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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 

садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 

друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) ХУТП  „Москва “ а.д.  Београд, доноси годишњи извештај о 

пословању следећег садржаја: 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 



1.1.   Пословни име : 

Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће  „МОСКВА “ а.д. Београд 

1.2.   Седиште и адреса 

Београд, Балканска 1 

1.3.   Датум оснивања 

10.12.1993. године  

1.4.   Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

 БД 46103/2005 од 01.07.2005. године 

1.5.   Матични број 

         06932614 

1.6.   ПИБ – порески индетификациони број 

        100002217 

1.7.   Шифра делатности 

5510- Хотели и сличан смештај 

1.8.   Телефон и факс 

 011/3630-460,  011/3630-472 

1.9.   Е-маил адреса 

 finansije@hotelmoskva.rs 

1.10. Текући рачуни и банке код којих се воде 

125-000000180742-55  Piraeus Bank aд Београд 

  200-2709760101033-21  Банка Поштанска штедионица А.Д. - Београд 

1.11. Име и презиме директора 

  Јелена Шулеић 
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2.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2014. ГОДИНУ 

2.1. Представљање Друштва                                                                                                                       

Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће  „Москва“ а.д. Београд је основано као друштвено 

предузеће 10.12.1993. године поделом ХУТП „Унија“. Након приватизације која је извршене у 2001. 

години, предузеће је решењем бр. IV-Fi-10519/01 Привредног суда у Београду од 12.10.2001. године 

регистровано као акционарско друштво. 

Већински власник Дру штва на дан 31.12.2014. године је  фирма „ Netwest finance” s.a. 7 New road, Belize 

city, Belize, који поседује 80.529  акцијa  и учествује са 82,79 % у укупном капиталу Друштва . 

Основни капитал друштва износи 452.319.450,00 динара и подељен је на 97.273  обичних акција 

номиналне вредности 4.650,00 динара. Акције носе ознаку CFI код: ESVUFR  и ISIN број: 

RSMSKVE94725  и укључене су на  МТP Belex  Београдске берзе АД Београд. 

Подаци о члановима управе и надзорног одбора: 

 Председник и чланови Oдбора директора:  

1. Милован Вилотић - председник 

2. Јелена Шулеић - члан  

3. Драги Стевановић - члан 

Просечан број запослених у 2014 години је 146 радника     

На дан састављања извештаја, а према подацима из Централног регистра депо и клиринга  хартија од 

вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи: 

Име/пословно 

име имаоца 
Број  акција са правом гласа Проценат  

NETWEST FINANCE S.A.  80.529 82.79% 

ХУТП МОСКВА А.Д. Београд  3.890  4,00% 

Вилотић Милован 708 0,73%  

Симовић Зоран 622 0,64% 

Каракушевић Бранко 211  0,22% 

Ивковић Дејан 165  0,17% 

Главинић Стојислава 148  0,15% 



Шабан Новица 147  0,15% 

Кнежевић Александар 137  0,14% 

Васић Олгица 133  0,14% 

 

Напомена: Извод из Централног регистра дана 23.04.2015. године. 

   

2.2. Резултати пословања у 2014. години 

Биланс успеха 

Биланс успеха 2014.године  карактерише смањење  расхода у односу на 2013. годину за 6.790 хиљада 

динара, уз истовремено повећање прихода у односу на 2013.год од 33.560 хиљада што је резултирало 

остварењу добити пре опорезивања од 22.440 хиљада динара. 

 Укупни приходи у 2014. Години:   548.646 хиљада динара,а  које чине пословни приходи 533.155 хиљаде 

динара, финансијски приходи 4.010 хиљаде динара и остали приходи 8.649 хиљаде динара.  

Укупни расходи су 526.208 хиљада  динара, које чине пословни расходи 495.395 хиљаде динара, 

финансијски расходи 22.460 хиљаде динара и остали расходи 4.959 хиљаде динара. 

