
































 

НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 
 

Хотелско угоститељско и туристичко друштво АСТОРИА АД(у даљем тексту: 
друштво) је отворено акционарско друштво .Седиште друштва је у Београду,улица  
Милована Милановића бр.1.Скраћено пословно име друштва је : АСТОРИА АД Београд 
Матични број:  _06932711 
Порески идентификациони број (ПИБ): _10022122 

Друштво је основано 02.11.1993год.  на основу одлуке Радничког савета бр.1539 
поделом  ХУИТП Унија Београд 
Претежна делатност друштва је 55110 –Хотели и Мотели са рестораном.Друштво је 
регистровано за спољнотрговински промет и за услуге у спољнотрговинском промету. 

Основни капитал друштва на дан 31.12.2007 год. Је : уписани и уплаћени новчани  
828.825,71 ЕУР (вредност је утврђена на основу књиговодствене вредности  друштвеног 
капитала  и среднјег курса 1 ЕУР =79,2362 дин. На дан процене 31.12 .2007 год.) 
Друштво је приватизовано продајом капитала и имовина методом јавне аукције.Агенција 
за приватизацију је , дана 06.03.2009 год.на јавној аукцији продала 70 % друштвеног 
капитала  друштва конзорцијуму .До 30% укупног  износа капитала пренето је без накнаде  
запосленима а  преостали износ који није продат нити пренет запосленима ,пренет је 
Акцијском Фонду. 
Органи друштва су : Скупштина ,Управни одбори , Надзорни одбор и Директор. 

 
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Финансијски извештаји друштва за обрачунски период који се завршава 31.12.2010 

године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског 
извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник 
РС“ бр. 46/2006),  другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у 
складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва.. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије 
наведено. 
 

3. Преглед значајних рачуноводствених политика  
    3.1  Некретнине ,постројења и опрема и нематеријална  улагања  
 
Некретнине ,постројења ,опрема и нематеријална  улагања су на дан 01.01.2004 год. 
Исказана по набавној вредности која је ревалоризована у складу са ранијим 

рачуноводственим прописима и стандардима који су примењивани до 31.12.2003.год. Тако 
утврђена вредност је на дан 01.01.2004. год, преузета као нова набавна вредност, умањена 
за исправку вредности по основу амортизације. 

 
3.2 Нематеријална улагања 
 
Вредновање нематеријалних улагања након почетног признавања врши се применом 

основног поступка предвиђеног МРС 38, на основу набавне цене или цене коштања 



умањеној за исправку вредности и акумулиране губитке због умањене вредности. 
Нематеријална улаганја подлежу обрачуну амортизације, а амортизација почиње да се 

обрачунава од наредног месеца кад је улагање расположиво за употребу. Основицу за 
амортизацију чини набавна вредност или цена коштања по одбитку њихове преостале 
вредности. Отписују се путем стопе амортизације у року од не дуже од пет година, осим 
улагања чије је време коришћења не дуже од 20 година, утврђено уговором и goodwilla 
који се отписује у року од 10 година. 
Ревалоризација оваквих улагања врши се само код рачуноводственог софтвера, дугорочни 
закуп објеката и опреме. 
 

3.3 Некретнине, постројенја и опрема 
 
Вредновање инвестиционих некретнина врши се применом МРС 40 и то је некретнина 

која се држи ради остваривања зараде од издавања, тј. ако се више од 50% тог средства да 
у закуп. Процену вредности на дан сваког биланса врши комисија коју формира директор, 
а као члана комисије може се ангажовати овлашћени процењивач. 

Вредновање грађевинских објеката се врши применом основног поступка предвиђеног 
МРС 16, чији је век трајања дужи од годину дана, а појединачна набавна цена у време 
набавке је већа од бруто зараде по запосленом у РС. 

За грађевинске објекте врши се процена сваке године о чему доноси одлуку директор 
најкасније до 20.12. текуће године. 

Амортизација опреме врши се применом пропорцијалне методе, прописаном стопом 
на набавну вредност умањену за отписану и резудуалну вредност – 10% од набавне 
вредности. 

Обрацун амортизације се врши од почетка наредног месеца, када је средство стављено 
у употребу. Некретнине, постројења и опрема се отписују на терет расхода амортизацијом, 
систематски током њиховог корисног века, применом стопа амортизације = 100/корисни 
век трајања средстава. 

 
3.4 Дугорочни финансијски пласмани 
 
У оквиру ових пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних лица, 

осталих повезаних правних лица, дугорочне хартије од вредности расположиве за продају, 
дугорочни кредити у земљи и иностранству. То су финансијска средства која се приликом 
почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену 
вредност надокнаде, а о чему одлучује директор. 

