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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

       Матично друштво 

1.1.   Пословно име :Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће  „МОСКВА “ а.д. Београд 

1.2.   Седиште и адреса: Београд, Балканска 1 

1.3.   Датум оснивања: 10.12.1993. године  

1.4.   Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре:  БД 46103/2005 од 01.07.2005. 

године 

1.5.   Матични број: 06932614 

1.6.   ПИБ – порески индетификациони број: 100002217 

1.7.   Шифра делатности: 5510- Хотели и сличан смештај 

1.8.   Телефон и факс: 011/3630-460,  011/3630-472 

1.9.   Е-маил адреса: finansije@hotelmoskva.rs 

1.10. Текући рачуни и банке код којих се воде 

125-000000180742-55  Piraeus Bank aд Београд 

  355-4005048-44  Credit Agricole banka Srbija  а.д. Нови Сад 

1.11. Име и презиме директора:  Саша Никитовић 

 Зависно друштво  

1.12. Пословно име : Предузеће за развој пројеката о некретнинама: „МОСКВА-
НЕКРЕТНИНЕ “ д.о.о. Београд 

1.13. Седиште и адреса: Београд, Балканска 1 

1.14. Датум оснивања: 18.06.2008. године  

1.15. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре:  БД 111579/2008 од 

18.06.2008. године 

1.16. Матични број: 20432802 

1.17. ПИБ – порески индетификациони број: 105713311 

1.18. Шифра делатности: 4110-  Разрада грађевинских  пројеката 

1.19. Телефон и факс: 011/3630-460,  011/3630-472 

1.20.  Е-маил адреса: finansije@hotelmoskva.rs 

1.21.  Текући рачуни и банке код којих се воде:125-1807650-31  Piraeus Bank aд Београд  

1.22. Име и презиме директора:   Зоран Пртењак 

mailto:finansije@
mailto:finansije@hotelmoskva.rs


2.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2013. ГОДИНУ 

2.1. Представљање  Групе за консолидацију   

  Матично Друштво                                                                                                                    

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

предузеће 10.12.1993. године поделом ХУТП „Унија“. Након приватизације која је извршене у 2001. 
години, предузеће је решењем бр. IV-Fi-10519/01 Привредног суда у Београду од 12.10.2001. године 

регистровано као акционарско друштво. 

Већински власник Дру штва на дан 31.12.2013. године је  фирма „ Netwest finance” s.a. 7 New road, Belize 
city, Belize, који поседује 80.529  акцијa  и учествује са 82,79 % у укупном капиталу Друштва . 

Основни капитал друштва износи 456.854.000,00 динара и подељен је на 97.273  обичних акција 
номиналне вредности 4.650,00 динара. Акције носе ознаку CFI код: ESVUFR  и ISIN број: 
RSMSKVE94725  и укључене су на  МТP Belex  Београдске берзе АД Београд. 

Зависно Друштво 

Зависно друштво „Москва-Некретнине“ доо основано је Одлуком  о оснивању донетом од стране 

Скупштине ХУТП „Москва“  ад од 15.06.2008 године. Регистровано је код Агенције за привредне 

регистре 18.06.2008 год.  

 Оснивач ХУТП „Москва“ је као улог у зависно друштво унео новчани улог у износу од 500 еур у 

динарској противредности на дан уплате и неновчани удео у  износу од  7.928.135,62 ЕУР на дан 

01.06.2009.   Оснивач је власник 100% капитала зависног Друштва. 

 ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 

 Хотелско угоститељско и туристичко предузеће „МОСКВА“ АД Београд 

 Опис 2012 2013 

 Пословни приходи 448.631 510.463 

 Пословни расходи  407.913 487.627 

 Финансијски приходи 12.006 2.833 

 Финансијски  расходи 31.068 39.539 

 Остали приходи 654 1.750 

 Остали расходи  1.648 5.828 

 Нето добитак 21.728  

 Нето губитак - 16.263 



ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 

Предузеће за развој пројеката  о некретнинама „Москва – Некретнине“ 

 

Опис 2012 2013 

 Пословни приходи 169.241 198.859 

 Пословни расходи  79.338 70.556 

 Финансијски приходи 29 17.573 

 Финансијски  расходи 63.059 48.715 

 Остали приходи 24 20 

 Остали расходи  24.841 7.784 

 Нето добитак 2.308 86.441 

 Нето губитак -  

 

ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ   ГРУПЕ ЗА КОНСОЛИДАЦИЈУ 

Опис 2012 2013 

 Пословни приходи 457.648 521.210 

 Пословни расходи  348.677 383.763 

 Финансијски приходи 12.035 20.406 

 Финансијски  расходи 93.514 87.643 

 Остали приходи 678 1.770 

 Остали расходи  6.540 13.612 

 Нето добитак 21.948 57.097 

 

