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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„ПРОЈМЕТАЛ” А.Д. БЕОГРАД 
 
 

 

Извештај о финансијским извештајима 
 

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја 

„ПРОЈМЕТАЛ” акционарско друштво, Београд (Палилула) (у даљем тексту: 

„Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2014. 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 ревизије извршене у складу са Међународним стандардима ревизије. Због значаја 

питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење“, нисмо били у могућности да 

прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују основу за 

изражавање ревизорског мишљења. 

 

Основе за уздржано мишљење 

 

Нематеријална улагања и опрема Друштва су, на дан 31. децембар 2014. године, отписана 

98,47%, односно 94,30%, а највећи део истих је у употреби. Друштво није у складу са           

МРС 38 - Нематеријална улагања и МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, проценило 

нови корисни век трајања нематеријалних улагања и опреме и доделило им нове 

вредности. Нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских 

извештаја по основу процене корисног века трајања нематеријалних улагања и опреме. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

 „ПРОЈМЕТАЛ” А.Д. БЕОГРАД 
 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

Основе за уздржано мишљење (наставак) 

 

У оквиру позиција потраживања по основу датих аванса, потраживања од купаца у земљи 

и иностранству, других потраживања и краткорочних финансијских пласмана, Друштво је 

евидентирало износе од 29.164 хиљадe динара, 653.358 хиљадa динара, 69.520 хиљада 

динара и 359.701 хиљаду динара, респективно. У оквиру наведених потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана, Друштво је евидентирало и потраживања, односно 

краткорочне финансијске пласмане који потичу из ранијих година, односно потраживања 

чија је наплативост угрожена. Имајући у виду наведено, нисмо могли да се уверимо у 

затварање, односно наплативост наведених потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана, као и да утврдимо да ли је и у ком износу потребно формирати исправку 

вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана ради њиховог свођења на 

надокнадиву вредност на дан 31. децембар 2014. године. 

 

Друштво није извршило актуарски обрачун како би се утврдила садашња вредност 

акумулираних права запослених на отпремнине, како то захтева МРС 19 - Примања  

запослених. Као резултат тога, није извршено резервисање по овом основу у финансијским 

извештајима Друштва за 2014. годину. Имајући у виду наведено, нисмо могли да се 

уверимо у потенцијалне ефекте резервисања по наведеним основама у финансијским 

извештајима Друштва за 2014. годину.  

 

У оквиру АОП-а 0450, 0451 и 0459, на дан 31. децембар 2014. године, Друштво је 

евидентирало обавезе по основу примљених аванса у износу од 310.435 хиљада динара,  

обавезе из пословања у износу од 276.542 хиљаде динара и обавезе из специфичних 

послова у износу од 64.953 хиљаде динара, респективно. Наведене обавезе највећим делом 

потичу из ранијих година. Друштво, на дан 31. децембар 2014. године, нема у потпуности 

усаглашена стања са најзначајнијим комитентима, док је значајан број комитената 

Друштва покренуо судски поступак за наплату својих потраживања. Имајући у виду 

наведено, нисмо могли да утврдимо да ли је и у ком износу потребно извршити корекцију 

финансијских извештаја по наведеном основу за годину која се завршава на дан                            

31. децембар 2014. године. 

 

У оквиру АОП-а 0459, на дан 31. децембар 2014. године, Друштво је евидентирало и 

остале краткорочне обавезе у износу од 190.307 хиљада динара. У оквиру наведених 

обавеза Друштво евидентира и обавезе по основу камата у износу од 164.848 хиљада 

динара, као и обавезе према запосленима и остале обавезе у износу од  2.992 хиљаде 

динара, које највећим делом потичу из ранијих година. Друштво, на дан 31. децембар 2014. 

године, нема у потпуности усаглашена стања са најзначајнијим комитентима по наведеном 

основу, док је значајан број комитената Друштва покренуо судски поступак за наплату 

својих потраживања. Имајући у виду наведено, нисмо могли да утврдимо да ли је и у ком 

износу потребно извршити корекцију финансијских извештаја по наведеном основу за 

годину која се завршава на дан 31. децембар 2014. године. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

 „ПРОЈМЕТАЛ” А.Д. БЕОГРАД 
 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

Основе за уздржано мишљење (наставак) 

 

У оквиру позиције осталих краткорочних обавеза, на дан 31. децембар 2014. године, 

евидентиране су обавезе Друштва за зараде и припадајуће порезе и доприносе на зараде у 

износу од 22.467 хиљада динара. Наведене обавезе највећим делом потичу из ранијих 

година, при чему Друштво нема у потпуности усаглашено стање обавеза по наведеном 

основу са Пореском управом на дан 31. децембар 2014. године. Имајући у виду наведено, 

нисмо могли да утврдимо да ли је и у ком износу потребно извршити корекцију 

финансијских извештаја по наведеном основу за годину која се завршава на дан 31. 

