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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 
 
 Страна 

Извештај независног ревизора  1-5 

Финансијски извештаји:  

Биланс стања 

Биланс успеха 

Извештај о осталом резултату 

Извештај о токовима готовине 

Извештај о променама на капиталу 

Напомене уз финансијске извештаје 

   

   

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

Оснивачу и Директору  ЈП „Аутопревоз“, Кикинда 
 
 
Извештај о ревизији финансијских извештаја 
 
Мишљење са резервом 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја  ЈП „Аутопревоз“, 
Кикинда (у даљем тексту ''Предузеће''), који укључују биланс стања са стањем на дан 31. 
децембра 2020. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о 
променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину завршену на тај дан, као 
и напомене које садрже преглед значајних рачуноводствених политика и друге напомене уз 
финансијске извештаје. 
 
Према нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје имају питања 
изнесена у пасусу Основе за мишљење са резервом финансијски извештаји у свим 
материјално значајним аспектима приказују реално и објективно финансијско стање 
ЈП „Аутопревоз“, Кикинда, са стањем на дан 31. децембар 2020. године, као и 
резултате његовог пословања за годину завршену на тај дан, у складу са Законом о 
рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији. 
 
Основе за мишљење са резервом 
 
Извршили смо ревизију у складу са Међународним стандардима ревизије. Наше 
одговорности према тим стандардима су детаљније описане у нашем извештају у делу 
Одговорност ревизора. Независни смо од Предузећа у складу с Кодексом за 
професионалне рачуновође Одбора за Међународне стандарде етике за рачуновође као 
и у складу са етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских 
извештаја у Републици Србији и испунили смо наше остале етичке одговорности у 
складу с тим захтевима. Верујемо да су ревизијски докази које смо прикупили 
адекватни и довољни да осигурају основу за наше мишљење са резервом. 
 
Залихе су у билансу стања на дан 31.12.2020. године исказане у износу од  6.538 
хиљада динара. На основу достављене документације нисмо били у могућности да се 
уверимо да ли постоји евентуално обезвређење залиха, нити да одредимо утицај 
евентуалног обезвређења на финансијски извештај. 
 
Предузеће није извршило поновну процену дефинисаних обавеза за отпремнине 
запослених по основу престанка радног односа ради одласка у пензију чија је 
књиговодствена вредност  на дан 31.12.2020 износила 2.562 хиљада динара. Због 
недостатка процене нисмо били у могућности да оценимо да ли су потребне било какве 
корекције резервисања за обавезе за отпремине запослених на дан 31.12.2020. године 



 
 

  

Основе за мишљење са резервом (наставак) 
 
Краткорочне обавезе су веће од обртне имовине за 51.257 хиљада динара. 
Предузеће је у 2020. Години остварило губитак у износу од 20.924 хиљада динара. 
Наведени подаци могу да представљају елементе који указују на евентуалне могуће 
будуће услове да Предузеће не настави делатност по начелу сталности пословања.  
 
Анализом напомена уз финансијске извештаје утврдили смо да Предузеће није 
обелоданило све позиције у складу са одељком 8 МСФИ за МСП: 
 
1. Упоредне податке за претходну годину – према МСФИ за МСП параграф 3.14 – 
Друштво треба да обелодани упоредне информације у погледу претходног 
упоредног периода за све износе презентоване у финансијским извештајима из 
текућег периода. 
 
2. Хипотеке над Некретнинама  и залоге над опремом због обезбеђења дугорочних 
кредита 
 
3. Потенцијална средства и обавезе по основу судских спорова - према параграфу 
21.15 и 21.16 који има за циљ да обезбеди да одговарајући критеријуми за 
признавање и основе за одмеравање  буду примењени на потенцијалне обавезе и 
потенцијална средства и  да довољно информација буде обелодањено у напоменама 
да би корисници могли да разумеју њихову природу,рокове доспећа и износ.  
 
4. Догађаји након извештајног периода – према одељку 32 МСФИ за МСП – чији 
циљ  је обелодањивање информација које Друштво врши на датум када су 
финансијски извештаји одобрени за објављивање и о догађајима насталим након 
извештајног периода. 
 
Скретање пажње 
 
Некретнине које су евидентиране у пословним књигама као власништво Предузећа, 
у изводу катастра непокретности уписане су као власништво општине Кикинда са 
правом коришћења од стране Предузећа. 
 
На чињенице наведене у претходном пасусу није исказана резерва у ревизорском 
мишљењу. 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Одговорности руководства и оних који су задужени за управљање 
 
Руководство је одговорно за састављање финансијских извештаја који дају истинит и 
фер приказ у складу са са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима 
важећим у Републици Србији, и за оне интерне контроле за које руководство одреди да 
су потребне за омогућавање састављања годишњих финансијских извештаја који су без 
значајног погрешног приказивања услед преваре или грешке. У састављању 
финансијских извештаја, руководство је одговорно за процењивање способности 
Предузећа да настави с пословањем по временски неограниченом пословању, 
објављивање, ако је примењиво, питања повезаних с временски неограниченим 
пословањем и коришћењем рачуноводствене основе утемељене на временској 
неограничености пословања, осим ако управа или намерава ликвидирати Предузеће 
или прекинути пословање или нема реалне алтернативе него да то учини. Они који су 
задужени за управљање су одговорони за надзирање процеса финансијског 
извештавања којег је установило Предузеће. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наши циљеви су стећи разумно уверење о томе јесу ли годишњи финансијски 
извештаји као целина без значајног погрешног приказивања услед преваре или грешке 
и издати извештај независног ревизора који укључују наше мишљење. Разумно 
уверење је виши ниво уверења, али није гаранција да ће ревизија обаљена у складу са 
Међународним ревизорским стандардима увек открити значајно погрешно 
приказивање када оно постоји. Погрешни прикази могу настати услед преваре или 
грешке и сматрају се значајни ако се разумно може очекивати да, појединачно или у 
збиру, утичу на економске одлуке корисника донете на основу тих годишњих 
финансијских извештаја. 
 
Као саставни део ревизије у складу са Међународним ревизорским стандардима, 
користимо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам 
током ревизије. Ми такође: 
 
 Препознајемо и процењујемо ризике значајног погрешног приказа годишњих 

финансијских извештаја, због преваре или грешке, креирамо и обављамо 
ревизорске поступке као реакцију на те ризике и прибављамо ревизијске доказе 
који су довољни и примерени да осигурају основу за наше мишљење. Ризик 
неоткривања значајног погрешног приказа насталог услед преваре је већи од 
ризика насталог услед грешке, јер превара може укључити тајне споразуме, 
кривотворење, намерно пропуштање, погрешно приказивање или заобилажење 
интерних контрола. 
 

 Стичемо разумевање интерних контрола релевантних за ревизију како бисмо 
креирали ревизијске поступке који су примерени у датим околностима, али не и 
за сврху изражавања мишљења о учинковитости интерних контрола Предузећа.  

 


















































































