
 
 

Godišnji izveštaj 

BEOZAŠTITA AD 
BEOGRAD 

za 2017. godinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beograd, April 2018. 



U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011,  
112/2015 i 108/2016) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih 
i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 14/2012, 5/2015 i 24/2017), 
BEOZAŠTITA AD BEOGRAD, MB: 07442319 objavljuje: 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU 

S  A  D  R  Ž  A  J 

o FINANSIJSKI IZVEŠTAJI BEOZAŠTITA AD BEOGRAD. ZA 2017. GODINU 

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

o IZVEŠTAJ O REVIZIJI (u celini) 

o GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 

o IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 

o ODLUKA   NADLEŽNOG   ORGANA   DRUŠTVA   O   USVAJANJU   GODIŠNJIH 
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA*(Napomena) 

o ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POOKRIĆU GUBITKA *(Napomena) 













































































































 

IIZVEŠTAJ O REVIZIJI 
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

ZA 2017. GODINU 
„BEOZAŠTITA“ A.D. 

BEOGRAD 

 
 
 
 
 

BEOGRAD, MART 2018. GODINE
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IIzveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva „BEOZAŠTITA“ A.D. BEOGRAD 1 

Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2017. godine 3 

Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine 6 
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IIzveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva „BEOZAŠTITA“ A.D. BEOGRAD 

Izvršili smo reviziju prilo��nih finansijskih izveštaja privrednog društva „BEOZAŠTITA“ A.D. BEOGRAD koji 
obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2017. godine i odgovaraju��� 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 zna��	nih ra�
novodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.  

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu 

sa Me�
narodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao 
neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadr�����terijalno zna��	ne pogrešne iskaze, nastale usled krimi-
nalne radnje ili greške. 

Odgovornost revizora 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. Re-

viziju smo izvršili u skladu sa Me�
narodnim standardima revizije. Ovi standardi nala�
���������dr��va�������kih 
zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na na������ji omogu��va da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izve-
štaji ne sadr�����terijalno zna��	ne pogrešne iskaze. 

Revizija uklju�
je sprovo��nje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima 
datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosu��vanju, uklju�
ju������cenu ri-
zika postojanja materijalno zna��	nih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 
greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje fi-
nansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovaraju���
��tim okolnostima. Revizija tako���
uklju�
je ocenu adekvatnosti primenjenih ra�
novodstvenih politika i opravdanosti ra�
novodstvenih procena izvrše-
nih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
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našeg revizijskog mišljenja. 
 

MMišljenje 

��� ������ ����	��	
�� �������	���� �������	�� ������
	
� ��������� �� ��	��������� ��� ����� ������	����� �����	����
�����	����� �������	���� ������	� „BEOZAŠTITA“ A.D. BEOGRAD na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate 
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu ���
������������������
finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije. 

 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim finansijskim izveštajima 

Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o 
���
�������
�!��
����������	��"„��
��������������!��
����������	�“, broj 62/2013). 

#���� 	����������������������������	��	����
���������ti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim 
izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u ����
� ��� ���
��������
standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim �������$�	���� 
� ��
�������� ��	�� ������
finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije�����������������������$��
�
��������������������	������������	
����
finansijskim izveštajima. 
 

Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili 
predmet revizije. 

 
 
 

Beograd,   %&'(*+5#9�!5VIZOR 

14.03.2018. godine  &
���'�������������:�����: 

 Vuko Lak evi  
100038968-25
01944710090

Digitally signed 
by Vuko Lak evi  
100038968-25019
44710090
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