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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

СКУПШТИНИ И ДИРЕКТОРУ 

„ТОЗА МАРКОВИЋ” Д.О.О. КИКИНДА 

 

Извештај о финансијским извештајима 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва „ТОЗА 

МАРКОВИЋ” друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда (у даљем тексту: 

„Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2016. године и одговарајући 

биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и 

извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз 

финансијске извештаје. 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу сa Међународним стандардима финансијског 

извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у 

припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње и грешке.  

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 

ревизије и рачуноводственим прописима Републике Србије. Ови стандарди налажу да се 

придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на 

начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 

износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани 

поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално 

значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне 

радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле 

које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у 

циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође 

укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена 

које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.   
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

СКУПШТИНИ И ДИРЕКТОРУ 

„ТОЗА МАРКОВИЋ” Д.О.О. КИКИНДА 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

Одговорност ревизора (наставак) 

 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да 

обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења. 

 

 

Мишљење 

 

По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим 

материјално значајним питањима, финансијску позицију Друштва на дан  31. децембар 

2016. године, као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину 

која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.  

 

 

Скретање пажње 

 

Kao што је обелодањено у тачки 1 у Напоменама уз финансијске извештаје, на основу 

Решења привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 3/2014 од 03.08.2016. године које је постало 

правоснажно  дана 12.08.2016. године обустављен је поступак стечаја над Друштвом кроз 

усвајање Плана реорганизације. Почетна стања имовине и обавеза Друштва представљају 

стања имовине и обавеза исказана у ванредном финансијском извештају на дан закључења 

стечајног поступка и као такви имају утицај на имовински, а самим тим и на приносни 

положај исказан у финансијским извештајима Друштва за 2016. годину. У 2016. години, 

Друштво је исказало губитак у износу од 527.486 хиљадa динара, док укупно исказани 

губитак у Билансу стања, на дан 31. децембар 2016. године, износи 4.299.836 хиљада 

динара, од чега се износ од 1.192.495 хиљада динара односи на губитак изнад висине 

капитала. Наведене чињенице указују на постојање материјално значајних неизвесности 

Друштва да послује у складу са начелом сталности правног лица. Могућности побољшања 

финансијског положаја у великој мери зависе од успеха у реализацији Плана 

реорганизације. Наше мишљење не садржи резерву по наведеном питању. 

 

Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза дефинисаних у Плану реорганизације, 

успостављене су хипотеке на целокупној имовини Друштва, изузев на земљишту коју је 

Друштво стекло током стечајног поступка. Наше мишљење не садржи резерву по овом 

питању. 

 

Против Друштва су покренути судски спорови по различитим основама. Вредност 

покренутих спорова без процењених ефеката по основу затезних камата и судских 

трошкова износи 269.235 хиљада динара. Такође, против Друштва су покренути и спорови 

којима није опредељена вредност. У складу са проценом Руководства Друштва да по 

наведеном основу неће настати материјално значајне обавезе по Друштво, у пословним 

књигама нису вршена резервисања за судске спорове. Наше мишљење не садржи резерву 

по наведеном питању.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

СКУПШТИНИ И ДИРЕКТОРУ 

„ТОЗА МАРКОВИЋ” Д.О.О. КИКИНДА 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

 

Друга питања 
 

Финансијски извештаји Друштва, за годину која се завршава на дан 31. децембар 2015. 

године, нису били предмет ревизије од стране другог ревизора, будући да је Друштво било 

у стечајном поступку. 

 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2016. годину. 

У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 

720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима. 

 

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 

 

 

 

Београд, 19. април 2017. године    

 

Лиценцирани овлашћени ревизор 

 

___________________________ 

     Проф. др Зоран Ђерковић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 
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