 

 

 

             



Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 
 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 019 

АОП 116 

 

= 
0,417 

Ликвиднос II степена 
 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 012-АОП 

013 

АОП 116 

 

= 
0,634 

Рацио нето обртног 

фонда 
= 

обртна имовина - краткорочне 

обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП 012-АОП 

116 

АОП 012 

 

= 
0,405 

Финансијска 

стабилност 
= 

сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 101 

АОП 124 

 

= 
0,473 

 

Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће  „Москва“ а.д.  као и предузеће „Москва-
Некретнине“  доо су током предходне 2013. године имали пуну финансијску стабилност, редовно су 

измириване обавезе према држави,запосленима и повериоцима.  

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

тржишту 

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

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

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

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

друштво изложеноДруштво очекује да ће у наредном периоду пословати пуним капацитетом, што 

ће резултирати још већом попуњеношћу и бољим резултатима. Главни ризик и претнју попословање 

чини глобална економска криза, која је у претходном периоду утицала на пословање Друштва. У 

зависности од брзине општег економског опоравка зависи и величина и обим ризика.  

  2.5. Промене у пословним политикама друштва 

    Друштво не планира  измене пословних политика. 

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

    Није било битних пословних догађаја који би утицали на пословање предузећа након пословне      
године за коју је извештај припремљен. 



 

2.7. Значајнији послови са повезаним лицима 

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

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

складу са тржишном ценом и проценом судског вештака.  

2.8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја 

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

заузимање позиција на новим тржиштима.                          
Друштво сталну пажнју поклања развоју, кроз побољшанје квалитета, садржаја и врсте услуге. 

Ове активности се спроводе преко службе продаје и резервација. 

2.9.  Стицање сопствених  акција 

Дана 17.10.2012. године Скупштина акционара ХУТП „Москва “ а.д. Београд донела је 
Одлуку бр. 21-4 о стицању сопствених акција Друштва. Поступак стицања сопствених 
акција одобрен је од стране Одбора директора и спроведен је упућивањем понуде свим 
акцинарима. 
 У току 2013. године Друштво је спровело две понуде за стицање сопствених 
акција. 
Поступком стицања соптвених акција у периоду од 08.02. - 25.02.2013. године, и 30.09. – 
14.10.2013. године, а спроведених на основу Одлуке одбора директора бр. 2 од 

05.02.2013. године и Одлуке одбора директора од 28.09.2013. године друштво је стекло 

584 акција по цени од 4.200,00 динара. 
На крају 2013. године Друштво поседује   укупно 3.890 сопствених акција односно 4,00 
% од укупног броја акција. 

2.10.  Повезаност  

Хотелско угоститељско и туристичко предузеће „Москва“ ад Београд је власник 100%  

капитала Предузећа за развој пројеката о некретнинама „ Москва-Некретнине“ доо  

Београд.   

2.11. Вредност основног капитала  Групе за консолидацију на дан 31.12.2013. 

Вредност основног капитала у хиљадама РСД 456.854 

 

 

 

 



2.12.   Подаци о акцијама и уделима 

 Хотелско угоститељско и туристичко предузеће „Москва“ ад Београд      

  Број издатих акција  97.273 

 ISIN  број RSMSKVE94725 

 CFI kod ESVUFR 

  Номинална вредност 4.650,00 динара 

     Акције су укључене на МТП тржиште Београдске берзе ( www.belex.rs) 

Preduzeće za razvoj projekata o nekretninama „Moskva-Nekretnine“ doo Beograd 

  Удео 100%  власништво ХУТП „Москва“ад Београд  

2.13   Односи између повезаних правних лица  

Матично правно лице се појављује као  давалац услуга у односу  са „Москва-некретнине“ 

доо којима фактурише књниговодствене услуге и услуге чишћења пословног простора. 

Цене су еквивалентне онима које се јављају у трансакцијама са трећим лицима. 

„ Москва-некретнине“доо фактуришу закуп пословног простора  матичном друштву 

„Москва“ад.  Цена је формирана у складу са проценом и израдом стручног елабората 

овлашћеног судског вештака економске струке. Цена закупа одговара цени закупа сличног 

простора у закупу са неповезаним лицима.   

 

                 3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belex.rs/




4. КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ  

Биланс стања, 
 
Биланс успеха, 
 
Статистички анекс, 
 
Извештај о токовима готовине, 
 
Извештај о променама на капиталу и 
 
Напомене уз  консолидоване финансисјке извештаје 
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