
 
 

Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o.,  
Dimitrija Tucovića 119b 
11000 BEOGRAD 
Tel: 011 / 2424 – 869 
Fax: 011/ 2402 - 482 
Mob: 064-192-8734 
E-mail: dijaudit@mts.rs 

 PIB: 104063399 
Tekući račun: 205-98605-26 

Komercijalna banka a.d., Beograd 
Matični broj: 20084944 

Šifra delatnosti: 6920 
EPPDV: 210628991 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

o finansijskim izveštajima  
za 2015. godinu za 

JAVNO PREDUZEĆE JUGOIMPORT-SDPR, BEOGRAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beograd, jun  2016. godine

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

S  A  D  R  Ţ  A  J 

 

 

 

 Strana 

Mišljenje ovlašćenog revizora  1 – 3  

Finansijski izveštaji za 2015. godinu:  

Bilans stanja   

Bilans uspeha   

Izveštaj o ostalom rezultatu  

Izveštaj o tokovima gotovine  

Izveštaj o promenama na kapitalu  

Napomene uz finansijske izveštaje     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o.,  
Dimitrija Tucovića 119b 
11000 BEOGRAD 
Tel: 011 / 2424 – 869 
Fax: 011/ 2402 - 482 
Mob: 064-192-8734 
E-mail: dijaudit@mts.rs 

 PIB: 104063399 
Tekući račun: 205-98605-26 

Komercijalna banka a.d., Beograd 
Matični broj: 20084944 

Šifra delatnosti: 6920 
EPPDV: 210628991 

 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

UPRAVNOM ODBORU  DRUŠTVA JAVNOG PREDUZEĆA JUGOIMPORT-SDPR, 

BEOGRAD 

 

Izvršili smo reviziju priloţenih finansijskih izveštaja privrednog društva JAVNO PREDUZEĆE 
JUGOIMPORT-SDPR, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja 
na dan 31. decembra 2015. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom 
rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se 
završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i Napomene uz 
finansijske izveštaje. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

                                                            

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih 
izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, kao i za interne kontrole 
koje rukovodstvo smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrţe 
pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

 

Odgovornost revizora   

 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloţenim finansijskim izveštajima na osnovu 
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i 
Zakonom o reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalaţu usaglašenost sa etičkim principima 
i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo 
da finansijski izveštaji ne sadrţe pogrešne informacije od materijalnog značaja. 

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog 
prosuđivanja, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadrţanih u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih 
rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju 
finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u 
cilju izraţavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija 
takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih 
procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

 

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju 
solidnu osnovu za izraţavanje našeg mišljenja. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ( nastavak) 

 

UPRAVNOM ODBORU  DRUŠTVA JAVNO PREDUZEĆE JUGOIMPORT-SDPR, 

BEOGRAD 

 

Mišljenje  

 

Po našem mišljenju, priloţeni finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim 
materijalno značajnim pitanjima, finansijski poloţaj društva JAVNO PREDUZEĆE 
JUGOIMPORT-SDPR, BEOGRAD  na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultate 
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa 
računovodstvenim propisima Republike Srbije. 
 
Ostala pitanja 
 
Finansijski izveštaji Društva  za godinu koja se završava na dan 31. decembra  2014. 
godine, su bili predmet revizije od strane drugog revizora koji je u svom izveštaju od 9. juna  
2015. godine izrazio pozitivno mišljenje o navedenim finansijskim izveštajima. 

 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 

 

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu, sastavljen od strane Društva na osnovu 
zahteva datih u članu 29. Zakona o računovodstvu Republike Srbije (,,Sluţbeni glasnik 
Republike Srbije”, br. 62/2013), usklađen je sa finansijskim izveštajima  Društva za poslovnu 
2015. godinu. 

 

 

U  Beogradu, 08. jun 2016. godine 

 

_______________________ 

                                                                              Ovlašćeni licencirani revizor 

Jagoda Jovanović 
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