Руководилац рачуноводства утврђује да ли постоје знаци обезвређивања средстава 
(МРС 36) и да ли је дошло до смањења вредности. У том случају је дужан да изда 
упутства за утврђивање износа обезвређења или износа које треба сторнирати. 

Вредновање дугорочних пласмана и улагања која су прибављена са циљем да се са 
њима тргује, врши се по њиховој фер вредности а утврђивање те фер вредности је по 
датуму сваког биланса. 

 
 
3.5 Залихе 
 
Залихе материјала које се набављају од добављача се мере по набавној вредности, док 

се залихе материјала који је произведен као сопствени учинак мере по цени коштања. 
Набавну вредност или цену коштања чине сви трошкови набавке (набавна цена, увозне 



дажбине, трошкови превоза), трошкови производње и други настали трошкови. 
Залихе се не ревалоризују али се отписују уколико су застареле или им је истекао рок 

употребе. 
У алат и инвентар сврстава се онај алат чија је појединачна набавна вредност до 

висине последње познате две бруто зараде у РС. 
Алат и ситан инвентар се калкулативно отписује и исказују се у пословним књигама и 

после отписа у целини, све док се не отуђи. 
 
 
 
3.6 Краткорочна потраживања и пласмани 
 
Краткорочна потраживања чине потраживања од купаца у земљи и иностранству по 

основу продаје. При почетном признавању, потраживања се вреднују у износу продајне 
вредности, умањене за уговорени износ попуста-рабата, а увећана за обрачун пореза. Ако 
су потражибања исказана у страној валути, на дан биланса се прерачунавају према 
важећем курсу а курсне разлике се признају као приход или расход периода. 

Краткорочне пласмане чине кредити, хартије од вредности и остали краткорочни 
пласмани са роком доспећа до годину дана а мере се по амортизованој вредности. 
Немогућност наплате утврђује се на основу документованих разлога (судска одлука, 
стечај, ликвидација повериоца) и ствара се губитак због умањења вредности. Одлуку о 
отпису потраживања доноси управни одбор предузећа, на терет расхода. 

 
 
3.7 Трошкови позајмљивања и финансијске обавезе 
 
Трошкове позајмљивања чине камате и трошкови који настају са позајмљеним 

финансијским средствима. Они се признају као расходи у периоду у коме су настали. 
Финансијске обавезе су обавезе преме зависним или осталим повезаним правним 

лицима, дугорочни кредити, обавезе према добављачима. После почетног признавања (по 
набавној вредности) ове обавезе се мере по амортизованој вредности. 

 
 
3.8 Дугорочно резервисање 
 
Дугорочно резервисање настаје када је обавеза настала као резултат прошлог догађаја, 

тј. одлив ресурса је потребан за измирење обавеза. То су резервисања за трошкове у 
гарантном року, трошкови реструктуирања предузећа. Резервисања се коригују тако да 
одржавају најбољу садашњу процену на дан сваког биланса стања. Одлуку о 
појединачном резервисању доноси директор предузећа. 

 
 
 
3.9 Приходи и расходи 
 
Приходи обухватају приходе од редовних активности предузећа и добитке (продаја 

робе, субвенције, донације, регреси, компензација, доприноси и повраћај дажбина). Они се 
исказују по фактурној вредности умањеној за дате попусте и ПДВ. Приходи се признају у 
тренутку када се роба испоручи или кад је услуга извршена. 



Расходи обухватају трошкове који проистичу из редовних активности предузећа и 
губитке (трошкови директног материјала, производне услуге, резервисања, зараде, 
доприноси), и исказују се смањењем економске користи. Расходи се признају у периоду у 
коме су настали. 

 
 
 
 
3.10 Девизни курсеви 
 
 
Званични курсеви за валуте на дан 31.12.2011. год које су од значаја за пословање 

друштва и који су коришћени за прерачун девизних биланса стања у динаре су: 
 

 31.12.2011 31.12.2010 
EUR 104,6409 105,4982 
USD 80,8662 79,2802 
CHF 85,9121 84,4458 

 
 
3.11 Прерачунавање девизних извода 
 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем 

курсу НБС, који је важио на дан пословне промене. Позитивне или негативне курсне 
разлике настале приликом пословних трансакција у страној валути, приликом биланса 
стања су књижене у корист или на терет биланса успеха, као добитци или губитци по 
основу курсних разлика. 

 
 
3.12 Готовина и готовински еквиваленти 
 
У извештају о новчаним токовима под готовином се подразумева готовина, средства 

на текућим и девизним рачунима. 
 
