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Izveštaj nezavisnog revizora osnivačima JKP »USLUGA«, Boljevac 

 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja preduzeća JKP »USLUGA«, 

Boljevac, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine i odgovarajući bi-

lans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovi-

ma gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih 

politika i napomene uz finansijske izveštaje.  

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju 

osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja. 

 

 

Mišljenje 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim 

materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj JKP »USLUGA«, Boljevac,  na dan 

31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine za 

godinu koja se završava na taj dan, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o ostalom 

rezultatu i napomene u skladu Međunarodnim standardima  finansijskog izveštavanja za 

mala i srednja preduzeća i propisima Republike Srbije. 

 

Skretanje pažnje 

             Ne izražavajući rezerve u odnosu na već dato mišljenje, skrećemo pažnju 

na sledeće: 

 

1. Osnovni kapital Društva je iskazan u poslovnim knjigama u iznosu od 3.758 hiljada 

dinara, dok je registrovani osnovni kapital kod Agencije za privredne registre iskazan u 

iznosu od 23.056 hiljada dinara, što ukazuje na to osnovni kapitala iskazan u poslovnim 

knjigama Društva nije usaglašen sa kapitalom evidentiranim u Agenciji za privredne 

registre. 

 

2. Kao što je obelodanjeno u napomeni broj 27 - Društvo nije izvršilo obračun rezervisanja 

za otpremnine zaposlenih. Revizorski tim nije mogao kvantifikovati efekte na finansijske 

izveštaje. 
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3. Kao revizorsko Društvo smo dužni da u skladu sa MSR 560- Naknadni dogadjaji i MSR 

570- načelo stalnosti, obelodanimo dogadjaje koji su se desili izmedju datuma 

finansijskog izveštaja i datuma revizorovog izveštaja, a koji zahtevaju korekcije ili 

obelodanjivanje u finansijskim izveštajima. Osnovi cilj  je obelodanjivanje i izveštavanje 

o dogadjajima ili uslovima koji mogu baciti značajnu sumnju na sposobnost Društva da 

nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. Na osnovu prikupljenih dovoljnih i 

adekvatnih  dokaza, a vezanih za poslovanje u uslovima proglašenog vanrednog stanja 

usled epidemije  COVID-19, možemo da se izjasnimo da Društvu nije ugroženo načelo 

stalnosti poslovanja i da je Društvo adekvatno obelodanilo naknadne dogadjaje u 

Napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena br.38) u skladu sa primenljivim 

okvirom finansijskog izveštavanja. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansij-

skih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja za mala i 

srednja preduzeća, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pri-

premi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled 

kriminalne radnje ili greške. 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 

 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije 

koju smo izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi 

standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način 

koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 

značajne pogrešne iskaze. 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima 

i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revi-

zorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih is-

kaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ri-

zika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansij-

skih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnosti-

ma, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija ta-

kođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti raču-
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novodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansij-

skih izveštaja. 

Revizorski tim identifikuje i procenjuje rizike od materijalno pogrešnih iskaza u 

finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljamo 

revizijske postupke kao odgovor na te rizike i pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih 

dokaza da obezbede osnov za izražavanje mišljenja revizora. Rizik da neće biti identifikovani 

materijalno značajni pogrešni iskazi koji su nastali usled kriminalne radnje je veći nego za 

pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi 

falsifikovanje, namerne propuste, udruživanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene 

osnove od strane rukovodstva, i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji 

materijalna neizvesnost u veszi sa dogadjajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu 

sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. 

Ukoliko utvrdimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u Izveštaju skrenemo 

pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima. Ukoliko utvrdimo da takvo 

obelodanjivanje ne postoji ili nije adekvatno,dužni smo da modifikujemo naše Mišljenje.  

Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenih do datuma izdavanja 

izveštaja revizora. 

Procenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane transakcije i dogadjaji na takav 

način da se postigne istinit i objektivan prikaz. 

U skladu sa metodologijom revizije, saopštavamo licima odgovornim za upravljanje, 

planirani obim i vreme  revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući i sve značajne 

nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 

 

 

U Nišu,                                                                               OVLAŠĆENI REVIZOR 

01.07.2020. 

        Slađana Veličković 
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