27.430  42.680
Преноси 20.391 - (20.391)  -
Пренос са 
инвестиционих 
   некретнина 

1.500 -
 

- 
 

1.500

Отуђења и 
расходовања 

(4.289) - -  (4.289)

31. децембар 2010. 
године 

283.762 172.937 7.039  463.738

   
1. јануар 2011. године 283.762 172.937 7.039  463.738
Набавкe у тoку гoдинe - 14.034 19.424  33.458
Преноси 16.825 - (16.825)  -
Отуђења и 
расходовања 

- (531) -  (531)

31. децембар 2011. 
године 

300.587 186.440 9.638  496.665

   
Исправка врeднoсти    
1. јануар 2010. године 118.645 121.175 -  239.820
Амoртизација  1.481 4.237 -  5.718
Отуђења и 
расходовања 

(2.046) - -  (2.046)

31. децембар 2010. 
године 

118.080 125.412 -  243.492

   
1. јануар 2011. године 118.080 125.412 -  243.492
Амортизација 1.547 5.805 -  7.352
Отуђења и 
расходовања 

- (411) -  (411)

31. децембар 2011. 
године 

119.627 130.806 -  250.433

   
Садашња врeднoст    
31. децембар 2011. 
године  

180.960 55.634 9.638  246.232

31. децембар 2010. 
године 

165.682 47.525 7.039  220.246
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Као средство обезбеђења за враћање дугорочних кредита Друштво 
је дало у хипотеку више некретнина чија садашња вредност на 
дан 31. децембра 2011. године износи 155.092 хиљаде РСД (2010. 
године – 134.612 хиљада РСД).  
 
Садашња вредност опреме на дан 31. децембра 2011. године 
укључује средства набављена путем финансијског лизинга у износу 
од 9.835 хиљада РСД (2010. године – 5.571 хиљаду РСД). 
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6. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Материјал  2.307  2.117
Дати аванси  1.384  1.477
    
  3.691  3.594

 
 
7. ПОТРАЖИВАЊА 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Потраживања од купаца:     
   - повезана правна лица  1.384  12.564
   - у земљи  14.225  12.506
Остала потраживања  313  228
    
  15.922  25.298
 
У складу са пословном политиком, своју робу и услуге Друштво 
продаје на одложени рок који у просеку износи 7 дана. Старосна 
структура потраживања на дан 31. децембра 2011. и 2010. године 
представљена је на следећи начин: 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.
 
0-30 дана  3.896  14.753
30-60 дана  907  1.259
60-90 дана  1.976  1.930
90-180 дана  3.546  3.075
180-360 дана  1.622  1.829
преко 360 дана  3.975  2.452
    
  15.922  25.298

 
На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне 
камате. Наплата потраживања није обезбеђена теретом на 
имовину дужника или јемством трећег лица.  
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8. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Текући рачуни  2.201  4.002
Девизни рачуни  27  31
Oстала новчана средства  123  42
    
  2.351  4.075

 
 
9. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2011. и 
2010. године чини 53.550 обичних акција, појединачне номиналне 
вредности од 2.000 РСД.  
 
Стање капитала и број акција регистровани код Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности није усаглашено 
са стањем акцијског капитала Друштва исказаног у пословним 
књигама.  
 
Стање капитала је регистровано код Агенције за привредне 
регистре.  

 
Структура основног капитала Друштва дата је у наредном 
прегледу: 

 
 2011.  2010. 
 Број 

акција
% 

учешћа
Број 

акција 
 % 
учешћа

       
Текијанка д.о.о. Текија 30.609 57,1%  30.084  56,2%
Кијатек д.о.о. Кладово 13.333 24,9%  13.333  24,9%
Мали акционари 9.608 18,0%  10.133  18,9%
    
 53.550 100,0%  53.550  100,0%
 

 
10. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 
Обавезе Друштва по основу дугорочних кредита на дан 31. 
децембра 2011. године  у износу од 34.695 хиљада РСД (2010. 
године – 40.849 хиљада РСД) највећим делом се односе на 
средства одобрена за реконструкцију некретнина и опреме. 
 
Каматне стопе на одобрена средства на дан биланса стања крећу 
се у распону од 1% годишње до 3М ЕУРИБОР+2,35% годишње 
(2010. године - од 1% годишње до 3М ЕУРИБОР+2,35% годишње).  
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10. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (НАСТАВАК) 
 

Валутна структура дугорочних кредита на дан биланса стања је 
била следећа: 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
ЕУР  34.544  40.698
РСД  151  151
    
  34.695  40.849

 
Структура доспећа обавеза по дугорочним кредитима на дан 31. 
децембра 2011. и 2010. године дата је у следећој табели: 

 
у хиљадама РСД

 2011.  2010.
 

