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Naziv : PUTNIK AD NOVI SAD

Sediste (  mesto;  u l ica ibroj  ) :  NOVI SAD, ILIJE OGNJANOVICA 24

BILANS STANJA

na dan 31.12 '  20 13 .  god ine -  u  h i l jadama d inara

l z n o s

r j  , . , l l P O Z l C l ' l n  '  , , '  ' .  '  .  , Prethodna godina

1 : 3 5 6

AKTIVA

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 001 277795 2786s8

00 I .  NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 002

012 I I .  GOODWILL 003

01be2012 I I I .  NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 43 7 1

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I

BloLosKA S REDSTVA (006+007+008)
005 277752 278587

020,022,023,
026, 027(deo),
028(deo), 029

006 249107 264576

024,027(deo),
028(deo)

2. Investicione nekretnine 007 28645 14011

021.025,
027(deo), 028(deo)

3. BioloSka sredstva 008

V. DUGOROENI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011 )

009

030 do 032,
039(deo)

1. UdeSca u kaPitalu 0 1 0

033 do 038,
039(deo) minus

037
2. Ostal i  dugorodni f inansi jski plasmani 0 1 1

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+01s) 012 32097 31448

1 0  d o  1 3 ,  1 5 I .  ZALIHE 0 1 3 543 502

1 4
I I .  STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I

SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJI
014

I I I .  KRATKOROENA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (01 6+01 7+01 8+01 9+020)

0 1 5 31554 30946

20,21  i  22 ,  os im
223

1. PotraZivanja 0 1 6 1 8 0 1 9 6257

223 2. Potrahivania za viSe pla6en porcz na dobitak 017 70 70

23 minus 237 3. Kratkorodni f inansi jski plasmani 0 1 8

24 4. Gotovinski ekvivalenti  i  gotovina 0 1 9 6637 6983



I

-  u  h i l jadama d inara

l z n o s

Teku6a godina Prethodna godina

1 , 5 6

27 i 28 osim 288 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranieenja

020 6828 1 7636

288 V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 021

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+0211 022 309892 31 01 06

29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 023

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+0231 024 309892 31 01 06

88 E. VANBILANSNA AKTIVA 025

PASIVA

A.KAPITAL
(1 02+1 03+1 04+1 O5+1 06-1 07+1 08-1 09-1 1 0)

1 0 1 72336 78445

30 I .  OSNOVNI KAPITAL 102 9 8 1 1 3 9 8 1 1 3

3 1 II. NEUPLACTruI UPISANI KAPITAL 1 0 3

32 I I I .  REZERVE 104 432 432

330 i  331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 1 0 5

332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

1 0 6

333
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

107

34 VI I,  NERASPOREDENI DOBITAK 1 0 8

J C VII I .  GUBITAK 1 0 9 26209 201 00

037 i 237 I rX OTXUpLJENE SOPSTVENE AKCIJE I 110

B. DUGOROENA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+11 3+1 1 6)

1 1 1 236648 231  533

40 . DUGOROEruN NEZCRVISANJA 112

4 1 ll. DUGOROC Nr OgnvEzE (114+115) 113 43022 125764

414,415 1. Dugorodni kredit i 1 1 4 1546 6976

41 bez 414 i  415 | 2 Ostale dugorocne obaveze | 1 15 41476 1 1 8788

III. KRATKOROENE OBAVEZE
(117+11 8+1 1 9+120+121+122)

1 1 6 I 93626 1 05769

42, osim 427 1. Kratkoro6ne finansijske obaveze 117 83299

427
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaj

i sredstava poslovanja koje se obustavlja
1 1 8

4 3 i 4 4 3. Obaveze iz Poslovanja 1 1 9 1 05887 101704

4 5 i 4 6 4. Ostale kratkorocne obaveze 120 237 5 3409

47 , 48 osim 481 i
49 osim 498

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i

ostal ih javnih prihoda i  pasivna vremenska
razgrani6enja

121 2065 656

481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 1 2 2



V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

31 01 06G. UKUPNA PASIVA (101+111 +1231

D. VANBILANSNA PASIVA

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrZini i formi obrazaca
preduzetnike ( "SluZbeni glasnik RS", br.114lOO ,5107 ,1

dana 21.02. .2014 . godine

1 9/08, 2110, 101 112 i 1 18112)

NOVOM SADU

Zakonski zastuPnikLice odgovofno za sastavljanie
fi nansil$kog izve5taja

t\uc08?b

fH*t$rir{\ilQ",,,g



-t

Popunjava Agenci ja za privredne registre

T T T  T  T f T T T T N
1 2 T  1 9  2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
Vrsta posla

Naziv :  PUTNIK AD NOVI SAD
Sediste ( mesto; ulica ibroj ) : NO

BILANS USPEHA

u per iodu oa  01 .01 .  do  31 '12 '  20  13  .  god ine -  u  h i l j adama d ina ra

Popunjava pravno l ice - preduzetnik

nEgtrtrgtrtrtr
PIBtrtrtrtrtrtrtrtr trtrtrn8

Sifra delatnost

Grupa raduna,
radun

l z n o s
:Tekuda godina Prethodna godina

1 3 ' 4 5 b

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

1. POS LOVNI PRI HOD | (202+203+294'lQ$+2061 201 93687 89152

6 0 i 6 1 l .Prihodi od prodaje 202 57701 62354

62 2. Prihodi od aktiviranja udinaka i  robe 203

630 3. Povecanje vrednosti  zal iha u6inaka 204

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha u6inaka 205

6 4 i 6 5 5. Ostal i  poslovni Prihodi 206 35986 26798

lr. PosLovNl RASHODI (208 DO 2121 207 871 86 90959

50 1. Nabavna vrednost Prodate robe 208 27 21

2. TroSkovi materijala 209 21515 22065

52
3. Tro5kovi zarada, naknada zarada iostali li6ni
rashodi

210 37745 44070

54 4. Tro5kovi amortizacije i rezervisanja 211 11097 1 0693

5 3 i 5 5 5. Ostal i  poslovni rashodi 2 1 2 1 6802 14110

il|. PosLovNl DoBITAK (201-2071 213 6501

rv. PosLovNl GUBIT AK (207 -2011 214 1 807

oo V. FINANSIJSKI  PRIHODI 215 120 281

30 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 14439 708

6 7 i 6 8 VII. OSTALI PRIHODI 2 1 7 6244 4599

5 7 i 5 8 VIII.  OSTALI RASHODI 218 3537 2814

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE

oPoREZf VANJA (213-21 4+ 21 5'21$+217 -2181 219

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE

O PO REZIVA NJA (21 4'21 3' 2l $+21 6'217 +21 8l
220 5 1 1 1 449

6 9 - 5 9 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE

OBUSTAVLJA
221

5 9 - 6 9
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE

OBUSTAVLJA
222 218 27



/

-  u  h i l jadama d inara

l z . n  o  s

godina Prethodna godina

1 , 5 6

B. DOB|TAK PRE OPOREZIVANJA (219'220+221'

2221
223

V. GUB|TAK PRE OPOREZIVANJA (220'219+222'

2211
224 5329 476

G. POREZ NA DOBITAK

721 1. Poreski rashod Perioda 225

722 2. OdloZeni poreski rashodi perioda 226 780

722 3. OdloZeni poreski prihodi perioda 227

723 D. lspla6ena l i6na primanja poslodavcu 228

Di. NETO DOBITAK {223- 224- 225'226+ 227- 2281 229

E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226'227 + 228 230 61 09 476

Z. ruero DoBlrAK KoJl PRIPADA MANJINSKIM
ULAGACIMA

231

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIdNOG PRAVNOG LICA

232

I .  ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada Po akciji 233

2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234

NOVOM SADU dana 21.02. .2O 14 .  godine

preduzetnike ( "Slu2beni glasnik RS", br' 114lOO , 5lO7 , 1 19/08, 2110, 101112 i 118112)

Zakonski zastuPnik

'a pravna l ica i

Lice odgovorno za sastavljanje
fi nansijskpg izvestaja
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Sifra delatnost Pq

Popunjava pravno l ice - preduzetnik'Itrtrtrg trggtrtrgtrtrtr
Mati6ni broi

Popunjava Agencija za privredne registre

t rT t r  T  TTTTTE
1 1  3  1 9  2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
Vrsta posla

T
26

Naziv :  PUTNIK AD NOVI SAD
Sediste (  mesto;  u l ica ibroj  ) :  NOVI SAD, ILIJE OGNJANOVICA 24

