
PPT INŽENJERING AD BEOGRAD 

Godišnji izveštaj 
PPT INŽENJERING AD  

za 2015. godinu 

Beograd, April 2016. 



U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011 i 
112/2015) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih 
i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012 i 5/2015), PPT 
INŽENJERING a.d. Beograd, MB: 07559470 objavljuje: 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU 

S  A  D  R  Ž  A  J 

• FINANSIJSKI IZVEŠTAJI PPT INŽENJERING AD BEOGRAD ZA 2015. GODINU 

(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, 
Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje) 

• IZVEŠTAJ O REVIZIJI (u celini) 
 
 

• GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 
 
 

• IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 
 
 

• ODLUKA   NADLEŽNOG   ORGANA   DRUŠTVA   O   USVAJANJU   GODIŠNJIH 
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA* (Izjava) 
 
 

• ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA* (Izjava) 

 

 

 































































  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Београд, aприл 2016. године 

 

 

 
 
 
 

 
 ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ А.Д. 

Београд 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Финансијски извештаји 

31. децембар 2015. године 
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 
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  E–mail: office@prvarevizija.rs 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ АД, БЕОГРАД  

 

Извештај о годишњим финансијским извештајима 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва „ППТ 

ИНЖЕЊЕРИНГ” а.д., Београд (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 

31. децембар 2015. 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 с рачуноводственим прописима Републике Србије, 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 Законом о ревизији 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.  

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

обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења са резервом. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ АД, БЕОГРАД  

 

Извештај о годишњим финансијским извештајима (наставак) 

 

Основе за изражавање мишљења са резервом   

 

У оквиру позиције потраживања по основу продаје исказана су потраживања од матичног 

правног лица у износу од 91.910 хиљада динара на дан 31. децембар 2015. године. Друштво 

послује са матичним правним лицем по основу више пројеката који су регулисани 

појединачним уговорима. У току спровођења поступака ревизије и на основу спроведеног 

поступка независне потврде салда утврдили смо да матично правно лице не исказује обавезу 

према Друштву по основу уговора бр. 14-118 и 14-119 од 08.09.2014. године у укупном износу 

од 80.000,00 евра (9.730 хиљада динара) у складу са којима су услуге извршене и фактурисане 

у 2015. години. На основу спроведених поступака ревизије нисмо били у могућности да 

утврдимо евентуални ефекат корекција финансијских извештаја за 2015. годину по основу 

усаглашавања са матичним правним лицем на дан 31. децембар 2015. године. 

 

У оквиру позиције основни капитал исказан је акцијски капитал, у износу од 41.371 хиљаде 

динара. Наведени износ обухвата и номиналну вредност 21.669 комада сопствених акција 

стечених у складу са чланом 41 Закона о приватизацији, у износу од 10.618 хиљада динара. 

Друштво није евидентирало вредност сопствених акција у оквиру позиције откупљене 

сопствене акције и позиције обавезе које се могу конвертовати у капитал. На тај начин, 

Друштво је преценило акцијски капитал и потценило обавезе које се могу конвертовати у 

капитал, у износу од 10.618 хиљада динара, на дан 31. децембар 2015. године. 
 

 

Мишљење са резервом 
 

По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте питања изнетих у оквиру пасуса „Основе за 

изражавање мишљења са резервом”, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, 

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

2015. 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 
 

Друштво је ванкњижни власник пословног простора у Београду на адреси Топличин венац     

бр. 3, чија садашња вредност у пословним књигама, на дан 31. децембар 2015. године износи 

15.762 хиљадe динара. Друштво предузима активности ради укњижавања наведене 

непокретности. Наше мишљење не садржи резерву по овом основу. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ АД, БЕОГРАД  
 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 

Извршили смо преглед годишњег извештаја о пословању Друштва. Руководство Друштва је 

одговорно за састављање и презентирање годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевима Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС број 

62/2013 и 31/2011). Наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег 

извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2015. годину. У вези са тим, 

наши поступци испитивања су ограничени на процењивање усаглашености рачуноводствених 

информација садржаних у годишњем извештају о пословању са годишњим финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. Сходно томе наши поступци нису укључивали 

преглед осталих информација садржаних у годишњем извештају о пословању које проистичу 

из информација и евиденција које нису биле предмет ревизије.  
 