До 1 године  9.278  6.598
Од 1 до 2 године  8.359  7.973
Од 2 до 5 година  15.442  20.646
Преко 5 година  1.616  5.632
    
  34.695  40.849

 
 
11. ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ 
 

Обавезе по основу финансијског лизинга на дан 31. децембра 
2011. године износе 7.608 хиљада РСД (2010. године -  3.898 
хиљада РСД ) и односе се на финансирање набавке путничког 
возила и угоститељске опреме. У складу са одредбама уговора о 
лизингу, предмет лизинга отплаћује се у периоду од 4 до 5 
година, а након истека уговора Друштву је дата могућност да 
предмет лизинга откупи по номиналној вредности.  

 
у хиљадама РСД

 
Минимална 
закупнина

 Садашња вредност 
минималнe 
закупнинe

 2011. 2010. 2011. 2010.
      
До 1 године 2.447 1.690  1.885 1.458
Од 1 до 5 година 6.479 2.734  5.723 2.440
 8.926 4.424  7.608 3.898
Минус: будући 
трошкови (1.318) (526)  - -
   
Садашња вредност 
обавезе 7.608 3.898  7.608 3.898
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Каматне стопе на средства узета на финансијски лизинг на дан 
биланса стања крећу се у распону од 8,49% до 12,72% годишње 
(2010. године - 8,49% до 11,94% годишње). Целокупан износ 
oбавеза по основу финансијског лизинга на дан биланса стања је 
деноминиран у ЕУР. 
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12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Обавезе Друштва по основу краткорочних кредита у земљи на дан 
31. децембра 2011. године  у износу од 42.000 хиљадa РСД (2010. 
године – 34.383 хиљаде РСД) највећим делом се односе на 
средства одобрена од стране пословних банака за одржавање 
ликвидности. 
 
Каматне стопе на одобрена средства на дан биланса стања крећу 
се у распону од 7% годишње до 3М ЕУРИБОР+9% годишње (2010. 
године -  10% годишње до 1М ЕУРИБОР+7,5% годишње). 
Целокупан износ краткорочних финансијских oбавеза на дан 
биланса стања деноминиран је у ЕУР. 
 

 
13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Примљени аванси  3.985  1.705
Обавезе према добављачима:     
   - повезана правна лица  18.140  16.862
   - у земљи  8.121  1.966
    
  30.246  20.533

 
 
14. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПВР 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Обавезе за примљене донације   1.779  1.078
Остале обавезе по основу јавних 
прихода  531  194
    
  2.310  1.272

 
 
15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Приходи од продаје робе у земљи  80.857  69.450
Приходи од продаје услуга:    
   - повезана правна лица  13.078  11.640
   - у земљи  78.818  48.799
    
  172.753  129.889
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16. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Приходи од субвенција  4.713  4.260
Приходи од закупнина:    
   - повезана правна лица  739  885
   - у земљи  1.991  2.767
    
  7.443  7.912

 
 
17. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Трошкови материјала за израду  64.366  51.633
Трошкови горива и енергије  15.457  13.695
Трошкови режијског материјала  1.786  1.053
    
  81.609  66.381

 
 
18. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто)  33.312  25.281
Трошкови накнада по основу 
уговора  6.588  1.837
Трошкови доприноса на терет 
послодавца  5.963  4.525
Трошкови службених путовања  1.756  1.590
Трошкови превоза радника  1.140  806
Остали лични расходи  1.229  2.348
    
  49.988  36.387
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19. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Трошкови туристичких аранжмана  10.857  10.454
Трошкови непроизводних услуга  4.322  2.884
Трошкови комуналних услуга  4.082  4.527
Трошкови услуга одржавања  3.048  1.917
Трошкови репрезентације  2.306  1.987
Трошкови пореза  2.230  1.436
Трошкови премије осигурања  2.067  1.404
Трошкови рекламе и пропаганде  1.705  1.536
Трошкови транспортних услуга  927  839
Остали пословни расходи  1.461  1.354
    
  33.005  28.338

 
 
20. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Расходи камата  5.829  2.964
Расходи по основу ефеката валутне 
клаузуле  1.556  4.507
Остали финансијски расходи  346  345
    
  7.731  7.816

 
 
21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Компоненте пореза на добитак 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Текући порески расход  -  517
Одложени порески расход  -  544
    
  -  1.061
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21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК) 
 

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Добитак пре опорезивања  904  1.770
Капитални добици  -  (9.758)
Корекције за сталне разлике  5.414  4.075
Корекција за привремене разлике:      
   - рачуноводствена и пореска 
амортизација  (3.928)  (4.131)
   - обезвређење потраживања  286  117
     
Порески добитак/(губитак)  2.676  (7.927)
Пореска основица  2.676  10.337
Умањења по основу пореских 
губитака  (2.676)  -
    
Обрачунати порез (по стопи од 
10%)  -  1.034
Умањења по основу пореских 
кредита  -  (517)
    
Текући порез на добитак  -  517

 
Пренети порески губици  

 
Пренети порески губици из ранијих година на дан 31. децембра 
2011. године износе 11.650 хиљада РСД (2010. године – 14.326 
хиљада РСД) и могу бити искоришћени у периоду од наредних пет 
до десет година. 
 