 Биланс стања 

У односу на 2014. г. дошло је до смањења у оквиру  класе 0, а пре свега у оквиру групе 04- дугорочни 

финансијски пласмани (смањено потраживање по основу  зајмова за 71.026 хиљада динара). 

Такође  и у оквиру класе 20 дошло је до смањења, и то у оквиру групе 205-купци у иностранству. 

У оквиру  групе 238- краткорочни пласмани дошло је до повећања од 50.140 хиљада динара. 

На пасиви, на групи 32- резерве, стање је смањено услед покрића губитка претходне године. На групи 

41- дугорочне обавезе, дошло је до смањења, а на групи  42- дугорочне обавеза дошло је до повећања, а 

услед доспећа зајма.. 

             

Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 

 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0068 

АОП 0442 

 

= 
0,06 



Ликвиднос II степена 

 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 0043-АОП 

0044 

АОП 0442 

 

= 
0,42 

Рацио нето обртног 

фонда 
= 

обртна имовина - краткорочне 

обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП 0043-АОП 

0442 

АОП 0043 

 

= 
-1,17 

Финансијска 

стабилност 
= 

сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 0401 

АОП 0465 

 

= 
0,78 

 

Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће  „Москва“ а.д. Београд је током предходне 2014. 

године имало пуну финансијску стабилност, редовно су измириване обавезе према 

држави,запосленима и повериоцима.  

 

2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог учешћа на 

тржишту 

Хотел ``Москва`` се у претходном периоду позиционирао на тржишту, учврстио своју позицију, 

стекао препознатљив реноме и квалитет. Главни конкуренти су хотели који се налазе у овом делу 

града, а имају четири звездице, попут Хотела ``Балкан``, ``Holidey inn``, Хотел ``Prestige``, ... 

2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње којима је 

друштво изложено 

Друштво очекује да ће у наредном периоду пословати пуним капацитетом. Планира да појача 

активности на пољу маркетинга и рекламе и да интензивира продају како преко резервационих 

система, тако и коорпоративну продају. 

Главни ризик и претњу по пословање чини глобална економска ситуација, која је у претходном 

периоду утицала на пословање Друштва. Такође битан елеменат чини и стабилна политичка и 

економска ситуација у земљи..  



  2.5. Промене у пословним политикама друштва 

    Друштво не планира  измене пословних политика. 

   2.6.    Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју се                

подноси извештај 

    Није било битних пословних догађаја који би утицали на пословање предузећа након пословне      

године за коју је извештај припремљен. 

 

2.7. Значајнији послови са повезаним лицима 

Пословање Друштва са повезаним правним лицем ``Москва-Некретнине`` доо, односи се пре свега на 

закуп пословног простора Хотела ``Москва`` од стране Друштва. Цена закупа (трансферна цена) се 

креће у границама распона тржишних цена и у складу је са проценом цене од стране судског вештака. 

2.8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја 

Активности Друштва на пољу истраживања, усмерена су пре свега на истраживање, анимирање и 

заузимање позиција на новим тржиштима.                          

Друштво сталну пажњу поклања развоју, кроз побољшање квалитета, садржаја и врсте услуге. 

Ове активности се спроводе преко службе продаје, резервација и маркетинга. 

2.9.  Стицање сопствених  акција 

Друштво у току 2014. Год није стицало сопствене акције.  

На крају 2014. године Друштво поседује   укупно 3.890 сопствених акција односно 4,00 % од 

укупног броја акција, које је стекло у току 2013.год. 

                 3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA            
 

SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA "HOTEL MOSKVA", BEOGRAD 

 
 

Izveštaj o godišnjim finansijskim izveštajima 
 

1. Izvršili smo reviziju priloţenih godišnjih finansijskih izveštaja akcionarskog društva "HOTEL 

MOSKVA", ulica Balkanska 1, Beograd (dalje u tekstu: Društvo) koji ukljuĉuju bilans stanja na dan 31. 
decembra 2014. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i 

izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje 
ukljuĉuju pregled znaĉajnih raĉunovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

   
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje  
  

2. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja 
u skladu sa raĉunovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, 

primenu i odrţavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih 
izveštaja koji ne sadrţe materijalno znaĉajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške; 

odabir i primenu odgovarajućih raĉunovodstvenih politika i raĉunovodstvene procene koje su razumne u 

datim okolnostima. 
 