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u  p e r i o d u  o o  0 1 . 0 1 '  6 s 3 1 ' 1 2 '  2 0 1 3  .  g o d i n e -  u  h i l j adama d ina ra

l z n o s

Tekuda godina Prethodna godina

2 ' ? 4
1

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

l.  Pri l iv i  gotovine iz poslovnih aktivnosti  (1 do 3) 301 107873 1 04988

1. Prodaja i  pr imljeni avansi 302 104332 1 021 86

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 4 49

304 3537 2753
3. Ostal i  pr i l iv i  iz redovnog poslovanja

l l .  Odlivi  sotovine iz poslovnih aktivnosti  (  1 do 5) 305 102756 99356

306 44604 42099
1. lsplate dobavl jadima i  dat i  avansi

2.Zarade, naknade zarada iostal i  l i6ni rashodi 307 44297 4 8 1  5 0

3. Placene kamate 308 1641 684

4. Porez na dobitak 309 t c /

5. Placanja po osnovu ostal ih javnih prihoda 3 1 0 12214 8266

l l l .  Neto pri l iv gotovine iz poslovnih aktivnosti  (  l - l l  ) 3 1 1 5117 5632

lV. Neto odl iv gotovine iz poslovnih aktivnosti  (  l l  - l ) 312

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

l. Pri l iv i  gotovine iz akt ivnosti  investiranja ( 1 do 5 ) 3 1 3 23

314
1. Prodaja akci ja i  udela ( neto pri l iv i  )

3 1 5 23
2 Prarta ia nemaler i ia ln ih u laoania.  nekretnina,  postro ienja '  opreme i  b io loSkih sredstava

3 1 6
3.  Osta l i f inans i jsk i  p lasmani  (  neto  pr i l i v i  )

4. Primljene kamate iz akt ivnosti  investiranja 317

3 1 8
5. Primljene dividende

3 1 9 926 1 0290
l l .  Odlivi  qotovine iz akt ivnosti  investiranja ( 1 do 3 )

320
1. Kupovina akci ja i  udela ( neto odl ivi  )

J Z I 926 1 0290
? Krrnovina namater i ia ln ih u laoania.  nekretnina,  postro jenja,  opreme ib io loSkih sredstava

322
3. Ostal i f inansi jski plasmani ( neto odl ivi  )

323
l l l .  Neto pri l iv gotovine iz akt ivnosti  investiranja ( |  -  l l  )

324 926 10267
lV. Neto odl iv gotovine iz akt ivnosti  investiranja ( l l  -  |  )



-  u  h i l i adama d ina ra

l z n o s

Teku6a godina Prethodna godina
,  t , 2 , ' 3 4

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

l. Pri l iv i  gotovine iz akt ivnosti f inansiranja (1 do 3) 3 Z J 8290

1. Uvecanje osnovnog kapitala 326

2. Dugorocni i  kratkorodni kredit i  (  neto pri l iv i  ) 327 8290

3. Ostale dugoro6ne i  kratkorodne obaveze 328

l l .  Odlivi  gotovine iz akt ivnosti  f inansiranja ( 1 do 4 ) 329 4537 1476

1. Otkup sopstvenih akci ja i  udela 330

2. Dugorodni i kratkorodni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331 4375 1314

3. Finansi jski l iz ing 332 162 162

4. lsplacene div idende 333

l l l .  Neto pri l iv gotovine iz akt ivnosti  f inansiranja ( |  -  l l  ) 334 6 8 1  4

lV. Neto odl iv gotovine iz akt ivnosti  f inansiranja ( l l  -  |  ) 335 4537

G. SVEGA PRtLtVr GOTOVTNE (301+313+325) 336 107873 1 1 3301

D. SVEGA ODLtVt GOTOVTNE (305+319+329) 337 108219 111122

Dj. NETO pRrLrVt cOTOVtNE (336-337) 338 2179

E.NETO ODLTV GOTOVTNE ( 337-336) ??o 346

Z. corovrNA NA pocETKU oBRAe uNSKoc pERtoDA 340 6983 4804

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAEUNA GOTOVINE 341

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAEUNA GOTOVINE 342

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAEUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341 -3421 343 6637 6983

U NOVOM SADU dana 21 .02 . .2014 .  god ine

preduzetnike (  "SluZbeni  g lasnik RS",  br .114106 ,5107 ,  119/08, 2110, 1O1l12i  118112)

Zakonsk i  zastupnikLice odgovorno za sastavljanje
fi ng{Sijskog izveStaja

" / /
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Sifra delatnost
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Popunjava Agencija za privredne registre
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Vrsta posla
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20 21 22 23 24 25

T
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Naziv :  PUTNIK AD NOVI SAD
Sediste (mesto;  u l ica ibroj  )  :  NOVI SAD, ILIJE OGNJANOMCA 24

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

u per iodu od 01.01.  6s 31 '12 '  20 13 -  godine -  u  h i l j adama d ina ra

Red
br.

, , .  I

:  i .  :

:  t l . i.AOP

.!riih lii::i..

: !  :  ' r i  , l

Neupladeni
upisani kapital

(grupa 31)
1 : ;  r r r . ,  I  l

AOP
Emisiona

premija (radun
320)

' , i 4 5

.l
I

Stanje  na dan 01.01.  Prethodne
sodine Ul2-

401 9 8 1 1 3 414 427 440

2

lspravka materi jalno znacajnih
greSaka i  promena
radunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

402 415 428 441

J

lspravka materi jalno znadajnih
gre5aka i  promena
ra0unovodstvenih pol i t ika u
prethodnoj godini -  smanjenje

403 416 429 442

4
Korigovano podetno stanje na
dan 01.01.  prethodne godine'Lnl? (red.br. 1+2-31

404 9 8 1 1 3 417 430 443

5
Ukupna pove0anja u Prethodnoj
godin i

405 418 431 444

6
Ukupna smanjenja u Prethodnoj
godin i

406 419 432 445

7
Stanje na dan 31.12. Prethodne
godine ' l ,Ott (red.br. 4+5-6)

407 9 8 1 1 3 420 433 446

8

lspravka materi jalno znadajnih
greSaka i  promena
radunovodstvenih pol i t ika u tekucoj
godini - povecanje

408 421 434 447

I

lspravka materi jalno znaeajnih
greSaka i  promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

409 422 435 448

1 0
Korigovano podetno stanje na
dan 01.01.  teku6e qodine'LOlt (rea.ur.-z+e-s1

410 9 8 1 1 3423 436 449

1 1 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekuCoj godini 4 1 2 425 438 451

1 3 Stanie na dan 31.12. teku6e
godine' l  t l t  (red.br. 10+'11'121

413 9 8 1 1 3 426 439 452



I

-  u  h i l jadama d inara

.  . , ,  ,  , , t
'  

. ' : .  ! )  
:  : l

r - ,  I  : l ; :  ; , :
l : : : l :  .

AOP ]
l  , t ' .  ,
. . . , : , , i

": 'l; - ].,. j

fioF.,

jffii'if;ui'
dobici po osnovu

hartija od
vrednosti (radun

"' , ,-  '332)

AOP

Nerealizovani
gubici po osnovu

hartija od
vrednosti  (radun

???\
v v v l

t i .  
, , ; 8 I

1 Stanje  na Qan 01.01.  prethodne
godine 

'l rn? 453 432 466 479 492

2

lspravka materi jalno znadajnih
gre5aka i  promena
radunovodstvenih pol i t ika u
prethodnoj godini -  povecanje

454 467 480 493

3

lspravka materi jalno znaeajnih
gresaka i  promena
racu novodstvenih politika u
prethodnoj godini -  smanjenje

455 468 481 494

4
Korigovano pocetno stanje na
dan 01.01.  prethodne godine

1nZ (red.br. 1+2-31
456 432 469 482 495

5 Ukupna povecanja u prethodnoj
godin i

457 470 483 496

o
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godin i

458 471 484 497

7
Stanje na;dan 31.'12. prethodne
godine 4,0t1 (red.br.4+5-6)

459 432 472 485 498

8

lspravka materi jalno znacajnih
gresaka i  promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

460 473 486 499

q

lspravka materi jalno znacajnih
gresaka i  promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

461 474 487 500

1 0
Korigovano pocetno stanje na
dan 01.01.  tekuce qodine

q'q3 (rea.ur.-z+a-S1
462 432 475 488 q n l

1 1 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

1 3 Stanie na dan 31.12. tekuce
godine r l f l l \1red.br. 1o+11-12)

465 432 478 491 504



-  u  h i l j adama d ina ra

Red.
'b i .

i  ; :  
'

O P I S  : r  O P ,

.  Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8€+10-11-12)

.-,.,:,,il; 1 2 1 3

I
I

Stanje  na-daq 01.01.  prethodne
godine 'l-nl?- 505 67058 5 1 8 86682 531 544 78921

2

lspravka materijalno zna6ajnih
gre5aka i  promena
raCunovodstvenih pol i t ika u
prethodnoj godini -  poveCanje

506 5 1 9 532 545

3

lspravka materi jalno znadajnih
gre3aka i  promena
radunovodstvenih pol i t ika u
prethodnoj godini -  smanjenje