Неискоришћени порески кредити 

 
Неискоришћени порески кредити на дан 31. децембра 2011. године 
износе 2.761 хиљаду РСД (2010. године – 2.761 хиљаду РСД) и 
могу бити искоришћени у периоду од наредних пет до десет 
година. 
 
 

22. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

Друштво израчунава основну зараду/(губитак) по акцији као однос 
нето добитка/(губитка) из континуираног пословања који припада 
акционарима који поседују обичне акције и пондерисаног 
просечног броја обичних акција у оптицају за период, не 
узимајући у обзир сопствене акције стечене у току године од 
стране Друштва. 
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22. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ (НАСТАВАК) 
 
Прорачун зараде по акцији извршен је на основу следећих 
података: 

 
у хиљадама РСД

 2011.  2010.
 

Нето добитак текуће године 904  709
   
Пондерисани број обичних акција 53.550  53.550

 
 
23. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

У оквиру својих редовних пословних активности Друштво обавља 
трансакције са повезаним лицима. У току 2011. и 2010. године 
обављене су следеће трансакције са повезаним правним лицима:  

 
у хиљадама РСД

 2011.  2010.
 

ПРИХОДИ      
Приходи од продаје:    
   - матично друштво  13.078  11.640
Остали пословни приходи:    
   - матично друштво  739  885
    
  13.817  12.525

 
НАБАВКЕ     
   - матично друштво  68.831  53.567
     
  68.831  53.567

 
ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     
Потраживања од купаца:     
   - матично друштво  1.384  12.564
     
  1.384  12.564

 
ОБАВЕЗЕ     
Обавезе према добављачима:    
   - матично друштво  18.140  16.862
    
  18.140  16.862
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23. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Кључно руководство Друштва чине директор и чланови Управног 
одбора. Накнаде плаћене или плативе кључном руководству по 
основу њиховог рада приказане су у табели која следи:  

 
у хиљадама РСД

 2011.  2010.
 

Зараде и бонуси  1.613  1.129
    
  1.613  1.129

 
 
24. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

Друштво је организовано као јединствен сегмент пословања, 
пружање хотелијерских и угоститељских услуга. Као што је 
обелодањено у напомени 15, приходи у 2011. и 2010. години у 
целости се односе на продају робе и услуга. Све приходе по овом 
основу Друштво је остварило од екстерних купаца. 

 
 
25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Циљеви управљања финансијским ризицима 
 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским 
ризицима: тржишном ризику, кредитном ризику и ризику 
ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва 
је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским 
тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на 
финансијске перформансе Друштва. 
 
Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од 
ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви 
инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано 
тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

 
Тржишни ризик 
 
Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене 
тржишних цена, као што су промене курсева страних валута и 
промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода 
Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак 
управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише 
изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, 
уз оптимизацију приноса Друштва. 
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик 
 
Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на 
остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске 
пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, 
дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне 
финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у 
страној валути. 
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза 
Друштва у страним валутама на дан извештавања је следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 Имовина Обавезе 
 2011. 2010. 2011.  2010.
       
ЕУР 27 49 84.152  58.569
   
 27 49 84.152  58.569
 
У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на 
апресијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на ЕУР. Стопа 
осетљивости од 10% представља процену руководства Друштва у 
погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР. 

 
у хиљадама РСД 

 2011. 2010. 
 +10% -10% +10%  -10%
       
ЕУР 8.413 (8.413) 5.852  (5.852)
   
 8.413 (8.413) 5.852  (5.852)
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
Тржишни ризик (наставак) 

 
Каматни ризик 
 
Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на 
средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. 
Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема на 
располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  

 
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 
2011. и 2010. године са становишта изложености каматном ризику 
дата је у следећем прегледу:  

 
у хиљадама РСД

 2011.  2010.
 

Финансијска средства    
Некаматоносна 18.740  29.840
   
 18.740  29.840

 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне 27.165  21.014
Каматоносне (фиксна каматна стопа)  42.048  26.919
Каматоносне (варијабилна каматна стопа)  42.104  52.060
   
 111.317  99.993
 
Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за 
текућу пословну годину на реално могуће промене у каматним 
стопама за 1% (2010. године - 1%), почев од 1. јануара. 
Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу 
промену каматних стопа, имајући у виду постојеће тржишне 
услове. Ова анализа примењена је на финансијске инструменте 
Друштва који су постојали на дан биланса стања и претпоставља 
да су све остале варијабле непромењене. 
 