децембар 2014. године. 

 

У току 2014. године Друштво није евидентирало приходе и расходе који се односе на 

претходни обрачунски период у корист резултата ранијих година, како то захтева МРС 8 - 

Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке, већ у корист 

прихода и расхода текућег периода.   
 

Друштво није у потпуности поступило у складу са захтевима МРС 1 - Презентација 

финансијских извештаја и МСФИ 7 - Финансијски инструменти: Обелодањивања везано за 

састављање Напомена уз финансијске извештаје, односно захтевима за адекватним 

обелодањивањима у циљу правилног разумевања финансијског положаја и пословања 

Друштва. Такође, Друштво није на адекватан начин извршило обелодањивања трансакција 

са повезаним правним лицима, како то захтева МРС 24 - Обелодањивања повезаних 

страна. 

 

Против Друштва су покренути судски спорови који се највећим делом односе на 

неизмирена дуговања и њихова укупна вредност, тамо где је прецизирана, без процењених 

ефеката затезних камата, износи око 37.197 хиљадa динара, односно 17.266 хиљада евра.  

Такође, Друштво је покренуло више судских спорова по различитим основама, од којих се 

најзначајнији део односи на потраживања по основу дуговања комитената, укупне 

вредности, тамо где је прецизирана, око 39.987 хиљада динара. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

 „ПРОЈМЕТАЛ” А.Д. БЕОГРАД 
 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

Уздржано мишљење 
 

Због значаја питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење“, нисмо били у 

могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују 

основу за ревизорско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским 

извештајима.  
 
 

Скретање пажње 

 

Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза друштава Verano Motors д.о.о. 

Београд, Фамилија маркет д.о.о. Београд, Хлеб а.д. Нови Сад, Житко а.д. Бачка Топола 

Adria construction group д.о.о. Београд према повериоцима, односно самог Друштва према 

својим повериоцима успостављене су хипотеке на грађевинским објектима Друштва, чија 

садашња вредност, на дан 31. децембар 2014. године, износи 174.547 хиљада динара. Наше 

мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва према друштву Adria 

construction group д.о.о. Београд успостављена је залога на праву потраживања Друштва од 

Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад по основу Уговора о вршењу стручног техничког 

надзора над извођењем радова за потребе реализације програма реконструкције, изградње 

и ребрендинга малопродајних објеката Блока Промет, према мастер плану за 2013. годину, 

закљученог дана 09.01.2013. године са друштвом Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад. 

Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

Као средство обезбеђења потраживања друштва 3D construction group д.о.о. Београд од  

друштва Електроком д.о.о. Београд, а које је настало на основу Уговора о преузимању дуга 

закљученог 09.05.2013. године између Друштва, као преузимаоца и друштва Електроком 

д.о.о. Београд, као дужника, којим Друштво преузима обавезу друштва Електроком д.о.о. 

Београд према друштву 3D construction group д.о.о. Београд, односно којим се Друштво 

обавезало да уместо друштва Електроком д.о.о. Београд исплати износ од 114.192,00 евра 

друштву 3D construction group д.о.о. Београд, успостављена је залога на покретним 

стварима Друштва (опреми). Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

 „ПРОЈМЕТАЛ” А.Д. БЕОГРАД 
 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Скретање пажње (наставак) 

 

Пресудом Привредног Апелационог суда 3 Пж. 4448/13 од 08.11.2013. године потврђена је 

пресуда Привредног суда у Београду бр. П 3525/12 од 08.04.2013. године, којом се Робне 

куће ,,Београд” д.о.о. Београд обавезују да Друштву исплате износ од 611.093 хиљаде 

динара са законском затезном каматом почев од 25.05.2009. године, трошкове извршног 

поступка од 390 хиљада динара, као и трошкове парничног поступка од 910 хиљада 

динара. Друштво очекује наплату наведених потраживања и у наредном периоду. Наше 

мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

У 2014. години Друштво је имало одређених проблема у генерисању новчаних средстава и 

остваривању нето новчаних прилива довољних да текуће обавезе измирује у року доспећа. 

Као последица тога, текући рачун Друштва је у непрекидној блокади од 13.05.2013. године, 

па до дана ревизије. Укупан износ неизвршених налога блокаде, на дан  14.04.2015. године, 

износи 115.119 хиљада динара. Наведене чињенице, заједно са чињеницама наведеним у 

претходним пасусима, указују на постојање материјално значајних неизвесности које могу 

да изазову сумњу у способност Друштва да послује у складу са начелом сталности правног 

лица. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 
 

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 2014. 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, 09. април 2015. године 
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