Odgovornost revizora 
 

3. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o ovim finansijskim 
izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i MeĊunarodnim standardima revizije 

(MSR - ISA). Ova regulativa nalaţe da se pridrţavamo etiĉkih zahteva i da planiramo i izvršimo reviziju na 

naĉin koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrţe materijalno 
znaĉajne pogrešne iskaze.  

 
Revizija ukljuĉuje sprovoĊenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima datim u godišnjim finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na 

revizorskom prosuĊivanju, ukljuĉujući procenu rizika materijalno znaĉajnih pogrešnih iskaza u godišnjim 
finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor 

razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju godišnjih finansijskih 
izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju 

izraţavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takoĊe, ukljuĉuje ocenu 

primenjenih raĉunovodstvenih politika i znaĉajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu 
opšte prezentacije godišnjih finansijskih izveštaja. 

 
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše 

revizorsko mišljenje 
 

Pozitivno mišljenje  
 
4. Po našem mišljenju, godišnji finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno 

znaĉajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje akcionarskog društva "HOTEL MOSKVA", Beograd na 
dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2014. godinu, u 

skladu sa raĉunovodstvenim propisima Republike Srbije. 
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Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima  
 

U skladu sa zahtevima koji proistiĉu iz ĉlana  30. Zakona o reviziji  („Sl. glasnik RS“ br. 61/2013) i ĉlana  

7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 
50/2012) izvršili smo proveru usklaĊenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim 

izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju 
u skladu sa vaţećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovoĊenjem revizorskih 

postupaka u skladu sa MeĊunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim 

informacijama u dokumentima koji sadrţe finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj 
zakljuĉak u vezi sa usklaĊenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.  

 
Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uoĉili materijalno znaĉajne nekonzistentnosti, koje bi 

ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu nije usklaĊen sa godišnjim finansijskim 
izveštajima Društva za istu poslovnu godinu. 

 

 
Beograd, 29. april 2015. godine      
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   25. april 2015.godine 

 
 

 

 
Izjava o nezavisnosti Privrednog savetnika – Revizija d.o.o. 

 
 

 

U skladu sa odredbama Zakona o reviziji (“Službeni glasnik RS“ br. 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala 
(“Službeni glasnik RS” br. 31/2011), vezano za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu “HOTEL 

MOSKVA” AD, Beograd (u daljem tekstu: Naruĉilac revizije), izjavljujemo sledeće: 
 

- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagaĉ sredstava, ili 
osnivaĉ Naruĉioca revizije niti je poslovni partner Naruĉioca revizije; 

- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije pružalo usluge Naruĉiocu revizije navedene u ĉlanu 35. stav 3 

Zakona o reviziji; 

- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagaĉ 

sredstava, ili osnivaĉ Naruĉioca revizije; 

- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju, kao ni njegovi krvni srodnici u pravoj liniji, 

krvni srodnici u poboĉnoj liniji zakljuĉno sa trećim stepenom srodstva i supružnik nisu direktor, 

odnosno ĉlan organa upravljanja ili nadzora kod Naruĉioca revizije, prokurist i punomoćnik; 

- Licencirani ovlašćeni revizor, niti njegovi srodnici ili supružnik, nisu poslovni partneri Naruĉioca 

revizije; 

- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije likvidacioni ili steĉajni upravnik Naruĉioca 

revizije; 

- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije kapitalno povezan i nema drugih veza ili 

obligacionih odnosa sa Naruĉiocem revizije koji bi mogli negativno uticati na njegovu nepristrasnost i 

nezavisnost; 

- Licencirani ovlašćeni revizor koji je vršio ovu reviziju nije pružao usluge Naruĉiocu revizije navedene u 

ĉlanu 35. stav 3 Zakona o reviziji; 

- Naruĉilac revizije nije akcionar, osnivaĉ ili ulagaĉ sredstava u Privredni savetnik – Revizija d.o.o. 
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25. april 2015.godine 
 

 

 
 

 
 

 

Potvrda o dodatnim uslugama obavljenim od strane Privrednog savetnika – Revizija d.o.o. 
 

