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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

„БАГ” А.Д.  БАЧКО ГРАДИШТЕ 

 

Извештај о финансијским извештајима 

 

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја 

Акционарског друштва „БАГ” Бачко Градиште (у даљем тексту: „Друштво”) који 

обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2017. 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 са Међународним стандардима финансијског 

извештавања, 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 ревизије извршене у складу са Међународним стандардима ревизије. Због значаја 

питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење“, нисмо били у могућности да 

прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују основу за 

изражавање ревизорског мишљења. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ  

„БАГ” А.Д. БАЧКО ГРАДИШТЕ 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Основе за уздржано мишљење  

 

Због природе евиденције коју Друштво води, односно рачуноводственог софтвера који је 

коришћен, нисмо били у могућности да испитамо постојање, ефикасност и примену 

интерних контрола Друштва. Услед неадекватно дефинисаног рачуноводственог програма 

за евидентирање пословних промена односно ручног преноса стања током 2016. године, 

нисмо могли да се уверимо у постојање, ефикасност и функционисање система интерних 

контрола у Друштву, односно потпуног и адекватног рачуноводственог евидентирања 

пословних промена у поменутом периоду. 

 

Друштво је, на дан 31. децембар 2017. године, исказало земљиште и грађевинске објекте у 

износу од 86.933 хиљаде динара и 55.146 хиљада динара, респективно.  Друштво нам није 

доставило потпуну имовинско-правну документацију на основу које је могуће 

идентификовати права на свакој непокретности коју исказује у својим пословним књигама 

на дан 31. децембар 2017. године. Услед недостатка релевантне документације нисмо били 

у могућности да се уверимо у реалност и објективност наведених позиција на дан               

31. децембар 2017. године. 

 

Увидом у аналитичку евиденцију некретнина, постројења и опреме на дан 31. децембар 

2017. године, утврдили смо висок степен отписаности истих односно да постоје основна 

средства без садашње вредности која су још увек у употреби. Друштво није, у складу са 

МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, проценило нови корисни век трајања 

поменутих некретнина, постројења и опреме и доделило им нове вредности. Нисмо били у 

могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по основу процењеног 

корисног века трајања некретнина, постројења и опреме. Такође, Друштво није извршило 

раздвајање земљишта од грађевинских објеката у складу са параграфом 58 МРС 16 -  

Некретнине, постројења и опрема. 

 

На дан 31. децембар 2017. године Друштво није на адекватан начин обрачунало, нити 

приказало одложена пореска средства/обавезе у складу са захтевима МРС 12 - Порези на 

добитак. Због природе евиденције коју Друштво води нисмо били у могућности да 

утврдимо ефекте на финансијске извештаје који могу настати по овом основу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 3 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

„БАГ” А.Д. БАЧКО ГРАДИШТЕ 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Основе за уздржано мишљење (наставак) 
 

Друштво је, на дан 31. децембар 2017. године исказало укупне залихе недовршене 

производње и готових производа у износу од 15.925 хиљадa динара и 73.062 хиљадe 

динара, респективно. Такође, у билансу успеха евидентирано је повећање вредности залиха 

учинака у износу од 16.585 хиљада динара. Тестирањем наведених залиха, утврдили смо да 

Друштво у свом рачуноводственом информационом систему нема адекватно устројено 

погонско књиговодство на класи 9, што онемогућава Друштву адекватан обрачун 

вредности недовршене производње и готових производа, па је самим тим онемогућено 

правилно вредновање залиха на крају године, као и исказивање ефекта повећања/смањења 

вредности залиха учинака у билансу успеха.  Такође, у исказаној вредности залиха 

евидентиране су и застареле, односно обезвређене залихе, које потичу из ранијих година. 

Књиговодствена вредност наведених залиха није сведена на нето продајну вредност, као 

што то прописује МРС 2 - Залихе. Због природе евиденције коју Друштво води, нисмо 

били у могућности да алтернативним поступцима ревизије утврдимо износ корекција 

финансијских извештаја за 2017. годину по наведеном основу.  

