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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
УПРАВНОМ ОДБОРУ И АКЦИОНАРИМА ПРЕДУЗЕЋА ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА 
И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК А.Д., АПАТИН 

 

 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Предузећа пристаништа, складишта и 

хидроградње „Напредак“ а.д., Апатин (у даљем тексту: „Привредно друштво”), који обухватају 

биланс стања на дан 31. децембра 2015. године, 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 преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство Привредног друштва је одговорно за састављање и истинито и објективно 

приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике 

Србије, као и за оне интерне контроле за које руководство одреди да су неопходне за сврхе 

састављања финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, услед 

криминалне радње или грешке. 

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу 

извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије и 

Законом о ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким 

принципима и да ревизију планирамо и извршимо на начин  којим се омогућава да се, у разумној 

мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и 

обелодањивањима података датим у финансијским извештајима. Одабрани  поступци су засновани 

на просуђивању ревизора, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних 

погрешних исказа у финансијским извештајима, услед криминалне радње или грешке. Приликом 

процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле  релевантне за састављање и истинито и 

објективно приказивање финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака 

примерених у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности  интерних 

контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и 

вредновање значајних рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену 

опште презентације финансијских извештаја. 

 

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

основу за изражавање нашег ревизорског мишљења са резервом. 

 

 

 

 

(наставља се)
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
УПРАВНОМ ОДБОРУ И АКЦИОНАРИМА ПРЕДУЗЕЋА ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА 
И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК А.Д., АПАТИН (наставак) 
 
 
Основе за мишљење са резервом  
 

Као што је обелодањено у напомени 25. уз финансијске извештаје, некретнине, постројења и 

опрема на дан 31. децембра 2015. године исказани су у износу од 212,904 хиљадa динара. 

Руководство Привредног друштва није извршило тестирање односно провере да ли су некретнине, 

постројења и опрема обезвређени на дан састављања финансијских извештаја, односно да ли је 

њихова накнадива вредност мања од њихове вредности исказане у рачуноводственим евиденцијама 

Привредног друштва, у сагласности са захтевима МРС 36 “Умањење вредности имовине”. Сагласно 

томе, нисмо могли да се уверимо у потенцијалне ефекте овог одступања од МРС 36 “Умањење 

вредности имовине” на приложене финансијске извештаје Привредног друштва. 

 

Као што је обелодањено у напоменама  27. и 29. уз финансијске извештаје дан 31. децембра 2015. 

године потраживања по основу продаје (нето) износе 236,464 хиљадa динара, а краткорочни 

финансијски пласмани (нето) износе 198,174 хиљада динара. На основу извршених поступака за 

независно потврђивање стања, нисмо добили одговоре на послате захтеве за конфирмацијама и 

сходно томе, нисмо били у могућности  да потврдимо исказано стање дела потраживања по основу 

продаје у износу од 150,933 хиљада динара и дела краткорочних финансијских пласмана у износу 

од 157,570 хиљада динара. Ефекти који се могу јавити као резултат усаглашавања наведених 

потраживања могу имати материјално значајан утицај на приложене финансијске извештаје.  

 

Као што је обелодањено у напомени 36. уз финансијске извештаје, примљени аванси на дан 31. 

децембра 2015. године износе 14,120 хиљаде динара. На основу извршених поступака за независно 

потврђивања стања нисмо добили одговоре на послате захтеве за конфирмацијама и сходно томе, 

нисмо били у могућности да потврдимо исказано стање по основу дела примљених  аванса у  износу 

од 5,168 хиљада динара.  Ефекти који се могу јавити као резултат усаглашавања примљених аванса 

могу имати материјално значајан утицај на приложене финансијске извештаје. 

 

Као што је обелодањено у напомени 37. уз финансијске извештаје, обавезе из пословања на дан 31. 

децембра 2015. године износе 466,954 хиљада динара. На основу извршених поступака за независно 

потврђивања стања нисмо добили одговоре на послате захтеве за конфирмацијама и сходно томе, 

нисмо били у могућности  да потврдимо исказано стање по основу дела обавеза према добављачима 

у земљи - осталим повезаним правним лицима у износу од 387,562 хиљаде динара, добављачима у  

земљи  у  износу од 17,579 хиљадa динара, и добављачима у иностранству у износу од  5,337 хиљада 

динара. Ефекти који се могу јавити као резултат усаглашавања обавеза из пословања могу имати 

материјално значајан утицај на приложене финансијске извештаје. 

 

 

 

 

 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

УПРАВНОМ ОДБОРУ И АКЦИОНАРИМА ПРЕДУЗЕЋА ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА 

И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК А.Д., АПАТИН (наставак) 
 

 
Мишљење са резервом 

 
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје имају питања наведена у 

пасусима - Основе за мишљење са резервом, приложени финансијски извештаји приказују 

истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима, финансијски положај 

Привредног друштва на дан 31. децембра 2015. године, као и резултате његовог пословања, и 

токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима 

Републике Србије. 
 