507 520 533 546

4
Korigovano podetno stanje na
da.n 01^.01. prethodne godine

Ul? ired.br. 1+2-sl
508 67058 521 86682 534 547 78921

q Ukupna povecanja u prethodnoj
godin i 509 522 476 535 548

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj
godin i 5 1 0 67058 523 67058 536 549 476

7
Stanje na-dan 31.12. prethodne
godine qf lL (red.br. 4+5-6)

5 1 1 524 20100 537 550 78445

8

lspravka materi jalno znacajnih
gresaka i  promena
racunovodstven ih politika u tekucoj
godini - poveCanje

512 525 538 551

9

lspravka materi jalno znadajnih
gre5aka i  promena
radunovodstven ih politika u teku6oj
godini - smanjenje

5 1 3 526 539 552

1 0
Korigovano po6etno stanje na
da4 Q1.r01. teku6e godine

(red.br. 7+8-9)
514 527 201 00 540 553 78445

11 Ukupna povecanja u tekudoj godini 5 1 5 528 6 1 0 9 541 554

12 Ukupna smanjenja u tekuCoj godini 5 1 6 529 542 61 09

1 3 Stanie nadan 3'1.12. teku6e
godine 

'Ul\  
(red.br. 10+11-121

517 530 26209 543 556 I  ZJJO



F

- u hi l jadama dinara

NOVOM SADU dana 21.02. .2014 . godine

Zakonski zastuPnik

Obrazac propisan pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansBli-h izv-egtaja zalrivredna drustva, zadrugs, druga'pravna lica i

1 Stanje na dan-Q1.01. prethodne

sodine Ul2 557

2

lspravka materijalno zna6ajnih
gre5aka ipromena
ra6unovodstvenih politika u
prethodnoj godini - Pove6anje

558

3

lspravka materijalno zna0ajnih
greiaka ipromena
ra6unovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

559

4
Korigovano poEetno stanje na
dan 01.01. prethodne godine
,\fr\" (red.br.1+2-3)

560

5
Ukupna poveCanja u Prethodnoj
godini

561

6
Ukupna smanjenja u Prethodnoj
godini

562

7
Stanie na dan 31.12. Prethodne
sodineUll  (red.br.4+5-6)

563

I

lspravka materijalno znadajnih
gre3aka ipromena
ra6unovodstvenih politika u tekCcoj

564

I

lspravka m aterijalno znadajnih
gre5aka ipromena
ra6unovodstvenih politika u tek6coj
godini- smanjenje

565

1 0
Korigovano potetno stanie nao^Ud''i?$:'1:;$ll566

1 1 Ukupna pove6anja u tekuGoj godini 567

12 Ukupna smanjenja u tekudoj godini 568

1 3 Stanie ne dan 31.12. teku6e
godine '  h)17 ( red.br .  10+11-12)

569

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijgfiog izveStaja

6\Jc08?d\

;-tit,ot*e
v,^ sJ

preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 lAtOO ,5107 , 119/08, 2110' 101112i 118112)



.-:

Naziv:  PUTNIK AD NOVI SAD
Sedi5te ( mesto; ulica i broj ) : ILIJE OGNJANOVICA24

STATISTIEKI ANEKS

za 20 13. godinu

OpSTt pODACt O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA INEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME IBIOLOSKIH SREDSTAVA

trEtrtrEEEE
Matieni broj

popuniava pravno l ice - preduzetnik

trtrEtrg trEstrtrgtrtrtr
Sifra delatnost PIB

Popunjava Agencija za privredne registre

TNT T
1 2  3  1 9
Vrsta posla

T [ T ] T T N
20 21 22 23 24 25

I
zo

i. r l

. l ' l , l l l : ,

I  t : l :
.  . i  .  1

Prethodna godina

. , :  
:  l 2 3 4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 1 2 1 2

2. Oznaka za veliCinu (oznaka od 1 do 4) 602 2 ?

3. Oznaka za vlasni5tvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4. Broj stranih (pravnih ili fizidkih) lica koja imaju u6e5ce u kapitalu 604 1 1

5. Proseean brojzaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 52 67

-  iznos i  u  h i l jadama d inara

Grupa raeu
racun

f ,8,
lspravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 - ' ' . ' , 1 5 h

0 1 1. Nemateri jalna ulaganja

1.1.  Stan je  na Po6etku godine 606 1 1 0 39 t l

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXXI

1.3. Smanjenja u toku godine 608 XXXXXXXXXXXX 28

1.4. Revalorizaciia 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)6 1 0 1 1 0 67 43

02
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i
bioloSka sredstva

2.1. Stanje na podetku godine 6 1 1 439416 1 60829 278587

2.2. Povebanja (nabavke) u toku godine 612 37635 XXXXXXXXXXXX 11002

2.3. Smanjenja u toku godine 6 1 3 28466 XXXXXXXXXXXX 11837

2.4. Revalorizaciia 614 XXXXXXXXXXXX

2.5.  Stan je  na kra ju  godine (611+612-613+614)6 1 5 448585 1 70833 277752



III STRUKTURA ZALIHA

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

Grupa raduna,
radun

o P t s AOP Tekuca godina Prethodna godina

I 2 3 4 q

1 0 1. Zalihe materijala 6 1 6 395 3 8 9

1 1 2. NedovrSena proizvodnja 617

12 3. Gotovi proizvodi 6 1 8

4 4 . 4. Roba 6 1 9 4

1 4 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620

1 5 6. Dati  avansi 621 144 1 0 6

7.  SVEGA (616+617+61 9+619+620+621=013+014) 622 543 502

-  i znos i  u  h i l j adama d ina ra

-  i znos i  u  h i l j adama d ina ra

- broj  akci ja kao ceo broj

-  i znos i  u  h i l j adama d ina ra

Grupa raduna,
raeun

AOP Tekuca godina Prethodna godina

I t2, , 3 4

300 1. Akci jski kapital o/-J 9 8 1 1 3 9 8 1 1 3

u tome : strani kaPital 624 40822 40822

301 2. Udeli  dru5tva sa ogranieenom odgovorno5cu 625

u tome : strani kaPital ozo

302 3. Ulozi dlanova ortaekog i  komanditnog dru5tva 627

u tome : strani kaPital 628

?n? 4. DrZavni kapital 629

304 5. DruStveni kapital 630

305 6. ZadruZni udel i 6 3 1

309 7. Ostal i  osnovni kaPital o5z

SVEGA (623+625+ 627 +629+630+631 +632=102l. 633 9 8 1 1 3 9 8 ' 1  1 3

Grupa raeuna,
radun

O P I S AOP Teku6a godina Prethodna godina

1 2 J 4 q

1.  Obidne akc i je

1.1 .  Bro j  ob ien ih  akc i ja 634 9 8 1 1 3 9 8 1 1 3

deo 300 1.2.  Nominalna vrednost  ob ien ih  akc i ja  -  ukupno o J c 9 8 1 1 3 9 8 1 1 3

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj priori tetnih akci ja h a h

deo 300 2.2. Nominalna vrednost priori tetnih akci ja - ukupno o J /

JUU 3. SVEGA -nominalna vrednost akci ja (635+637=623) 638 9 8 1 1 3 9 8 1 1 3



VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

-  iznos i  u  h i l jadama d inara

-  iznos i  u  h i l jadama d inara

AOP Tekuda godina Prethodna godina

1 ' 3 4 q

20 1. PotraZivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)

639 15213 4269

43 2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)

640 14416 1 0233

deo 228
3. PotraZivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
Stete (dugovni promet bez podetnog stanja)

641 263 1 064

27 4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godiSnji  iznos po poreskim pri javama)

642 4896 6748

43 5. Obaveze iz poslovanja
(potraZni promet bez poeetnog stanja)

643 48690 58254

450 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potraZni promet bez pocetnog stanja)

644 19747 23433

451 7. Obaveze za porcz na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

645 2311 3173

452 8. Obaveze za doprinose nazarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)

646 5241 5 8 0 1

461,462 i723 9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i  l icna primanja poslodavci
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

647

465 10. Obaveze prema f izickim l icima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)

648 343 505

47 11. Obaveze za PDV (godisnj i  iznos po poreskim pri javama) 649 13240 1 2 5 4 7

12. Kontrolnizbir (od 639 do 649) 650 124360 126027

Tekuda godina Prethodna godina

t : 3 4 5

5 1 3 1. TroSkovi goriva i energije 651 1 3559 1 0836

520 2. Tro5kovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 27299 32407

521 3. Tro$kovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca

653 4908 5801

522,523,524 i  525 4. Tro5kovi naknada f izidkim l icima (bruto) po osnovu ugovora 654 601 853

3ZO 5. Tro$kovi naknada elanovima upravnog i  nadzornog odbora (bruto) 655 1750 2230