4   Напомене уз финансијске извештаје 
 
БИЛАНС СТАЊА  
 
4.1 Нематеријална улагања и основна средства  
 
Нематеријална улагања и опрема су исказана по набавној вредности , а она укључује 

све издатке који се признају у складу са МРС 16.Њихова амортизација се врши по  
пропорционалној методи ,а за набавке у 2011 год. ,амортизација почиње од наредног 
месеца од дана активирања ,тј почиње да се обрачунава када се средства ставе у употребу. 

 
Вредност нематеријалних улагања се односе на :  
             У РСД -хиљада 

ОПИС  НАБАВНА ИСПРАВКА  САДАШЊА  



ВРЕДНОСТ ВРЕДНОСТИ ВРЕДНОСТ 
Улагања у развој    
Конц.патен.лиценце    
Остала нематер.улагања 1919 1816 103 
Нематер,улаг.у припр.    
Аванс за нем.улаг    
Укупно 1919 1816 103 

 
Амортизација нематеријалних улагања је 20% годишње , а век трајања је 5 год. 
Динамика промена на нематеријалним улагањима 
 
 
 

Ред, 
бр 

Опис 
дин.промене 

Улагање  
у развој 

Конц. 
патен.лиц.

Остала  
Нем.улаг.

Нем.улаг
у припр 

Аван за 
нем.ула 

Укуп Goodwil

I Набав.вредн        
1 Стање 

01.01.2011 
  3710   3710 3710 

2 Исправка  
Грешке и 
промена рачун 
полит. 

       

3 Нова улаг.        
4 Отуђења и  

расходи 
       

5  Ревалоризација        
6  Остало         
7 Стање 

31.12.2011 
  3710   3710 3710 

II Исправка  
Вредности  

       

1 Стање 
01.01.2011 

  1684   1684 1684 

2 Исправка  
Грешке и 
промена рачун 
полит. 

       

3  Амортизација        
4 Губици због 

Обезвр. 
       

5 Отуђ и расход.        
6 Ревалоризација        
7 Остало        
 
8 

Стање 
31.12.2011 

  1684   1684 1684 

 
 
 
III 

Садашња 
вредност  
нматер.  
улагања 

  2026   2026 2026 



 
Вредност некретнине , постројења и опреме односе се на : 
           У РСД -хиљада 

Опис  Набавна вредност  Исправка вредности Садашња вредност 
Земљиште     
Грађевински објекти  586.420 11.728 574.692
Постројења и опрема 11.496 1.220 10.277
Основно стадо    
Укупно 597.916 12.948 584.969

 
 
Амортизација грађевинских објеката је 3 % годишње а корисни век трајања је 30 

година. 
Структура садашње вредности основних средстава је дата у табели: 
 

Опис  Износ Структура 
Земљиште    
Грађевински објекти  574.692 98,24
Постројења и опрема 10.277 1,76
Основно стадо   
Укупно 584.969 100

 
4.2 Инвестиционе некретнине  
 
Преглед инвестиционих некретнина ,које су процењене по моделу поштене вредности 

, дат је у табели : 
          У РСД -хиљада 

Почетно стање 2011 год. 41.551
Исправка грешке и промена рач.политике 
Повећања –резултат стицања 
Повећања –резултат накнадних издатака 
Ревалоризација 
Отуђења и расходовања 
Пренос са или на залихе и некр које кор 
власник 
Крајње стање 41.551

 
 
4.3  Дугорочни финансијски пласмани (учешћа у капиталу) 
 
На дан 31.12.2011 год. Друштво нема дугорочне финансијске пласмане (учешћа у 

капиталу ,дугорочне хартије од вредности , дугорочни кредити и остали финансијски 
пласмани) 

 
4.4 Залихе 
Структура залиха на дан  31.12.2011 год је : 
          У РСД -хиљада 
 

Опис 2011 2010 



Залихе материјала  672 521
Резервни делови 
Алат и инвентар  3.249 3.775
Недовршена производња  
Роба у промету на мало  689 1.360
Готови производи  
Сопствени полупроизводи 
Дати аванси 685 700
Исправке вредности -2.117
Укупно 5.295 4.239

 
Друштво није извршило отпис залиха нити је вршило исправку вредности  алата и 

ситног инвентара .Стање залиха је усаглашено са стањем у пословним књигама 
Предузећа. 