 
 

Ovim potvrđujemo da nismo obavljali konsultantske usluge za akcionarsko društvo “HOTEL MOSKVA”, 
Beograd niti sa njim povezanim licima u godini u kojoj je vršena revizija. 
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Beograd, 27. april 2015.g, 

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO "HOTEL MOSKVA", BEOGRAD   
 
Predmet: Pismo organima upravljanja o pitanjima uoĉenim tokom obavljanja revizije finansijskih izveštaja za 

2014. godinu  

Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja akcionarskog društva "HOTEL MOSKVA", ulica Balkanska 1, Beograd  

sa stanjem na dan 31.12.2014.godine. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i  MeĊunarodnim 
standardima revizije. Ova regulativa nalaţe da reviziju planiramo i izvršimo na naĉin koji omogućava da se u 

razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrţe materijalno znaĉajne pogrešne iskaze. Tokom 

planiranja i izvršenja revizije razmatrali smo interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštenu 
prezentaciju finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim 

okolnostima.  
 

Interne kontrole nad finansijskim izveštavanjem imaju za cilj da obezbede veću pouzdanost finansijskih 

izveštaja. Ove interne kontrole obuhvataju pravila i postupke koji se odnose na voĊenje raĉunovodstvenih 
evidencija na naĉin kojim se objektivno odslikavaju transakcije i priroda sredstava; obezbeĊuje da se 

transakcije evidentiraju u skladu sa raĉunovodstvenim propisima i pravilima, i da se prilivi i odlivi sredstava 
vrše samo na osnovu odobrenja uprave i rukovodstva društva i kojima se sprećavaju ili pravovremeno 

otkrivaju neovlašćene nabavke, korišćenje ili otuĊenje sredstava društva koji bi mogli imati materijalan uticaj 
na finansijske izveštaje. 

 

Nedostatak u internoj kontroli postoji kada model ili funkcionisanje kontrole ne omogućava rukovodstvu ili 
zaposlenima da, u toku uobiĉajenog obavljanja svojih duţnosti, spreĉi, otkrije ili ispravi grešku na vreme. 

Znaĉajan nedostatak je nedostatak ili kombinacija nedostataka u internoj kontroli koji povećavaju mogućnost 
pojave znaĉajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima koji neće biti blagovremeno spreĉeni ili otkriveni i 

ispravljeni. Zbog svojih inherentnih ogranićenja, interne kontrole nad finansijskim izveštavanjem neće uvek 

spreĉiti ili otkriti nepravilnosti ili greške. Isto tako, projektovanje bilo koje procene efikasnosti funkcionisanja 
interne kontrole na buduće periode je podloţno riziku da kontrole mogu biti neadkvatne zbog promena 

okolnosti ili da stepen primenjivanja politika i procedura moţe opasti u budućnosti. 
 

Mi nismo identifikovali slabosti u internoj kontroli nad finansijskim izveštavanjam na dan 31.12.2014.godine 
koje bi smatrali znaĉajnim slabostima, prema kriterijumima koji su ustanovljeni u opšte-prihvaćenom 

integrisanom okviru unutrašnje kontrole koji je objavio Komitet sponzorskih organizacija Tredvej komisije 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO). 
 

Ţelimo da Vam se zahvalimo na saradnji. TakoĊe, ţelimo još jednom da ukaţemo da smo obim i postupke 
revizije sveli na nivo koji smo u datim okolnostima smatrali neophodnim za svrhe formiranja i izraţavanja 

Mišljenja o objektivnosti i istinitosti finansijskih izveštaja.  

 
S poštovanjem.  
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