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KOSMAJ AD 

KRALJA PETRA I 182 

MLADENOVAC 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Skupštini Akcionara Kosmaj AD, Mladenovac 

 

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 

Mišljenje sa rezervom 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva KOSMAJ AD, 

MLADENOVAC (u daljem tekstu “Društvo”), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 

2017. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na 

kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled 

značajnih računovodstvenih politika. 

Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u delu našeg izveštaja Osnove za 

mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima 

prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje društva KOSMAJ AD, MLADENOVAC sa stanjem na 

dan 31. decembar 2017. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu 

završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima 

važećim u Republici Srbiji. 

 

Osnove za mišljenje sa rezervom 

Društvo je na dan bilansa iskazalo nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 305 hiljada dinara 

neto, a koje se odnose na građevinske objekte u iznosu od 257 hiljada dinara i postrojenja i 

opremu u iznosu od 48 hiljada dinara, dok su revalorizacione rezerve iskazane u iznosu od 2.727 

hiljada dinara. U postupku revizije utvrdili smo da Društvo nije izvršilo ukidanje revalorizacionih 

rezervi za sredstva koja je otuđilo u prethodnom i tekućem periodu niti nam je do dana izdavanja 

ovog izveštaja prezentirana odgovarajuća Odluka organa upravljanja. Takođe, utvrdili smo da 

imovinsko-pravna dokumentacija ne omogućava nedvosmislenu identifikaciju vlasništva nad 

nekretninama, pošto vlasnički odnosi nisu razrešeni a u toku je i sudski spor koji se odnosi na 

celokupno iskazan iznos građevinskih objekata u bilansu stanja. Na osnovu navedenog nismo bili 

u mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalnih korekcija koje mogu proisteći iz prethodno 

navedenog i njihov uticaj na prezentovane finansijske izveštaje za 2017. godinu. 

Društvo je na dan bilansa iskazalo potraživanja po osnovu prodaje u iznosu od 354 hiljade dinara 

koja se u celosti odnose na potraživanja od kupaca u zemlji. U postupku revizije, analizom i 

kontrolom konfirmiranosti i naplativosti, kao i analizom starosne strukture potraživanja i boniteta 

dužnika, utvrdili smo nizak stepen naplativosti, nedovoljnu konfirmiranost, kao i zastarelost 

potraživanja. Ukoliko bi se izvršila ispravka navedenih potraživanja troškovi bi bili veći, a 

vrednost navedenih potraživanja manja za 104 hiljade dinara.  

Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže dodatna obelodanjivanja u skladu sa MRS 1 – 

Prezentacija finansijskih izveštaja. Takođe, u okviru napomena, nisu obelodanjeni sudski sporovi. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Skupštini Akcionara Kosmaj AD, Mladenovac 

 

Osnove za mišljenje sa rezervom - nastavak 

Ovu reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. 

Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u delu Odgovornost revizora. 

Nezavisni smo od Društva u skladu sa Kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za 

Međunarodne standarde etike za računovođe, kao i u skladu sa etičkim zahtevima koji su 

relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale 

etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. Verujemo da su revizijski dokazi koje smo 

pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. 

 

Značajna neizvesnost u vezi sa poslovanjem po principu stalnosti 

Prezentirani finansijski izveštaji sastavljeni su pod pretpostavkom održanja načela kontinuiteta 

poslovanja (Going Concern princip), te u tom smislu ističemo sledeće: Osnovni kapital iskazan je 

u iznosu od 27.224 hiljade dinara, rezerve iznose 9 hiljada dinara, revalorizacione rezerve iznose 

2.727 hiljada dinara, dok gubitak iskazan u bilansu stanja iznosi 29.517 hiljada dinara i umanjuje 

iskazani kapital, tako da ukupan kapital iznosi 553 hiljade dinara. Imajući u vidu prethodno 

navedene činjenice, smatramo da je neophodno da Društvo pribavi dodatna obrtna sredstva, 

odnosno kapital, kako bi neometano moglo da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom 

kontinuiteta.  

 

Ključna revizijska pitanja 

Ključna revizijska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće 

važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u 

kontekstu naše revizije finansijskih izveštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, 

ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima, osim pitanja opisanih u delu Osnove za mišljenje sa 

rezervom, utvrdili smo da su dole navedena pitanja ključna revizijska pitanja koja treba objaviti u 

našem izveštaju. 

Vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme 

U postupku revizije utvrdili smo da Društvo u svojim poslovnim knjigama ima iskazane 

nekretnine, odnosno objekte. Uvidom u vlasničku dokumentaciju utvrdili smo da Društvo ima 

pravo korišćenja nad zemljištem pod zgradom-objektom koje je u državnom vlasništvu, kao i 

građevinskim objektom kod kojeg je takođe državno vlasništvo sa pravom korišćenja. Ističemo da 

Društvo nije pokrenulo i sprovelo aktivnosti po pitanju rešavanja statusa ovog zemljišta i 

građevinskih objekata i njihove konverzije u pravo vlasništva u skladu sa Zakonom o planiranju i 

izgradnji. Takođe, navedeni građevinski objekat predmet je sudskog spora. Prethodno navedene 

činjenice su diskutovane sa licima zaduženim za upravljanje. Imajući u vidu prethodno navedeno, 

kao i činjenicu da status zemljišta i građevinskih objekata nije razrešen, smatramo da je 

neophodno sprovesti navedene aktivnosti, koje će imati za posledicu promene u imovinskom 

statusu.  
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Skupštini Akcionara Kosmaj AD, Mladenovac 

 

Ključna revizijska pitanja - nastavak 

 

Interne kontrole 

Društvo nije u potpunosti uspostavilo sistem internih kontrola i upravljanja rizicima, kao i internu 

reviziju, kao što to predviđa zakonska regulativa u Republici Srbiji. Neadekvatan sistem internih 

kontrola može imati uticaj na funkcionisanje celokupnog Društva, odvijanje procesa u njemu, kao 

i na informacije koje se prezentuju u finansijskim izveštajima. 

 

Skretanje pažnje  

Osnovni kapital Društva iskazan na dan bilansa iznosi 27.224 hiljade dinara i nije usaglašen sa 

kapitalom registrovanim kod Agencije za privredne registre.  

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da sastavi i preda 

Poreski bilans najkasnije do 29.06.2018. godine. Poreski bilans se sastavlja na osnovu finansijskih 

izveštaja koji su bili predmet ove revizije, ali ne uključuju korekcije koje proističu iz ovog 

izveštaja revizora, tako da se ne možemo izjasniti o potencijalnom uticaju prethodno navedenih 

korekcija na poreski bilans.   

Naše mišljenje na sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima. 

 

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim 

propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne 

u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale 

usled kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je 

odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom 

stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na 

stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko 

rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema 

mogućnost da poslovanje nastavi. Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih 

izveštaja su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i odgovorna za 

nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. 

 

Odgovornost revizora  

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne 

sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj 

revizije koji sadrži naše mišljenje. 



 

Imotska 1, 11040 Beograd 

Telefon: 381 11 30 98 198 

Telefon: 381 11 30 98 199 

E-mail: office@finodit.co.rs  

 

- nastavak na sledećoj strani -  strana 4 od 5 

MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Skupštini Akcionara Kosmaj AD, Mladenovac 

 

Odgovornost revizora - nastavak  

Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija 

sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvek da pronađe materijalno 

značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili 

greške, i smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na 

ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u 

finansijskim izveštajima.  

Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo 

profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe: 

- Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim 

izveštajima, nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske 

procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni 

da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške 

usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje 

falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola; 

- Stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske 

procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih 

kontrola Društva; 

- Procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih 

procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja; 

- Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom 

stalnosti poslovanja od strane rukovodstva.  

- Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti 

poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno 

značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo da istaknemo u našem 

izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima, ili, ako takva 

obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci 

se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući 

događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u 

skladu sa načelom stalnosti.  

- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 

pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i 

događaje na način koji ispunjava fer prezentaciju.  

- Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i 

vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u 

sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije. 

- Takođe obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali 

odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo u vezi sa svim 

odnosima i činjenicama koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne 

mere obezbeđenja nezavisnosti. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Skupštini Akcionara Kosmaj AD, Mladenovac 

 

IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA 

 

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose 

na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa 

Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). 

Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo 

bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja 

sastavljenih na dan 31.12.2017. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da 

u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim 

finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način 

prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima 

materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, o toj 

činjenici ćemo izvestiti. Zbog značaja i uticaja pitanja navedenih u delu Osnove za mišljenje sa 

rezervom, kao i u delu Značajna neizvesnost u vezi sa poslovanjem po principu stalnosti, 

smatramo da postoje materijalno značajno pogrešni iskazi u Godišnjem izveštaju o poslovanju iz 

razloga koji su prethodno navedeni. 

Angažovani  partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Dr 

Jelena Slović. 

U Beogradu, 23.04.2018. godine.  

 

 

 

Dr Jelena Slović, direktor 

Licencirani ovlašćeni revizor 

Finodit doo, Beograd 















































































 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 
 

Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правног лица: 
 

Пословне активности Друштва у 2017.години биле су усмерене на вршење књиговодствених и консултантских 
услуга, као примарном  извору пословних прихода. 
Друштвo  у Организационој структури има само директора предузећа, дипломираног економисту.    
 

Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме 
се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва: 
 

Билансне позиције биланса стања:       у хиљадама динара 
Актива 2015. 2016. 2017. 
Стална имовина 348 262 305 

Обртна имовина 1016 537 375 

Одложена пореска средства 0 0 13 

Укупна актива 1364 799 693 

            у хиљадама динара 
Пасива 2015. 2016. 2017. 
Капитал 572 443 553 

Дугорочна резервисања и обавезе 0 0 0 

Одложена пореске обавезе 0 0 0 

Краткорочне обавезе 792 356 140 

Укупна пасива 1364 799 693 

 
 

Билансне позиције биланса успеха:            
Приходи, расходи, резултат         у хиљадама динара 

Резултат пословања 2015. 2016. 2017. 

Пословни приход 1271 0 846 

Финансијски приход 0 0 0 

Остали приход 1058 741 182 

Укупни приход 2329 741 1028 

            у хиљадама динара 

Резултат пословања 2015. 2016. 2017. 

Пословни расход 2194 653 699 

Финансијски расход 115 42 0 

Остали расход 0 175 232 

Укупни расход 2309 870 931 

 
            у хиљадама динара 

Резултат пословања 2015. 2016. 2017. 

Пословни добитак/(губитак) -923 -653 147 

Финансијски добитак/(губитак) -115 -42 0 

Остали добитак/(губитак) 1058 566 -50 

Добит/(Губитак) 20 -129 97 

Одложени порески приходи периода 0 0 13 

Нето добитак/(Нето губитак) 20 -129 110 

 



   
 
  Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на солвентност,  
ликвидност,  економичност, рентабилност друштва 

Резултат пословања 2015. 2016. 2017. 

• принос на укупни капитал 
    (бруто добит/укупан капитал) 

0,03 
0,00 

 
0,20 

• нето принос на сопствени капитал 
    (нето  добит/капитал) 

0,03 
0,00 

 
0,02 

• степен задужености 
    (укупне обавезе/укупан капитал) 

 
1,38 

 
0,80 

 
0,25 

• I степен ликвидности 
    (готовина/крат.обавезе) 
    II  степен ликвидности 
    (обртна средстава - залихе/крат.обавезе) 

0,02 
 
 

1,20 

0,03 
 
 

1,45 

0,06 
 
 

2,68 

• нето обртни капитал 
   (обрта имовина - краткорочне обавезе) 
    у хиљадама динара 

 
 

224 

 
 

181 

 
 

235 

• цена акција - највиша и најнижа у извештајном   
периоду, ако се трговало (посебно за редовне и 
приоритетне) 

 
 

 

• тржишна капитализација    

• добитак по акцији 
    (нето добитак/број издатих акција) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

• исплаћена дивиденда по редовној и 
приоритетној акцији, за последње 3 године, 
појединачно по годинама 

 
 

 

 
 
  Земљиште 

Назив и врста 
земљишта 

Намена земљишта Локација 
Површина 

земљишта (ha) 

Вредност имовине 

(садашња у 000 динара) 

     

 
 
 
 Објекти 

Назив и врста 
објекта 

Намена објекта Локација 
Површина 

објекта (m2) 

Вредност имовине 

(садашња у 000 динара) 

Локал Марковац малопродаја Марковац 44 258 

 
 
 
  Учешће у капиталу других лица 

Пословно име и седиште правног лица 
Учешће издаваоца у 

капиталу правног лица 
Право гласа издаваоца у правном 

лицу у % 

   

 
 
 



 
  Залоге 

Врста залоге 

Садашња вредност 
заложног 

добра у хиљадама 
динара 

Вредност заложног 
потраживања у 

хиљадама динара 
Трајање залоге 

Назив заложног 
повериоца 

     

 
 
 

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва: 
  
Очекивања у 2018. години су да ће Друштво наставити са повећањем обима пословања у оквиру 
књиговодствених и консултантских услуга. 
 

Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим 
претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове 
ефикасности: 
 
Ризици којима је Друштво изложено се везују за стање у целокупној привреди. Кредитни ризик не постоји, као 
ни ризик ликвидности узимајући у обзир да су трошкови значајно смањени. 
 

Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке 
значајније трансакције: 
 
Друштво нема усвојене политике везане за управљање финансијским ризицима, а у случају обављања 
трансакција које могу утицати на ликвидност, додатно се траже одговарајућа обезбеђења као што је гаранција 
банке, менице и слично. 
 

Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену 
финансијског положаја и успешност пословања: 
 
Друштво не користи финансијске инструменте. 
 

Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протека пословне 
године за коју се извештај припрема: 
 
Друштво није имало догађаје који су наступили након протека пословне године, а који би захтевали 
обелодањивање. 
 

Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима: 
 
Друштво нема повезана лица. 
 

Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја: 
 
Друштво нема активности на пољу истраживања и развоја. 
 

Информације о улагањима у циљу заштите животне средине: 
 
Друштво нема улагања у циљу заштите живботне средине. 



 

Информације о огранцима: 
 
Друштво нема огранке. 
 

Преглед правила корпоративног управљања: 
  
Друштво нема усвојена правила корпоративног управљања. 
 
 

Информације о сопственим  акцијама: 
 
Друштво не поседује сопствене акције. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 