 
4.5 Краткорочна потраживања и пласмани  
Краткорочна потраживања и пласмани на дан 31.12.2011 су: 
 

                   Опис                       2011    2010  
 Купци у земљи   139 712
Дате позајмице  8.500
Купци у иностранству 
Краткор .депозит  512
Друга потраж.без 223 731 50
Укупно  9.882 762

 
Потраживања од купаца у земљи и иностранству са већим салдом 
                            У РСД -хиљада 

Ред.бр. Назив купца Место Износ 
1 RAPTI KALI   

  
ATHENS 5

2 TUR.AGENC 
KURENT 

 6

3 ATI AUTO  
TRANSPORT INTER

 520

4 GIZ INTER. 
SERVICES 

 142

5 TD IBEGALIS  
DOOEL  

OHRID 25

 
 
4.6 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  И ГОТОВИНА 
 
Вредности готовинских еквивалената и готовине су : 
           У РСД -хиљада 

Опис  2011 2010 
Прелазни рачун  658 219
Текући рачун 1.159 356



Благајна  130 2
Девизни рачун 1.487 314
Девизна благајна 359 202
Остала новч.средства 453 197
Укупно 4.246 1.290

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА  
          РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

ОПИС 2011 2010 
Порез на додату вредност 58 831 
Активна временска разгран.   
Укупно 58 831 

 
4.8 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА  
 
Друштво нема одложена пореска средства  
   
 
4.9 ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ   
 
Структура капитала на дан 31.12.2011 год је следеће  

ОПИС 2011 2010 
Акцијски капитал  65.673 65.673
Удели доо 
Улози 
Државни капитал 
Друштвени капитал 
Задружни удели  
Остали основни капитал 
Укупно: 65.673 65.673

 
 
Акцијски капитал је изражен у 65.673 акција.Номинална вредност једне акције је 

1.000, 00 дин.Власничка структура капитала је следећа : 
 
1-  70%  акцијски капитал конзорцијум који располаже са 45.971 акција укупне 

номиналне вредности  од 45.971.000,00 дин. 



2- 29,99%  акцијски капитал физичких лица који располажу са  19.700 акција укупне 
номиналне вредности  од 19.700.000,00 дин. 

3-  0,01%  акцијски капитал дат на управљање Акцијском фонду  који располаже са  
2 акције укупне номиналне вредности  од 2.000,00 дин. 

 
Структура  капитала  на дан 31.12 .2011 год   је  
           У РСД -хиљада 

ОПИС 2011 2010 
Основни  капитал -акцијски 65.673 65.673
Неуплаћени  упис.капитал 
Резерве  95 95
Нераспоређена добит 305.654 350.626
Губитак 0 46.706
Укупно 371.422 463.100

 
 
4.10  РЕЗЕРВЕ    
             У РСД -хиљада 

ОПИС 2011 2010 
Емисиона премија 
Законске резерве  5 5
Статутарне и др.резерве 90 90
Укупно 95 95

 
 
4.11  НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ  
 
           У РСД -хиљада 

ОПИС 2011 2010 
Нераспор добит ран .година 305.654 350.626
Исправка грешке и промена 
рач.политике 
Кориговано стање нераспор 
Добити ран.година 
Исплата дивиденде 
Остала повећања 
Остала смањења 
Нерасп. добит тек.године 
Стање 31.12.2011 305.654 350.626

 
Средства са рачуна ревалоризационих резерви од 351.433 РСД хиљада и са рачуна 

нераспоређене добити текуће 2007 год. Од 97 РСД хиљада пренети су одлуком управног 
Одбора друштва 10.11.2008 год. на рачун нераспоређене добити ранијих година 
(ревалоризационе резерве су формиране у периоду 2001 -2003 год.ревалоризацијом 
основних средстава .  

 Губитак 2008 од 1.046  РСД  хиљада покривен је у 2009 год.на терет нераспоређене  
Добити ранијих година (2005 год) 
 
 



4.12  ГУБИТАК  
 

 У РСД -хиљада 
ОПИС 2011 2010 

Губитак ранијих год. 0 16.433
Губитак текуће год. 0 30.274
Укупно 0 46.707

 
4.13  ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ  
 
Друштво није доносило одлуку о откупу сопствених акција 
 
 
 
4.14   КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  
  
На  дан 31.12.2011 год. друштво нема краткорочне финансијске обавезе  
 
4.15   ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  
 
            У РСД -хиљада 

ОПИС 2011 2010 
Добављачи –мат и  
Завиц.прав.лица 
Добављ.-остала повез. 
правна лица 
Добављачи у земљи  2.326 546
Добављачи у иностранству 22.034
Остале обавезе из послов. 117 116
Обавезе према увознику 
Остале обавезе  из спец.посл 17.718 39.054
Примљени аванси -депозит 112
Укупно :  42.307 39.716

 
 
