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 ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима привредног друштва Хипол а.д, Оџаци 

 

Извештај о финансијским извештајима 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва Хипол а.д., 

Оџаци (у даљем тексту „Привредно друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 

2015. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу, извештај о осталом 

резултату 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. 

 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима привредног друштва Хипол а.д, Оџаци (наставак) 
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 
Основе за мишљење са резервом 
 
Као што је обелодањено у напоменама 10., 12. и 14. уз финансијске извештаје, Привредно друштво 

је  на дан 31. децембра 2015. године исказало дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе 

и обавезе по основу камата у укупном износу од 1,713,808 хиљада динара према Новој Љубљанској 

банци д.д., Љубљана. Привредно друштво је 12. октобра 2015. године примило од Нове Љубљанске 

банке д.д., Љубљана Обавештење о уступању права и потраживања према Уговору о уступању 

потраживања са преносом средстава обезбеђења од дана 16. јула 2015. године и Анексу број 1 од 

дана 23. септембра 2015. године, привредном друштву Еуро Гас д.о.о., Суботица. У поступку 

прибављања независне потврде стања обавеза, добијена је конфирмација од привредног друштва 

Еуро Гас д.о.о., Суботица у којој је по наведеном основу исказано потраживање у износу од 

1,758,886 хиљада динара које укључује камату у износу од 45,078 хиљада динара која није исказана 

у књигама Привредног друштва. На основу примљене документације није могуће предвидети 

ефекте које накнадно усаглашавање ове разлике може имати на финансијске извештаје Привредног 

друштва. 
 
Привредно друштво је на дан 31. децембра 2015. године исказало укупне краткорочне обавезе 

према привредном друштву Орка хемија д.о.о., Београд у стечају, Београд у износу од 409,655 

хиљада динара. Истовремено, у одговору на наш захтев за независну потврду стања обавеза, 

привредно друштво Орка хемија д.о.о., Београд у стечају, Београд је исказало потраживање у 

износу од 547,695 хиљада динара. Ефекти усаглашавања са наведеним привредним друштвом могу 

имати значајан утицај на финансијско стање и пословни резултат Привредног друштва. 
 
Као што је обелодањено у билансу стања Привредног друштва, обавезе за примљене авансе на дан 

31. децембра 2015. године износе 97,891 хиљаду динара. Нисмо добили одговоре на наше захтеве за 

независну потврду стања наведених обавеза, те стога нисмо били у могућности да утврдимо ефекте 

који могу настати по основу евентуалне неусаглашености ових обавеза.  
   
Против Привредног друштва се на дан 31, децембра 2015. године води више судских спорова са 

неизвесним исходом и процењеном вредности спора. Привредно друштво није извршило 

резервисање за евентуалне обавезе по наведеним споровима. На основу расположивих информација 

нисмо могли установити потребан износ резервисања за потенцијалне губитке који могу настати по 

основу судских спорова на дан 31. децембра 2015. године.  
 
Мишљење са резервом  
 
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних 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 

 

Привредно друштво је на дан 31. децембра 2015. године у билансу стања исказало губитак изнад 

висине капитала у износу од 1,621,546 хиљада динара. Поред тога, обртна имовина Привредног 

друштва на дан 31, децембра 2015. године износи 866,551 хиљаду динара и значајно је мања од 

исказаних краткорочних обавеза (3,012,581 хиљада динара). Наведене чињенице указују на 

постојање неизвесности која може да изазове сумњу у односу на способност Привредног друштва 

да послује по начелу сталности пословања. 

 

Као што је обелодањено у напомени 9. уз финансијске извештаје, основни капитал Привредног 

друштва на дан 31. децембра 2015. године износи 1,503,466 хиљада динара и није усаглашен са 

стањем основног капитала који је регистрован код Агенције за привредне регистре. 

 

Наше мишљење не садржи резерве по овим питањима. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима привредног друштва Хипол а.д, Оџаци (наставак) 
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

 

Остала питања 

 

Финансијски извештаји Привредног друштва за 2014. годину били су предмет ревизије од стране 

другог ревизора који је у свом Извештају, од 27. маја 2015. године, о тим финаисијским 

извештајима изразио мишљење са резервом. 

 

 

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   

                                                                                                                

 
Јелена Латинкић          

          Овлашћени ревизор 
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ХИПОЛ А.Д. ОЧАЦИ 
ГОДИШЊА СКУПШТИНА 
Брпј:Х-1287/16 Ад.5 
Дана:27.06.2016 
 

На пснпву члана 329.став 1 тачка 8 Закпна п привредним друштвима (сл.гласник РС бр. 36/2011 и 

99/2011) члана 36. Статута Хиппл а.д. Оџаци (у далјем тексту Друштвп), Скупштина друштва на 

Гпдишопј скупштини пдржанпј 27.06.2016.гпдине, дпнела је  

 

О Д  Л У К У 

 

1. Усваја се финансијски извештај за 2015.гпдину са мишљеоем независнпг ревизпра. 

2. Финансијски извештај и мишљеое независнпг ревизпра су саставни  деп пве пдлуке. 

 

 

Генерални директпр 

       Павел Петрпвић 

 



 

ХИПОЛ А.Д. ОЧАЦИ 
ГОДИШЊА СКУПШТИНА 
Брпј:Х-1287/16 Ад.6 
Дана:27.06.2016 
 

 

На пснпву шлана 329.став 1 ташка 8 Закпна п привредним друщтвима (сл.гласник РС бр. 36/2011 

и 99/2011) шлана 36. Статута Хиппл а.д. Очаци (у далјем тексту Друщтвп), Скупщтина друщтва на 

Гпдищопј скупщтини пдржанпј 27.06.2016.гпдине, дпнела је  

 

     О Д  Л У К У  

 

Налаже се закпнскпм заступнику и лицу пдгпвпрнпм за впђеое ппслпвних  коига да у фпрми 

изјаве пбавесте Агенцију  за привредне регистре да није изврщенп ппкриће губитка на терет 

капитала. 

 

 

       Генерални директпр 

       Павел Петрпвић 
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