529 6. Ostal i  l idni rashodi i  naknade 656 3187 2779

C J 7. TroSkovi proizvodnih usluga 657 7255 5574

533, deo 540 i  deo
525

8. TroSkovi zakupnina 658

deo 533,deo 540 i
deo 525

9. TroSkovi zakupnina zemlj ista 659

536, 537 1 0. Tro5kovi istraZivanja i razvola 660 B 1 75

540 1 1. Tro5kovi amortizacije o o l 11097 1 0693

552 12. TroSkovi premija osiguranja ooz 1264 1 064

553 13. TroSkovi platnog Prometa ooJ 1026 859



-  iznos i  u  h i l jadama d inara

Grupa raeuna,
radun:' , . Teku0a godina Prethodna godina

1 4 6

554 14. Tro5kovi dlanarina 664 79 95

555 15. Tro5kovi poreza 665 1 1 2 2 1145

556 16. TroSkovidoprinosa 666

562 17.  Rashodikamata 667

deo 560, deo 561 i
JOZ

18. Rashodi kamata i  deo f inansi jskih rashoda 668 1641 684

deo 560, deo 561 i
deo 562

't9. Rashodi kamata po kredit ima od banaka idfo 669

deo 579 20. Rashodi za humanitarne,kulturne, zdravstvene, obrazovne, naudne
iverske namene, za za5ti tu eovekove sredine iza sportske namene

670

21.  Kont ro ln izb i r  (od 651 do 670) 671 74869 75095

VII I  DRUGI PRIHODI

IX OSTALI PODACI

Prethodna godina

1 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 34 '18

640
2. Prihodiod premija, subvenci ja, dotaci ja, regresa, kompenzaci ja i
povra6aja poreskih daZbina

673 73

641 3. Prihodi po osnovu uslovl jenih donaci ja 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemlj i5te 675

651 5. Prihodi od dlanarina 676

deo 660, deo 661,
662

6.  Pr ihod iod kamata 677 q 49

deo 660, deo 661 i
deo 662

7. Prihodiod kamata po raeunima idepozit ima u bankama i ostal im
finansi jskim organizaci jama

678

deo 660, deo 661 i
deo 669

8. Prihodi na osnovu dividendi i  udeS0a u dobitku 679

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 39 140

-  iznos i  u  h i l jadama d inara

-  iznos i  u  h i l jadama d inara

Prethodna godina

: , " ' ' . '  , , . '  , , " .  1  , 3 4

1. Obaveze zaakcize (prema godi5njem obradunu akciza) 681

2. Obra0unate carine i  druge uvozne da2bine (ukupan godi5nj i  iznos prema obra6unu) 682

3. Kapitalne subvencije i druga drlavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i  nemateri jalnih ulaganja

683

4. Drlavna dodeljivanja za premije, regres i pokri6e teku6ih tro5kova poslovanja 684

5. Ostala dr2avna dodeljivanja 685

6. Primljene donaci je iz inostranstva i  druga bespovratna sredstva u novcu i l i  naturi  od
inostranih pravnih i f iz idkih l ica

686

7. Li0na primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zbir (  od 681 do 687) 688



I

RAZGRANIEENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH
- iznosi u hil iadama dlnara

XI RAZGRANIEENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE IKURSNIH RAZLIKA '-,- lznosiu hil jadama dlnara

U NOVOM SADU dana 21 .02. -20 14 ' godine

Zakonski zastuPnik
Lice odgovorno za sastavljanje

finarl4ijskog izveStaja r^ qfr-r--
drustva, zadruge' OrugL pravna lica i

7

Prethodna godina

2 3 4
'  

; . : .  . : :  ,  : : i i r  - ' r . - ' 1 . , . j , . - , . .  : l l r : ;  j ' " 1 .  .  . :

1 'Pocetnostan jerazgran iOenognetoefektaugovorenevalu tnek|auzu|e

2. RazgraniOeni neto efekat ugovorene valutne klauzule

3. Srazmerni deo ukinutog razgranicenog neto efekta ugovorene valutne klauzule

4.Preosta | i iznosrazgran ieenognetoefektaugovorenevalu tnek|auzu|e
( red .  b r .  1+  red .  b r . 2 '  r ed .  b r . 3 )

5. Po6etno stanje razgranieenog neto efekta kursnih razlika

6. Razgranideni neto efekat kursnih razlika

7. Srazmernideo ukinutog razgraniOenog neto efekta kursnih razlika

I g. Preostali iznos razgranidenog neto efekta kursnih razlika (red'br' 5 + red'br' 6 - red'br' 7)

689

690

691

692

693 17327 8517

694 1 348 881  0

695 12046

696 6629 1 7 3 2 7

, , ,

1 'Pocetnostan jerazgran idenognetoefektaugovoreneva|utnek lauzu|e

2. Razgranideni neto efekat ugovorene valutne klauzule

4.Preosta l i iznosrazgran idenognetoefektaugovorenevalu tnek|auzu|e

l ( r ed .  b r .  1+  red .  b r . 2 -  r ed '  b r . 3 )
I

I S. eoe"tno stanje razgraniCenog neto efekta kursnih razlika

I O. Rt.gtanieeni neto efekat kursnih razlika

I ,. sr"=r"rnideo ukinutog razgranidenog neto efekta kursnih razlika
t - - -
f f i zg ran idenognetoe fek takursn ih raz | i ka( red .br '5+red .br .6 . red .br .7 )

-j"xue" 

godina Prethodna godina

3 4

697

698

699

700

701

702

703

704

obrazacpropisan pravirnikom o sadrzini iformi obrazacafinansijskih izvestaja za privredna

preduzetnike (  "Slu2ft- . ig i" tn ix RS",  br .1 14loo ,5107 ,  119/08'  2t10'  101112i  118112)
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1.  ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

ПУТНИК АД НОВИ САД  ( у даљем тексту „Друштво“ ) је основано 24. априла 1991. године. 

 

Друштво је организовано као отворено акционарско друштво и регистровано је код Агенције за 

привредне регистре решењем бр. БД 61136/2005. Акцијама Друштва се од дана 01.06.2009. 

године  тргује на ванберзанском тржишту Београдске берзе. 

Основна делатност Друштва је Хотели и сличан смештај ( 5510 ). 

Седиште Друштва је у Новом Саду, улица Илије Огњановића бр. 24. 

Матични број Друштва је 08240523 а порески идентификациони број 100720542. 

 

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 и 111/2009) 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. 

Приложени финансијски извештаји се могу сматрати финансијским извештајима састављеним у 

сагласности са МСФИ и МРС. 

 

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, 9/2009 и 4/2010). 

 

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. 
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Упоредни подаци 

 

Одређени подаци за 2012. годину састављени су у сагласности са МСФИ и МРС , па се извршило 

приказивање конзистентно са подацима за 2013. годину. 

 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

Нематеријална улагања 

 
Нематеријална улагања се иницијално признају по набавној вредности. Накнадно вредновање 

нематеријалних улагања врши се по набавној вредности умањеној за исправку вредности по 

основу амортизације и евентуалне губитке по основу умањења вредности. 

Амортизација се обрачунава на набавну вредност, применом пропорционалног метода.  

 

Примењене стопе амортизације за нематеријална улагања су следеће: 

 

Улагања у развој 25 % 

  

 

Некретнине, постројења и опрема 

 
Некретнине, постројења 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 који се могу директно приписати довођењу ових средстава у 

стање функционалне приправности. 

 

Након почетног признавања, некретнине, постројења 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, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне 

методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 

 

 

Зграде 1,80% 

Бојлери и остала опрема за загревање 10,00% 

Опрема за пренос и дис. топ.енергије 11,00% 

Агрегати 12,50% 

Собни намештај  у хотелима од дрвета 11,00% 

Собни намештај у хотелима од осталог 

материјала 10,00% 

Намештај за ресторане од метала 10,00% 

Намештај за ресторане од дрвета 11,00% 

Намештај за ресторане од пластике и 

осталог материјала 12,50% 

намештај у кухињи од дрвета 10,00% 

Намештај у кухињи од емајла 15,00% 

опрема за производњу и чување хране 15,00% 

Сервисно посуђе од кристала 12,50% 

Опрема за хлађење 12,50% 

Рецепцијски пултови 10,00% 

Метални ормани за драгоцености 10,00% 
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лустери,монтажне сауне, бил.столови идр 5,00% 

Гарнитуре и остали намештај за седење, 

машине за прање посуђа и рубља 15,00% 

усисивачи 20,00% 

Остала непоменута опрема 14,30% 

Путнички аутомобили 15,50% 

Телефонски апарати 10,00% 

Клима уређаји 16,50% 

Пећи и друга опрема за загревање 12,50% 

Канцеларијски н амештај од дрвета 12,50% 

Канцеларијски намештај од метала 10,00% 

Електричне писаће машине 14,30% 

Механичке писаће машине 12,50% 

Рачунари и остала опрема за обраду 

података 20,00% 

Опрема за умножавање 14,30% 

ТВ и музички апарати 12,50% 

Остала непоменута опрема 11,00% 

  

             

            

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. 