у хиљадама РСД 
 2011. 2010. 
 +1% -1% +1%  -1%
       
Финансијске 
обавезе 

(421) 421  (521)  521

       
 (421) 421  (521)  521
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
Кредитни ризик 

 
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 Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне 
и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате 
гаранције и јемства трећим лицима.    

 
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције 
које врше независну класификацију и рангирање привредних 
друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да користи остале 
јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету 
које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске 
податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у циљу 
одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца, утврђује 
се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са 
пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. 
Износ максималне  кредитне изложености ревидира се најмање 
једном годишње.  
 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе 
повећане изложености кредитном ризику, Друштво примењује 
механизме предвиђене пословном политиком. 
 
Друштво  нема  значајнију  концентрацију  кредитног  ризика, јер 
се његова потраживања и пласмани односе на велики број 
међусобно неповезаних купаца са појединачно малим износима 
дуговања. 
 
Ризик ликвидности 

 
Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који 
му обезбеђује да Друштво у сваком тренутку испуњава све своје 
обавезе. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући 
одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних 
новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа 
финансијских средстава и обавеза.  

 
Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој 

табели: 
 

у хиљадама РСД 
 
 

до 
1 

године

од 1 
до 2 

године

од 2 
до 5 

година  

преко 
5 

година  Укупно
 

2011. година        
Дугорочни кредити 9.278 8.359 15.442  1.616  34.69
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5
Финансијски лизинг 1.885 2.027 3.696  -  7.608
Краткорочни кредити 42.000

- -  -  
42.00

0
Обавезе из пословања 26.261 - -  -  26.261
Остале краткорочне 
обавезе 

753
- -  -  753

    
 80.177

10.386 19.138  1.616  
111.31

7
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Ризик ликвидности (наставак) 
 

у хиљадама РСД 
 
 

до 
1 

године

од 1 
до 2 

године

од 2 
до 5 

година  

преко 
5 

година  Укупно
 
2010. година        
Дугорочни кредити 6.598

7.973 20.646  5.632  
40.84

9
Финансијски лизинг 1.458 824 1.616  -  3.898
Краткорочни кредити 34.383

- -  -  
34.38

3
Обавезе из пословања 18.828 - -  -  18.828
Остале краткорочне 
обавезе 

2.035
- -  -  2.035

       
 63.302

8.797 22.262  5.632  
99.99

3
 
Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним 
токовима на основу најранијег датума на који ће Друштво бити 
обавезно да такве обавезе намири. 

 
 
26. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва 
има за циљ очување  могућности да послује по принципу 
сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе 
власницима и другим интересним странама путем оптимизације 
односа дуга и капитала. Руководство Друштва прегледа структуру 
капитала на годишњој основи. 
 
Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај 
показатељ израчунава се као однос нето задужености и укупног 
капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне 
финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину 
и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих 
категорија капитала приказаних у билансу стања и нето 
задужености. 
 
Показатељи задужености на дан 31. децембра 2011. и 2010. године 
су били следећи: 
 

у хиљадама РСД
 2011.  2010.

 
Укупна задуженост 84.303  79.130
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Готовина и готовински еквиваленти 2.351  4.075
   
Нето задуженост 81.952  75.055
Капитал 152.234  151.330
   
Укупан капитал 234.186  226.385
   
Показатељ задужености 34,99%  33,15%
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27. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 

На дан 31. децембра 2011. и 2010. године Друштво није имало 
финансијских средстава и обавеза која се након почетног 
признавања вреднују по фер вредности. 
 
Књиговодствене вредности финансијских инструмената обелодањене 
у билансу стања Друштва по амортизованој вредности приближно 
су једнаке њиховим фер вредностима. 

 
 
28. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Потенцијалне обавезе Друштва на дан 31. децембра 2011. године 
по основу јемстава датих повезаним правним лицима износе 
78.531 хиљаду РСД (2010. године – 6.000 хиљада РСД). 

 
 
29. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и 
предмет су честих измена. Тумачење пореских прописа од стране 
пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва 
могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, 
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и 
Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и 
камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година, 
односно пореске власти имају право да одреде плаћање 
неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза 
настала.   
 

 
30. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 

Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза 
са стањем на дан         31. новембра 2011. и 2010. године. У 
поступку усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђена 
материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 

 
 
31. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  
 

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

 
 2011.  2010.
    
ЕУР 104,640

9 
 105,498

2
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