По нашем мишљењу, рачуноводствене информације приказане у годишњем извештају о 

пословању, усклађене су са финансијским извештајима Друштва за 2015. годину. 

 

 

 

Београд, 19. април 2016. године                                                                                                                           

Овлашћени ревизор 

_____________________ 

Вељко Топаловић 

 

















































































 

 

         

 

 

 

 

 

 

Прва ревизија доо Београд 

Саве Машковића 3/10  

 
 
 
 
 
 
 

У вези са ревизијом годишњег рачуна друштва „ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ” а.д. Београд, са стањем на дан 
31.12.2015. године, на основу које треба да изразите мишљење да ли финансијски извештаји истинито 
и објективно приказују финансијски положај Друштва, његов пословни резултат, промене на капиталу и 
токове готовине, односно да ли су састављени у складу са рачуноводственим прописима Републике 
Србије, овом Изјавом према нашем најбољем сазнању и уверењу потврђујемо следеће чињенице: 
 
1. Познато нам је да је ревизија извршена у складу са Међународним стандардима ревизије, који 

подразумевају испитивање рачуноводствених система, система интерних контрола, а у обиму који 
сматрате неопходним у датим околностима, као и да сврха ревизије није, нити се од ње очекује 
идентификација и обелодањивање свих евентуалних проневера, мањкова, грешака и постојања 
других нерегуларности. 

2. Познато нам је да је руководство Друштва одговорно за истинито и објективно приказивање 
финансијског положаја Друштва и његовог пословног резултата у складу са рачуноводственим 
прописима Републике Србије, релевантним стандардима и прописима, као и за припрему 
информација које се обелодањују у складу са прописима. Финансијски извештаји Друштва су 
одобрени од стране руководства. 

3. Није нам познато да је ико од руководилаца или запослених у Друштву, са овлашћењима да 
контролише, одобрава пословне промене или учествује у интерној контроли, умешан у било какве 
незаконите или нерегуларне активности које би могле утицати на истинитост финансијских 
извештаја. 

4. Прихватамо нашу одговорност да је систем интерних контрола адекватно устројен на начин који 
омогућава састављање финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима 
Републике Србије. Такође, потврђујемо нашу одговорност за дизајн и имплементацију система 
интерних контрола који омогућава спречавање настанка проневера и грешака и њихово 
благовремено откривање. Као последица тога, сматрамо да финансијски извештаји не садрже 
материјално значајне погрешне исказе као резултат проневере.  

5. Извршили смо процену у вези са могућношћу Друштва да настави пословање у складу са начелом 
сталности, узимајући у обзир све расположиве податке везане за догледну будућност од најмање 
12 месеци од биланса стања, мада процена није ограничена само на тај период. Потврђујемо да 
немамо сазнања да постоји било каква материјално значајна несигурност погледу догађаја и 
услова пословања који могу да утичу на способност Друштва да настави пословање у складу са 
начелом сталности пословања. Имајући у виду наведено, финансијски извештаји Друштва су 
састављени у складу са начелом сталности пословања. 



 

 

6. Нису нам познате значајније ставке које би захтевале корекције упоредних података у 
финансијским извештајима. 

7. Ставили смо Вам на располагање све пословне књиге и документацију, укључујући и записнике са 
састанака органа управљања и других релевантних органа у периоду од 01.01.2015. године до 
последњег састанка. 

8. Нису нам познати материјално значајни пропусти и грешке које би могле да утичу на истинитост 
финансијских извештаја, осим следећих: 

- Није усаглашено стање обавеза / потраживања са Матичним правним лицем; 

- У оквиру АОП-а 0403, нису евидентиране сопствене акције Друштва стечене у складу са чланом 
41 Закона о приватизацији, у износу од 10.618 хиљада динара. 

9. Методе вредновања и материјалне претпоставке које смо користили у припреми рачуноводствених 
процена, укључујући оне које су вредноване по фер вредности, су разумно процењене у датим 
околностима. 

10. Сва средства у власништу Друштва приказана су у билансу стања.  

11. Друштво поседује задовољавајуће доказе о власништву над свим средствима евидентираним у 
пословним књигама, осим за пословни простор у Београду, Топличин венац бр. 3, где је Друштво 
ванкњижни власник. Друштво предузима активности ради уклњижавања поменутог објекта.  

12. Друштво нема хипотека, залога нити других терета на средствима.   