Скретање пажње  
        
 
 

(а)    На дан 31. децембра 2015. године Привредно друштво је исказало краткорочне 

обавезе у укупном износу од 618,763 хиљада динара, које су веће од укупне обртне 

имовине за износ од 165,310 хиљада динара. Поред тога, Привредно друштво 

исказало је у билансу успеха за 2015. годину, нето губитак у износу од 67,469 

хиљада динара, а у билансу стања је исказан кумулирани губитак у износу од 

151,068 хиљада динара. Такође, текући рачун Привредног друштва био је у блокади 

укупно 197 дана током 2015. године. Ови фактори указују на постојање 

материјално значајне неизвесности које могу да изазову значајну сумњу у 

способност Привредног друштва да настави са пословањем у складу са начелом 

сталности правног лица. Ови финансијски извештаји не укључују корекције које 

могу настати по основу разрешења наведених неизвесности. 
 
 
 

(б)  Као што је обелодањено у напомени 44. уз финансијске извештаје: 
 

- Пред Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине и одрживи 

развој вођен је поступак по жалби Привредног друштва на Решење овог 

органа којим је Привредном друштву забрањен рад на експлоатацији песка 

у Специјалном резервату „Горње Подунавље”, а на основу прописа о том 

резервату. Министарство  за заштиту животне средине је Решењем од 22. 

јуна 2007. године одбило жалбу Привредног друштва, чиме је поступак 

окончан, а на снази је остала забрана рада на експлоатацији песка из 

првостепеног Решења. Општинска управа Општине Апатин, је 8. маја 2008. 

године донела Решење број 501-34/2008-IV/05 којим је дата сагласност на 

Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта багеровање речног 

наноса из корита реке Дунав од КМ 1401 + 000 до 1403 +000 на територији 

општине Апатин. 

 

- Привредно друштво је један од осам солидарних дужника према Европској 

банци за обнову и развој, Велика Британија (даље у тексту: „Банка“) по 

основу дугорочног кредита који је Банка одобрила Дунав Групи д.о.о., 

Београд у иницијалном износу од 21,200,000 ЕУР са роком враћања 25. 

јануара 2014. године. Према уговору о кредиту сваки јемац, заједнички и 

солидарно као главни дужник, а не само као јемац гарантује Банци тачно и 

благовремено плаћање свих износа који се по основу кредитног посла 

дугују Банци. 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

УПРАВНОМ ОДБОРУ И АКЦИОНАРИМА ПРЕДУЗЕЋА ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА 

И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК А.Д., АПАТИН (наставак) 
 

 

Скретање пажње (наставак) 

 

(в)  Као што је обелодањено у напомени 25. уз финансијске извештајe на грађевинским 

објектима Привредног друштва укњижeнe су хипотеке кoјима сe oбeзбeђује уредна 

отплата крeдита oдoбрeних матичном Привредном друштву Дунав Група д.о.о., 

Београд oд стране Европске банке за обнову и развој и као и средство обезбеђења 

кредита који је одобрен Привредном друштву од стране Развојне банке Војводине 

а.д., Нови Сад (напомена 35.). Нето садашња вредност наведених некретнина, на 

дан 31. децембра 2015. године, износи 33,591 хиљада динара. Поред тога, 

Привредно друштво на дан 31. децембра 2015. године има уписано заложно право 

на покретним стварима у корист Европске банке за обнову и развој. Нето садашња 

вредност заложених покретних ствари, на дан 31. децембра 2015. године, износи 

58,185 хиљада динара. 

 

(г)     Kao што је обелодањено у напомени 25. уз финансијске извештаје, Привредно 

друштво је на дан 31. децембра 2015. године исказало садашњу вредност 

грађевинских објеката у износу од 33,592 хиљада динара (31. децембра 2014. године 

– 34,790 хиљада динара), која обухвата вредност припадајућег земљишта на коме се 

налазе грађевински објекти. Привредно друштво није извршило одвајање вредности 

грађевинског земљишта од вредности објеката, како се то захтева према параграфу 

58. МРС 16 -„Некретнине, постројења и опрема“ и како је прописано Правилником 

о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, 

задруге у предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/14). Руководство 

Привредног друштва сматра да вредност грађевинског земљишта није материјално 

значајна и да њено исказивање у оквиру вредности грађевинских објектата није у 

супротности са тачком 29. МРС 1-„Презентација финансијских извештаја“. 

 
 

Наше мишљење не садржи резерве по овим основама. 
 
 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 

Извршили смо преглед годишњег извештаја о пословању Привредног друштва. Руководство 

Привредног 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 су, по свим материјално значајним 

питањима, усклађене са финансијским извештајима Привредног друштва за годину која се 

завршила на дан 31. децембра 2015. године. 

 
 

Београд, 28. април 2016. године 

 
 

Марина Димитријевић 

Овлашћени ревизор 
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