 

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. 

 

Инвестиционе некретнине 

 

Инвестиционе некретнине обухватају некретнине које Друштво издаје у закуп или држи ради 

увећања вредности капитала. 

 

Иницијално признавање инвестиционих некретнина врши се по њиховој набавној вредности или 

цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове које се могу 

директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности. 

 

Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по фер вредности, коју 

годишње утврђују екстерни проценитељи. Фер вредност се заснива на ценама понуде на 

активном тржишту коригованим, уколико је неопходно, за специфичности средства. Промене у 

фер вредностима инвестиционих некретнина се евидентирају у билансу успеха као део осталих 

прихода, односно осталих расхода. 

 

 

Залихе 

 

Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 

вредности, у зависности која је нижа.  
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Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 

трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 

материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у цену 

коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући трошкове 

камата. 

 

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 

 

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. 

 

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. 
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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.  

 

Приходи се признају на бази ефективне камате за дужничке инструменте, изузев за оне који су 

исказани по фер вредности кроз биланс успеха. 

 

 

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. 

 

Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха 

 

Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха се односе на средства која се држе 

ради трговања. Финансијска средства се класификују у ову категорију углавном ако су стечена 

ради продаје у блиској будућности. Деривати су такође категорисани као средства ради трговања 

изузев уколико нису назначени као деривати ради хеџинга. Средства у овој категорији се 

класификују у оквиру обртне имовине.  

 

Финансијска средства класификована као средства по фер вредности кроз биланс успеха се 

иницијално признају по фер вредности, а трошкови трансакције књиже се као расход. Добици 

или губици који настају услед промене фер вредности средства приказују се у билансу успеха у 

оквиру осталих прихода и расхода у периоду у коме су настали. Приходи од дивиденди на ова 

средстава признају се у билансу успеха у оквиру осталих прихода и расхода, као део добитка или 

губитка насталог променом фер вредности средства. 

 

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. 

 

 

Финансијска средства расположива за продају 

 

Финансијска средства расположива за продају су недеривативна средства која су назначена као 

расположива за продају и нису класификована као финансијска средства назначена по фер 

вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа и кредити (зајмови) и 

потраживања. 
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Након почетног признавања, финансијска средства расположива за продају признају се по 

њиховој фер вредности. Добици или губици настали по основу промене фер вредности признају 

се у оквиру промена на капиталу, на рачунима нереализованих добитака и губитака по основу 

хартија од вредности. Умањења за губитке по основу обезвређења вредности се признају 

директно у билансу успеха. У случају продаје финансијског средства расположивог за продају или 

трајног умањења вредности, кумулативни добитак или губитак, претходно признат у оквиру 

капитала, преноси се на приходе и расходе периода.  

 

Фер вредност финансијских средстава се у начелу утврђује према тржишној вредности оствареној 

на Београдској берзи на дан биланса стања. За средства за која не постоји активно тржиште, фер 

вредност се утврђује коришћењем техника процене. Технике процене обухватају коришћење 

последњих независних тржишних трансакција између обавештених, вољних страна, ако су 

доступне, поређење са актуелном фер вредношћу  другог инструмента који је у значајној мери 

исти и анализу дисконтованог тока готовине. Средства за која не постоји активно тржиште и за 

која није могуће реално утврдити фер вредност вреднују се по набавној вредности, умањеној за 

евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности.  

 

Умањења вредности финансијских средстава 

 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до 

умањења вредности имовине 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 

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. 

 

Обезвређење акција, класификованих као финансијска средства расположива за продају,  које се 

не котирају на Београдској берзи врши се у случају значајног или дуготрајног пада фер вредности 

посматране акције испод њене књиговодствене вредности. Претходно признати расходи 

обезвређења по овом основу се не укидају кроз биланс успеха. Свако накнадно повећање фер 

вредности се признаје директно у оквиру капитала. 

 

 

Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха  

 

Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха се односе на обавезе које се држе 

ради трговања. Финансијске обавезе се класификују у ову категорију углавном ако су настале 

ради поновне куповине у блиској будућности. Деривати су такође категорисани као обавезе ради 

трговања изузев уколико нису назначени као деривати ради хеџинга. Обавезе у овој категорији 

се класификују у оквиру краткорочних обавеза.  

 

Финансијске обавезе класификоване као обавезе по фер вредности кроз биланс успеха се 

иницијално признају по фер вредности, а трошкови трансакције књиже се као расход. Добици 

или губици који настају услед промене фер вредности обавеза приказују се у билансу успеха у 

оквиру осталих прихода и расхода у периоду у коме су настали. Расходи по основу камата на ове 

обавезе признају се у билансу успеха у оквиру осталих прихода и расхода, као део добитка или 

губитка насталог променом фер вредности обавезе. 
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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. 

 

 

Резервисања 

 

Резервисања се признају и врше када Друштво има садашњу обавезу (законску или уговорену), 

која је резултат прошлих догађаја, и када је вероватно да ће одлив ресурса који стварају 

економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се износ обавезе може поуздано 

проценити. Резервисања се признају за будуће пословне губитке. 

 

Резервисања се вреднују по садашњој вредности очекиваних новчаних одлива, уз примену 

дисконтне стопе пре опорезивања која одражава постојеће тржишне услове и евентуалне 

специфичне ризике повезане са потенцијалном обавезом за које се признаје резервисање. 

Повећање резервисања услед протека времена се признаје као расход по основу камата. 

 

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 15% 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, и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру капитала. 
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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 и Колективним уговором, 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. 

 

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. 
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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. 

 

Ефекти позитивних и негативних курсних разлика по основу  прерачуна дугорочних потраживања 

и дугорочних обавеза у страној валути су књижени у корист или на терет временских 

разграничења. Сразмеран износ разграничених курсних разлика преноси се у биланс успеха на 

дан доспећа дугорочних обавеза, односно дугорочних потраживања по основу којих су курсне 

разлике обрачунате. ( Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и 

садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 

предузетнике „Службени гласник РС“ бр. 101/2012 члан 77ј ). 

 

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, укључују се у набавну 

вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају се као расход 

периода у коме су настали. 

 

 

 

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, постројења и опреме 

 

Друштво процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају сваке 

пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења 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, постројења и опреме као и на износ амортизације 

текућег обрачунског периода.   
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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. 

На пословање Друштва у 2013. години је негативно утицала светска економска криза, пре свега 

кроз мању тражњу за производима и робом Друштва. Услед тога, Друштво је извршило детаљну 

анализу умањења вредности 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 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. 

 

Судски спорови  

 

 

Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености 

потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство Друштва 

доноси одређене процене. Ове процене су неопходне за утврђивање вероватноће настанка 

негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед 

инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од 

губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Друштво дође до 

нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних саветника. 

Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате. 

  

Одложена пореска средства  

 

 

Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске губитке до мере до које  

је  извесно  да  је  ниво  очекиваних будућих  опорезивих добитака довољан да се 

неискоришћени  порески  губици  могу  искористити.  Значајна  процена  од  стране руководства 

Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава која се могу 

признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих добитака и стратегије 

планирања пореске политике.  
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5. НEMAТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

у хиљадама РСД 

 Улагања  

У развој 

  

Лиценце 

 Улагања у 

припреми 

  

Укупно 

        

Набавна вредност        

1. јануар 2012. године               110      110 

Набавкe у тoку гoдинe        

Преноси        

31. децембар 2012. године 110      110 

        

1. јануар 2013. године 110      110 

Набавкe у тoку гoдинe        

Преноси        

31. децембар 2013. године 110      110 

        

Исправка врeднoсти         

1. јануар 2012. године 17      17 

Амoртизација  22      22 

Преноси        

31. децембар 2012. године 39      39 

        

1. јануар 2013. године 39      39 

Амoртизација  28      28 

Преноси        

31. децембар 2013. године 67      67 

        

Садашња врeднoст         

31. децембар 2013. године  43      43 

31. децембар 2012. године 71      71 
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6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

у хиљадама РСД 

 Земљиште и 

грађевински 

објекти 

  

 

Oпрeма 

 Аванси и 

средства у 

припреми 

  

 

Укупно 

        

Набавна вредност        

1. јануар 2012. Године 

 

325719  43718  40302  409739 

Корекција почетног стања        

Набавкe у тoку гoдинe 8782  354    9136 

Преноси на инв.некретине (37933)      (37933) 

Отуђења и расходовања   (526)    (526) 

31. децембар 2012. године 296568  43546  40302  380416 

        

1. јануар 2013. године 296568  43546  40302  380416 

Набавкe у тoку гoдинe   772  54  826 

Преноси на ин.некретнине (26065)      (26065) 