Добављачи  са највећим салдом                         

                                            У РСД -хиљада 
Ред.бр. Назив добављача Износ 

1 ЋИРА Д.О.О  
  

2.293

2 УНИОН ДРВО  606
3 ХРАСТ КОМЕРЦ 

СЗР 
223

4 АМБАР Д.О.О. 187

5 РС-СНАБДЕВАЊЕ  63 
 
 



4.16    ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА  
 
Друштво нема обавезе  по основу јавних прихода  
 
 
4.17    ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА 

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   
                                                   
У РСД -хиљада 

ОПИС 2011 2010 
Обавезе за нето зараде  и 
накнаде 

0 0

Обавезе за дивиденде . 0 0
Обавезе према запосленима 0 0
Остале обавезе 22 8
Укупно 22 8

 
 
 
 
4.18    ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ  ОБАВЕЗЕ  

                                                   
У РСД -хиљада 

ОПИС 2011 2010 
Почетно стање 01.01.2011 0 0
Исправка грешке и пром. 
Рач.политике 

0 0

Повећање /Смањење  у току 
Године  

0 0

Крајње стање -31.12.2011  1.031 0
Укупно 1.031 0

 
 
 

БИЛАНС УСПЕХА 
 
4.19   ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

   
   
   
 У РСД -хиљада 

 

ОПИС 2011. 2010
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним 
лицима  

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима  

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 16.612 



ОПИС 2011. 2010
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 4 

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 
правним лицима  

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 100.804 5.427

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном 
тржишту 420 217

Приход од закупа   

Остали пословни приходи  91

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 117.840 5.735

УКУПНО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.20    ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  

    У РСД -хиљада 
 

ОПИС 2011 2010
Трошкови материјала за израду 7.541 1.217

Трошкови осталог  материјала 6.393 158

Трошкови горива и енергије 5.001 2.716

УКУПНО 18.935 4.091
 
4.21. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 
РАСХОДИ 

У РСД -хиљада 
 

ОПИС 2011 2010.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 5.432 14.627

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 972 2.621

Трошкови накнада по уговорима о делу  

Трошкови накнада по ауторским уговорима  



ОПИС 2011 2010.
Трошкови накнада по уговорима о привременим и 
повременим пословима  

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 
уговора  

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора  

Остали лични расходи и накнаде 1.063 2.636

УКУПНО 7.467 19.884
 

4.22. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
У РСД -хиљада 

 

ОПИС 2011. 2010
Амортизација алата и инвентара   0 3.604

Амортизација грађевинских објеката   11.728 2.893

Амортизација опреме   1.220 

Трошкови резервисања  

УКУПНО 12.948 6.497
 
 
 
 
 

4.23. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
У РСД -хиљада 

 

ОПИС  2011. 2010
Трошкови услуга на изради учинака  

Трошкови транспортних услуга 1.586 182

Трошкови услуга одржавања 4.321 38

Трошкови закупнина  

Трошкови сајмова 
  

Трошкови рекламе и пропаганде 280 549

Трошкови истраживања 20.651 21

Остали трошкови производних услуга 3.326 114

Трошкови непроизводних услуга 30.666 689

Трошкови репрезентације 
 211 57

Трошкови премија осигурања 266 



ОПИС  2011. 2010
Трошкови платног промета 1.635 67

Трошкови чланарина коморама  

Трошкови пореза 2.783 3.185

Трошкови доприноса  

Остали нематеријални трошкови 1.815 139

УКУПНО 67.540 5.041
 

4.24 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
У РСД -хиљада 

 

ОПИС  2011 2010.
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица  

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица  

Приходи од камата  

Позитивне курсне разлике 1.013 6

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  

Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и 
заједничких улагања  

Остали финансијски приходи  

УКУПНО 1.013 6
 
 
 
 
 

4.25 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

У РСД -хиљада 
 

ОПИС  2011. 2010.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима  

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима  

Расходи камата 6.622 23

Негативне курсне разлике  

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и 
заједничких улагања  



Остали финансијски расходи  

УКУПНО 6.622 23
 

4.26 . ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

У РСД -хиљада 
 

ОПИС  2011 2010
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме  

Добици од продаје биолошких средстава  

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од 
вредности  

Добици од продаје материјала  

Вишкови  

Наплаћена отписана потраживања  

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 
осим валутне клаузуле  

Приходи од смањења обавеза  

Приходи од укидања дугорочних резервисања  

Остали непоменути приходи 186 330

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава  

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних 
улагања  

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења 
и опреме  

Приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају 

 

Приходи од усклађивања вредности залиха  

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана  

Приходи од усклађивања вредности остале имовине  

УКУПНО 186 330
 
4.27  ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

ОПИС  2011 2010
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 
улагања, некретнина, постројења и опреме  




