13. Потврђујемо да смо на адекватан начин спровели тестирање на умањење вредности имовине у 
складу са МРС 36 „Умањење вредности имовине“. 

14. Прокњижили смо, приказали и обелоданили све обавезе, како стварне, тако и потенцијалне и 
ставили смо Вам на увид све тражене уговоре о пословним односима са трећим лицима. Друштво 
нема потенцијалних обавеза по основу јемства и гаранција трећим лицима. 

15. Друштво нема судских спорова у току ни у својству тужиоца, ни у својству туженог.  

16. Није било неусклађености са захтевима законодавних органа које би, у случају непоштовања истих, 
могле имати материјално значајне ефекте на финансијске извештаје. Нисмо имали екстерне 
контроле које су нам издале решење или записник о контроли за период 01.01-31.12.2015. године. 

17. Потврђујемо нашу одговорност за примену свих релевантних захтева из пореске регулативе. 
Такође, потврђујемо да смо се уверили да Друштво примењује ове регулативе и да нема 
материјално значајних неевидентираних потенцијалних обавеза које се односе на порезе. 
Потврђујемо наше разумевање да су пореске обавезе предмет инспекцијске контроле пореских 
органа и да могу бити тумачене на бројне начине, а износи приказани у финансијским извештајима 
могу се касније мењати као резултат коначних одлука пореских органа. 

18. Друштво нема других повезаних правних лица, осим оних које смо Вам презентовали у прегледу, 
од 19.04.2016. године.  

19. Није било догађаја након краја обрачунског периода који би захтевали корекције или 
обелодањивања у финансијским извештајима или у Напоменама уз њих. 

20. Немамо планова нити намера чија би реализација могла значајно да утиче на вредност средстава 
Друштва или на класификацију средстава и извора средстава приказаних у финансијским 
извештајима.  

 
Београд, 19. aприл 2016. године                                                      Генерални директор 
 
                                                                                                                    _______________________ 
                                                                                                                     Лука Савовић     
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Syreaap BojBoAe Mnuraha 6p.37-39

Ilpe4naer: l4sjaea o He3aB[cHocr]t

Kao anraxoBaHil eKcrepHh peBr3op QhHaHcrljctnx r3BeuJTaja 3a 2015. roAhHy, norBpbyjeMo
cneAehe:

lpyureo sa peersrjy npBa peeraraja Aoo Eeorpa4, oeraurheHh peBil3opt/,Kao n cBV beroBh
3anoc.fleHh aHraxoBaHh Ha nocnoBhMa peeneraje Qraxaxoajcxl,tx l43Beluraja 3a 201-5. ro4r,rxy
He3aBrcHh cy oA ApyturBa rll-lT l4rxelbephHr a.4. EeorpaA y cKnaAy ca 3axTeBranna IFAC-oaor
erhqKor KoAeKca sa npo$ecraoHanHe pavyxoaofe h y cKnaAy ca noce6H[M 3axreBnnna 3axona o
TplKhury Kanrra,na, 3axona o pegn3vjvi, 3axona o nphBpeAHhM ApyrurBhMa h ApyroM
pene Ba HTHoM 3a KoHcKoM pe rynarh eonn Pe ny6l il Ke Cp6taje.

V Beorpa,qy, 19. anpnn 2016. ro4rHe
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Aeeuquja aa npuepedue peeucmpe:6fr455V2/2A17 * tllarnunauu 6poj:207279X"8 x {7k16: fi7AjA$z
Texyhu pauyu 6paj: 2A5-X654Ai-47, KatwepqujarlHa 6auxa ad \eozpoS
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IlpeAruer: hsjaea o KoHcynraHrcxl4M ycryraMa

flpyrlrao sa peeraarajy, paqyHoBoAcrBo vr KoHca.nrhur llpsa peenarja A.o.o. Seorpa4 xrje
o6ae/ba/ro KoHcynraHTcKe ycryre Hapyqhoqy peauarje llllT l4HxelbephHr a.4. Eeorpa4 r
nhLlhMa noBe3aHhM ca Hapyqnoqervr peanarje.

Y Eeorpa4y, t9.04.20L6. ro4rue

Aeeu4uja sa npuapedHe peeucrnpe: Sfr 45572/20XL * Momuuuu 6poj: 2072791"8 * {-1k16: 1070i0437
Texyfiu pstlyH 6poj: 205-i664Ai--4V, Konnepqujanua 6auxa ad 6eoepod
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