Отуђења и расходовања   (1081)    (1081) 

31. децембар 2013. године 270503  43237  40356  354096 

        

Исправка врeднoсти         

1. јануар 2012. године 125127  15931    141058 

Корекција почетног стања        

Амoртизација  5170  4542    9712 

Преноси на ин.некретнине (34432)      (34432) 

Отуђења и расходовања   (498)    (498) 

31. децембар 2012. године 95865  19975    115840 

        

1. јануар 2013.  године 95865  19975    115840 

Амортизација 4804  4597    9401 

Преноси на ин.некретнине (19197)      (19197) 

Отуђења и расходовања   (1055)    (1055) 

31. децембар 2013. године 81472  23517    104989 

        

Садашња врeднoст         

31. децембар 2013. године  189031  19720  40356  249107 

31. децембар 2012. године 200703  23571  40302  264576 
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7. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И СРЕДСТВА У ПРИПРЕМИ 

 

 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

 

Набавна (ревалоризована) вредност     

Стање на почетку године  59000  12431 

Набавкe у тoку гoдинe  10431  6975 

Припрема  313  1661 

Преноси са некретнина  26065  37933 

Отуђења и расходовања  (1320)   

Стање на крају године  94489  59000 

     

Исправка врeднoсти      

Стање на почетку године  44989  9598 

Амoртизација   1667  958 

Процена вредности     

Преноси са некретнина  19197  34432 

Отуђења и расходовања  (9)   

Стање на крају године  65844  44989 

     

Садашња вредност  28645  14011 

 

 

8. ЗАЛИХЕ 

 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

 

Материјал  395  389 

Роба  4  7 

Дати аванси  144  106 

  543  2502 

 

 

 

9. ПОТРАЖИВАЊА 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

 

Потраживања од купаца  19493  8551 

Потрaживања за преплаћене порезе  70  70 

Остала потраживања  2806  1987 

Минус: исправка вредности  (4280)  (4281) 

  18089  6327 

 

 

У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Друштво продаје на одложени 

рок који у просеку износи 5 ( пет ) дана. Старосна структура потраживања на дан 31. децембра 

2013. и 2012. године представљена је на следећи начин: 
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у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

 

0-30 дана  2197  3470 

30-60 дана  4305  205 

60-90 дана  2990  493 

90-180 дана  1251  176 

180-360 дана  3846  289 

преко 360 дана  4904  3918 

  19493  8551 

 

 

На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања није 

обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.  

 

Промене на исправци вредности потраживања за 2013 и 2012. годину су биле следеће: 

 

 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012 

Стање на почетку године  (4281)  (3554) 

Нове исправке у току године    (806) 

Наплата претходно исправљених потраживања  1  79 

Стање на крају године  (4280)  (4281) 

     

 

 

10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

 

Текући рачуни  2713  2861 

Девизни рачуни  3924  4122 

Благајна     

  6637  6983 

 

11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АВР 

 

у хиљадама РСД 

 2013  2012 

 

Разграничене курсне разлике – дуг.обав. и пот.  6629  17327 

Разграничени трошкови  182  231 

Потраживања по основу ПДВ-а  17  78 

  6828  17636 

 

 

Разграничене  курсне разлике односе се на дугорочни кредит од  „Маестралтоурс“ ДОО Будва, 

Црна Гора, који доспева за 15 година (односно 2024. године). Временски разграничење је 

извршено и код других дугорочних обавеза. Временско разграничење нето ефеката курсних 

разлика по основу дугорочних обавеза извршено је у складу са Правилником о изменама и 
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допунама Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 

друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике „Службени гласник РС“ бр. 101/2012 члан 

77ј ). 

 

 

 

12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2013. године у износу од 98113  хиљада 

РСД (2009. године – 98113  хиљада РСД) чини 98113 обичних акција (2009. године – 98113  

обичних акција), појединачне номиналне вредности од 1000 динара.  

Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга хартија 

од вредности и код Агенције за привредне регистре.  

Код АПР- а последњом забележбом од 24.06.2010. године пренесен је капитал Агенцији за 

приватизацију. 

 

КАПИТАЛ 

 

Капитал 2013 2012 

Основни капитал 98113 98113 

Резерве 432 432 

Нераспоређени 

добитак 

  

Губитак (26209) (20100) 

 72336 78445 

 

 

Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 

 2013.  2012. 

 Број 

акција 

 

% учешћа 

 Број 

акција 

 

% учешћа 

Физичка лица 29722  30%  29722  30% 

Агенција за приватизацију 68390  70%  68390  70% 

 98112  100%  98112  100% 

 

 

 

 

13. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2013 2012 

Дугорочни кредити из 

иностранства 

34106 110662 

Дугорочни кредити из 

земље 
1546 6976 

Финансијски лизинг 191 515 

Друге дугороч. обавезе 7179  

 43022 125764 
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Обавезе Друштва по основу кредита из иностранства ( „Маестралтоурс“ доо Будва ) на дан 

31.12.2013. године у износу од 34.106 хиљада РСД се односе на средства одобрена од стране 

повезаних правних лица која су 2010 години престала да буду повезана . Дугорочни кредити из 

земље (Комерцијална банка ад Београд) је кредит који је одобрен ради намене увођења 

климатазације у  хотел “Путник“. Финансијски лизинг се односи на опрему (транспортно 

средство). Друге дугорочне обавезе су обавезе према Комерцијалној банци која је инвестирала у 

наш локал, као и улагање „Дубаје“ доо у закупљени простор Дунавска бр. 25. 

 

 

 

 

14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Краткорочне финансијске обавезе 

Примљени аванси  

83299 

3327  4150 

Обавезе према добављачима у земљи  11046  6020 

Остале обавезе из пословања  43  62 

Обавезе за нето зараде и накнаде  1598  1955 

Обавезе за порезе и доприносе  777  1344 

Обавезе из спец.послова према др.лицима у дин  91471  91471 

Остале краткорочне обавезе  2065  767 

Обавезе за порез на добит  -  - 

  193626  105769 

 

Краткорочне финансијске обавезе се односе на кредит из иностранства („Маестралтоурс“ доо 

Будва) који доспева  2014. год ( кредит је пребачен на део дугорочног кредита који доспева за 

једну годину), део кредита од Комерцијалне банке , део дугорочних обавеза према 

Комерцијалној банци, део дугорочних обавеза према „Дубаје“ доо као и део лизинга који 

доспевају за 1 (једну) годину. 

 

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

 

Приходи од угоститељских услуга  57701  62354 

Приходи од активирања учинака и робе  -  - 

  57701  62354 

 

 

 

16. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

у хиљадама РСД 

 2013  2012. 

 

Приходи од закупнина  35986  26725 

Остали пословни приходи  -  73 

     

  35986  26798 
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17.  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Трошкови материјала за израду  7059  10154 

Трошкови горива и енергије  13559  10836 

Трошкови режијског материјала  897  1075 

  21515  22065 

 

 

18.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Трошкови бруто зарада   27299  32407 

Трошкови доприноса на зараде  

 на терет послодавца  4908  5801 

Трошкови отпремнина  1242  685 

Трошкови накнада по уговору о делу  528  519 

Трошкови накнада по ауторским уговорима  73  159 

Трошкови накнада по уг.о прив.и повр.посл.  -  130 

Трошкови накнада по основу ост.угов.  -  45 

Трошкови накнада чланова одбора Друштва  1750  2230 

Остали лични расходи  1945  2094 

  37745  44070 

 

 

19. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

У хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Трошкови амортизације  11097  10693 

  11097  10693 

 

20. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

У хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Трошкови суд. такси, ком.такси, адм.такси  249  420 

Трошкови боравишне таксе  2011  1591 

Трошкови вештачења  -  105 

Трошкови истицања фирме  70  179 

Трошкови адвокатских  услуга  328  345 

Трошкови услуга одржавања  3614  1754 

Трошкови закупнина  -  - 

Трошкови рекламе и пропаганде,сајмова  199  215 

Трошкови истраживања  81  75 

Трошкови репрезентације  181  173 

Трошкови премије осигурања  1264  1064 

Трошкови платног промета  1026  859 

Трошкови чланарина  79  95 

Трошкови пореза и доприноса  1122  1145 

Трошкови осталих услуга  2813  2800 

Трошкови транспортних услуга  547  654 

Трошкови непроизводних услуга  3218  2636 

  16802  14110 
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21. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

У  хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Приходи од камата и ост.фин.прих.  5  49 

Позитивне курсне разлике  115  232 

  120  281 

 

22. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Расходи камата  1641  684 

Негативне курсне разлике  12798  24 

  14439  708 

 

Негативне курсне разлике се односе на временски разграничене нето  ефекте курсних разлика по 

основу дугорочног кредита из иностранства („Маестралтоурс“ доо Будва), који је пребачен на 

део дугорочног кредита који доспева за једну годину и због тога курсне разлике терете трошак 

Друштва.  