 

У оквиру АОП-а 0049 Друштво је, на дан 31. децембар 2017. године, евидентирало износ 

од 9.784 хиљаде динара који се односи на постројења и опрему намењену продаји у оквиру 

којих није било  продајних трансакција у периоду дужем од  једне године. Друштво није 

поступило у свему према захтевима МСФИ 5 - Стална имовина која се држи за продају и 

престанак пословања. Услед наведеног, нисмо били у могућности да утврдимо евентуалне 

корекције финансијских извештаја по наведеном основу на дан  31. децембар 2017. године. 

 

У оквиру АОП-а 0059, Друштво је, на дан 31. децембар 2017. године, евидентирало износ 

од 26.896 хиљада динара. У оквиру наведене позиције, Друштво је евидентирало и 

потраживања која потичу из ранијих година у износу од 25.296 хиљада динара. Друштвo 

није извршило индиректну исправку вредности наведених потраживања у складу са 

проценом да ће иста бити наплаћена. Нисмо били у могућности да се уверимо у 

наплативост наведених потраживања, као и да утврдимо у ком износу је било потребно 

формирати исправку вредности потраживања на дан 31. децембар 2017. године.  

 

Такође, у оквиру претходно наведеног АОП-а Друштво је, на дан  31. децембар 2017. 

године, исказало износ од 26.896 хиљада динара, који се односи на дате финансијске 

позајмице правним лицима. Имајући у виду наведено, на дан 31. децембар 2017. године, 

Друштво није извршило адекватну презентацију обртне имовине чиме је преценило 

потраживања из специфичних послова, а потценило краткорочне финансијске пласмане, у 

износу од 26.896 хиљада динара. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

„БАГ” А.Д. БАЧКО ГРАДИШТЕ 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Основе за уздржано мишљење (наставак) 
 

У оквиру позиције пасивна временска разграничења,  Друштво је, на дан 31. децембар 

2017. године, исказало износ од  3.877  хиљада динара. Наведени износ потиче из ранијих 

година и за исти нам није стављена на увид документација на основу које је евидентиран. 

Услед наведеног, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност и објективност 

наведеног износа као ни да утврдимо износ евентуалних корекција финансијских 

извештаја по наведеном основу. 

 

Друштво није извршило актуарски обрачун како би се утврдила садашња вредност 

акумулираних права запослених на отпремнине, како то захтева МРС - 19 Примања 

запослених. Као резултат тога, није извршено резервисање у финансијским извештајима 

Друштва за 2017. годину. Сагласно томе, нисмо могли да утврдимо ефекте резервисања по 

наведеном основу у финансијским извештајима Друштва за 2017. годину. 

 

Спровели смо тест независне потврде салда и до дана израде извештаја за значајан део 

селектованих дужника, поверилаца и банака нисмо добили документоване доказе о 

извршеном усаглашавању потраживања/обавеза. Нисмо били у могућности да се 

алтернативним поступцима ревизије уверимо у истинитост и објективност наведених 

потраживања и обавеза као ни у евентуалне корекције финансијских извештаја по 

наведеним основама. 

 

Против Друштва су покренути судски спорови и њихова укупна вредност, тамо где је 

прецизирана, без процењених ефеката затезних камата, износи око 15.150 хиљада динара. 

Друштво није, на дан 31. децембар 2017. године, извршило резервисања по наведеном 

основу у складу са захтевима МРС 37 - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална 

имовина.  

 

 

Уздржано мишљење 

 
Због значаја питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење“, нисмо били у 

могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују 

основу за ревизорско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским 

извештајима.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ  

„БАГ” А.Д. БАЧКО ГРАДИШТЕ 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Скретање пажње 

 

Због неусклађености рокова за израду финансијских извештаја и рокова за израду и 

доставу Пореског биланса,  Пореске пријаве и Извештаја о трансферним ценама исказани 

износ пореског расхода периода у билансу успеха за 2017. годину не мора представљати 

коначан износ пореза на добит што може имати утицаја на резултат Друштва за 2017. 

годину.   

 

Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2017. годину. 

У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 

720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима. 

 

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 

 

 

Београд, 24. април 2018. године     

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































































































