 

23. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Вишкови  4  37 

Добици од продаје материјала  18  - 

Наплаћена отписана потраживања  1  79 

Приходи од смањења обавеза  268  3381 

Остали приходи  5953  1102 

  6244  4599 

 

24. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Губици по основу продаје опреме  26  20 

Директан отпис потраживања  1  1 

Расходи по основу обезвређења:     

   - потраживања  -  807 

     Некретнине 

Остали расходи  

312 

3198  1986 

  3537  2814 

 

25. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 

 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Губитак - добит  (6109)  (476) 

Корекције за  губитак ранијих година      

Пореска основица  -  - 

     



                Напомене уз финансијске извештаје 
 

20 
 

     

 

26. ГУБИТАК  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. 

 

 

 

Прорачун зараде/(губитка) по акцији извршен је на основу следећих података: 

 
у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

Нето добитак/(губитак) текуће године (6109)  (476) 

Пондерисани број обичних акција 98112  98112 

 

 

27. 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. 

 

 

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.  
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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 

          

2013. година          

Дугорочни кредити     

        

1546   34106  

             

35652  

Финансијски лизинг     

    

191     

                

191  

Друге дугор.обавезе          7178    7178                  

Део дуг.обавеза који 

доспевају за 1 годину 

83299 

               83299 

 83299  -  8915  34106  126320 
 

 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег 

датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
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28. 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 2013. и 2012. године су били следећи: 

 

у хиљадама РСД 

 2013.  2012. 

 

Укупна задуженост 126321  125764 

Готовина и готовински еквиваленти 6637  6983 

    

Нето задуженост 119684  118780 

Капитал 72336  78445 

    

Укупан капитал 192020  197225 

    

Показатељ задужености 62,33%  60,23%  

  

 

 

29. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Судски спорови 

 

На дан 31.12.2013. године против Друштва се води већи број спорова. Изнoси кoначних губитака 

пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих затeзних камата дo датума 

oкoнчања спoрoва, oднoснo дo датума кoначних исплата пo спoрoвима. Рукoвoдствo сматра да 

судски спoрoви кoји сe вoдe прoтив Друштва нeће проузроковати матeријалнo значајнe штeтe пo 

Друштво. 

 

 

 

30. 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 



u3eewma

h KaMara. f leprao4 3acrapenocrr nopecxe o6aaeae je ner roAVHa, oAHocHo nopecKe Bnacrh nmajy

npaBo Aa oApeAe nnaharue Her3MhpeHhx o6aeega y poKy oA ner roAhHa oA KaAa je o6aaeaa Hacra/ta.

31.

32.

Y Hoeoru CaRy
AaHa 21.02.2014. roA.

YCATNAUABAI.bE NOTPA}K]4 BAI.bA 14 O EABE3A

,Qpyrurso je naaprunnoycarnauaBalbe ceojrax norpaxhBarba n o6aeesa ca cralbeM Ha 4aH 31. oxro6pa
2013. u 20L2. roAr4He. y nocrynKy ycarnauaBalba ca nocnoBHr4M naprHephMa, Hhcy yrepfeHa
ruareprajanHo 3Haqajxa HeycarnaueHa norpaxilBaFba h o6aeege.

AEB143Ht4 KyPCEBI4

Cpe4rura KypceBh 3a AeBr43e, yrepfenra Ha nnefy6axKapcKoM rpxrury AeBil3a, npuMehbeHh 3a
npepaqyH AeBh3Hr4x noanqrja 6unauca cralba y ArHape, aa noje4hHe r,naBHe Banyre cy 6nnu cne4ehra:

2013. 20L2.

EYP LL4,642L LL3,7L83

pHo 3a cacTaBrbaFbe
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NPBAPEBIrcHJA
. , ,v ctfupffiv uctiped ceux

PUTNIK AD NOVI SAD

a4, .66/2o/4,
Datum: 1 { -U'101t

U3BE1UTAJ HE3A BUCHOT PE BTA3OPA

QnHa Hcltjcxn H3Be u rain
31. fleqervr6ap 2013. rogrHe

nyTHl4K Afl HOBU CAA

'  
: : . , ' ; . , : '  t  '
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Seorpa4, Mapr 20L4. roAnHe



Iru
TIPBA PEBH3ITJA

. . .v cnoqlult ttciiqed cottx

11000 Seozpod, Caee Mawxoeuho 3/10
Ten/fiaxc:(+38117) 24-67-334, 4L-40-4L8
E-mail: o ff i c e @ p rv o r e v i z i i a . r s
W e b :  w w w . p  r v o  r e v  i z  i i a .  r s

H3BE1IITAJ H E3ABhCHOF PEB]43OPA

cKvnuruHu AKqI4oHAPA H OAEOPy A]4PEKTOPA
nyTHl4K AA HOB]4 CAA

14seeurai o 6uxaHchicxrril hgaeuJrai r,rrua

Veepwunn cMo peBh3hjy nphroxeHrx Qrnancnjcxrx h3Beulraja nphBpeAHor ApyturBa
llyrxrx aA HoBlt Can (y AalbeM reKcry: ,,,[,pyurreo"l xoju o6yxearajy 6unanc craFba Ha AaH
31. Aer{enn6ap 2OL3. roAhHe n oAroBapajyhra 1unanc ycnexa, raeeuraj o npoMeHaMa Ha

Kant4Tany H r3Beuraj o roKoBt4Ma roroBr4He 3a rcAnHv xoja ce 3aBpuaBa Ha raj 4an, Kao h

HanoMeHe ya Qrnancrjcxe r3Beuraje.

OdeoeopHocm pyxoeodcmea ao Qunaucujcxe useewmaie

Pyxoao4creo,Epyurrea je oAroBopHo 3a cacraB/balbe n ncrvlHvlTo nphKa3HBalbe oBrx QnHaHcrjcxnx
raeeuraja y cKnaAy c MefyHapoAHlrM craHAapArama QrHaxcnjcxor h3BeuJraBalba, Kao r 3a oHe

t4HrepHe KoHrpone xoje pyxoBoAcrBo oApeAh Kao HeonxoAHe y npHnpemr QuHancrjcxnx uaaeuraja

xojn xe caApxe nnareprjanHo 3Haqajne norpeuHe r4cKa3e, Hacrane ycneA Kpl4MilHanHe paAlbe il

rpeuKe.

OdeoeopHocm peeusopa

Haua oAroBopHocr je 4a h3pa3hMo Mhlu/belbe o HaBeAeHhM $uxaxo,rjcxrrvr rsaeurajuma Ha

ocHoBy o6ae/beHe peBh3uje. Peeraarajy cmo o6aennu y cKnaAy ca MefyHapoAHrM craHAapAhMa

peeranje u 3axoHoM o paqyHoBoAcrBy n peBh3rajn Peny6nnxe Cp6rje. Oer,r craFtAap4n HanalKy Aa ce

nphApxaBaMo nphHt4hna npoQechoHanHe erxKe x Aa peBnzujy nnaHr4paMo h r43BprJl4Mo Ha HaqhH

xojr omoryhaea Aa c€, y pa3yMHoj nepn, yBeprMo Aa QrxaHcnjcxr raeeurajr He ca4pxe

mareprjarHo 3HaqajHe norpeuHe rcKa3e.

Pearaar.rja yxruyvyje cnpoeofelbe nocrynaKa y qhlby npn6aeruatua peBuzujcxux AoKa3a o h3Hoct4Ma

v raHQoprvrar4rjarvra o6eno4albeHhM y QnHancrjcxrarvr raaeurajnMa. O4a6paxra nocrynqh cy

3acHoBaHh Ha npocyfraaaruy peBil3opa, yxruyvyjyhr,r npoqeHy pvtsnna mareprjanHo suavajxnx

rpeuaKa caAplxaHVx y Qrnancrjcxrrvr raeeurajvlMa, Hafianhx ycneiq Kpr,tMhHanHe paAlbe nnu

rpeuKe. flpunrxom npoqeHe oBrx pv13vta, peBx3op pa3Marpa hHrepHe KoHrpone xoje cy

peneBaHrHe 3a cacraB/balbe n o6jexrraeHy npeaenraqr,rjy QnHaHcrjcxrx raeeurraja, y Lthlby

ocMr4ur/baBalba Haj6orur,rx moryhrx peBh3opcKhx npoqe4ypa, anu He y qHlby l43paxaBalba

Mr4l!/belba o eQraxacHocrr4 cl4creMa hHTepHrx KoHrpona npaBHor nn\a. Peeuznja raxofe yxruyuyje

oqeHy nphMelbeHhx paqyHoBo4crBeHhx nonnruta n BpeAHoBalbe aHauajxrx npoLleHa xoje je

r,r3BpuJhno pyKoBoAcrBo, Kao h oqeHy onure npe3eHraqrje Qrxaxcujcxux raeeuraja.

Cmarpamo Aa cy peenarjcxra AoKa3il xoje cMo npu1aeunu AoBo/bHh vi oAroBapajyhr u Aa
o6ea6efyjy pa3yMHy ocHoBy 3a il3paxaBalbe Hauer Milu/beFba ca pe3epBoM.

Aeeuquja 30 npuepedue pezucmpe: 54 45572/2077 * Mamuquu 6poj: 207279L8 * 11145: 707030437
Texyfiu paqyH 6poj:205-76640L-47, Komepu,ujonua 6ouxo ad Seoepad

)

i

)

)

-l

I
)

..1

i
I

)

I
I
I

I

J

J

J



i
I

I)

I
)

I
I)

I
1

I)

- i
I

)

i
4

:4

tu
]43BE]UTAJ H E3AB]4CHOF PEB]43OPA (xacraeax)

cKvnuruHu AKr-llroHAPA 14 oA6oPv A]4PEKTOPA
nvTHl4K AA HOBI CAA

Hgaeurrai o drHaxcnicxrru rgseuJrairrila (Hacraeaxl

Ocuoee sa ugpmnoeotbe Muwrbaba co p$epeoM

flpyurrao xrje h3Bpulrno aKryapcKr4 o6pavyH KaKo 6n ce yrBpAhna caAaulba BpeAHocr

aKyMynhpaHrx npaBa 3anocreHrx Ha ornpeMHrHe KaKo ce ro 3axreBa no MPC 19 HaxHa4e

3anoc/teHnMa. Kao peaynrar rora nrje il3BpueHo pe3epB[calbe no oBoM ocHoBy y QuHaHcujcxutvt
raeeurajrma ,Qpyuraa 3a 20t3. ro4rHy. Carnacno roMe, HhcMo Mornu Aa ce yBepuMo y

norexqujanHe eQexre pe3epBrcalba no HaBeAeHoM ocHoBy y QrHaxcrjcxrru raaeeurajnma n{pyuJrBa
ga 2013. roArHy.

Kao uro je o6enoAalbeHo y HanorueHr 6poj 29, nporrae,Q,pyurraa je noKpeHyro Brue nocn/naxa no

pa3nhqurrM ocHoBaMa, xojra cy y pa3nhqurnMa Qaaarvra u uuja ce BpeAHoqr y najeehenn 6pojy

cny.rajeaa He Molxe npoqeHuru. KonaqaH hcxoA oBr4x cnopoBa Moxe uwarn eQexre na Qnnaxcujcxu
nonoxaj A pe3ynrare noc/toBalba flpyurraa y 6y4yhem neproAy. flpyureo Hrje h3Bpuhno

pe3epBhcalba Ha reper pacxoAa rexyher nephoAa 3a eBeHryanHe rvrareprajanHo 3Haqajne ry6rrxe
xojra Mory Hacrarr no oBoM ocHoBy. Taxofe, flpyureo je noKpeHyno nocrynKe 3a Hannary

norpaxhBaFba oA HeKo/u4Ko Kynaqa no .+ajervr ocHoBy y nocnoBH14M KlbilraMa rcxaayje

norpaxuBalba caMo oA ApyuJrBa ,,Asta group motors" 4oo Hoan Cag y h3Hocy oR 5.182 xilrbaAe

AhHapa. Hncmo 6nnn y rvroryhnocfl4 Aa ce yBepuMo y HannarhBocr HaBeAeHor norpaxhBalba y

r43Hocy og6.L82 xhlbaAe ArHapa Kao HH Aa yrBp4l4Mo eBeHryanHh eQexar KopeKqhja QrxaHcujcxux
ueeeuraja no oBoM ocHoBy.

Muwrcerce co p$epeoM

flo xaueM Mrlu/b€by, oo4M 3a eBeHryanHe eQexre nhralba r3Hertax y oKBr4py nacyca ,,OcxoBe 3a

h3pax{aBabe Mhut/be}ba ca pe3epBoM", QrHaHcnjcxr naeeurrajra npraxaayjy ACrAHuro ra o6jeKrhBHo,

no cBr4M nnareprjanHo 3Haqajnrarvr nuraFblrMa, QnHaHoajcxy noarar-lrajy rQpyurea Ha AaH 31. nqeqenn6ap
20L3. roAHHe Kao u pe3ynrare nocnoBalba, npoMeHe Ha Kanrranv u roKoBe roroBrHe 3a roArHy

xoja ce 3aBpuJaBa xa raj AaH y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHuM nponncnwa Peny6nraxe Cp6raje.



1438 E I|JTAJ H E3AB14 CH O f PE B 14 30 PA ( nacra ea x)

cKvnuTuHu AKtu4oHApA ],t o4Eopy AVTPEKTOPA
nyTHl4K Alq HOBH CAA

hgeeuJrai o duHaHcricxhrn hgeeuJraiu^na (xacraeaxl

Cxpemarce nm+cbe

V oxenpy AOfl-a 119 racxa3aHa je o6aee3a npeMa npaBHoM nuqy flanrah 4oo Cy6orhqa y r3Hocy oA
9L.47t xhlbaAy Ar,rHapa no ocHoBy ynaralba h3HaA o6aeegHe rHaecrrr4rje nprnhKoM
nphBarh3aqrje n{,pyurea, AoK cy y oKBrapy AOI-I-a t1.4 u tL7 hcKa3aHe o6aeese npeMa ApyulrBy
Maecrpanroypc Aoo h3 5y4ee y r3Hocy oR 111.56Ixumage AilHapa no ocHoBy noaajrvuar4a,0,pyurray
xoje Hrcy Aocnene ga nnahaHre. HaeeAeHa npaBHa nuqa 6una cy qnaHoeil Koxgopqrajynna npaBHhx
nnqa ca xojnma je pacKhHyr Vroaop o npuBarh3a5uju. ,{pyurao HeMa ycarnauJeHo cra}be ca
HaBeAeHhM npaBHuM nhqilMa 3a h3Hoc hHBecrrr-lnoHvtx ynaralba xoja cy vl3Bpuvnn qnaHoBt4

Koxaopqrjyma npaBHhx nuqa y ceojcray Kynqa y cKnaAy ca VroeopoM o nphBarn3atyju. Vnajyhu y
Bl4Ay Aa oBa ynaralba Hhcy nprxaaheHa oA crpaHe AreHqrje 3a npnBatutaqujy Kao hHBecr,it-[t4oHa
ynaralba s6or Hehcnylbelba yroBopHr4x o6aeesa Kynaqa A Aa je unanoM 9 HaeeAeHor Vroeopa
npe4eufeHo Aa Kynaq, y cnyvajy pacKhAa Vroaopa g6or Hehcnylbelba npey3errx yroBopHt4x
o6aeesa Kao HecaBecHa crpaHa, ry6n npaBo Ha noBpahaj nnaheHor h3Hoca Ha uMe xynonpo4ajHe
qeHe n cBa npaBa u norpaxrBalba no ocHoBy Vroaopa, flpyurao je rope HaBeAeHe o6aeege
yKhHyno y Kophcr nphxoAa y nperxoAHoM nephoAy. Haue Mhu/beFbe He caAp)t{I4 pe3epBy no oBoM
nhTaFby.

J4geeurai o Apvrrril gaxoxcxntil 4 pervnaropxrril ga)ffeehroa

.Qpyureo je ogroeopHo 3a cacraB/barue l-ogrulber r3Beuraja o nocnoB?by, y cuaAy ca npont,tctlMa
Peny6nrxe Cp6raje. Haua je o4roeopHocr Aa h3pa3rMo Ml4ur/belbe o ycxnafexocru ro.qrullber
nsaeuraja o noc/roBalby ca QuHaxcrjcxr,rrvr raaeurajhMa 3a nocnoBHy 2Ot3. roAhHy. V aegu ca rhM,
HauJLf nocrynqh ce cnpoBoAe y cKna.qy ca MefyxapoAHt4M craHAapAoM peeuuje 720
O4roaopHocr peBt43opa y Be3h ca ocra/rrM raHQoprvrar-pajana y AoKyMeHruMa xojra caApxe

QraxaHcnjcxe nraeuraje xojra cy 6nnn npeAMer peersr,rje n orpaHhqeHh cMo Ha oqeHy
ycarnaueHocnl nsaeuraja o nocnoBalby ca Qrxaxcrjcxunn raeeurajhMa.

flo HauleM Mru/belby, l-o4rurruu rsaeu:raj o nocnoBalby je y cKnaAy ca OrHaxcrjcxrarvr
nsaeurajrma xojr cy 6unu npeAMer pearaaraje.

6eorpag,20. rvrapr 20L4. roA]4He

flPBA pFE,WIAJA
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OenauJheHr,r peBt43op

MrnaHxa Prcrrh












