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Izveštaj nezavisnog revizora 
 
 
AKCIONARIMA 
 
AGROEXPORT A.D., BEOGRAD 
 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Agroexport a.d., Beograd (u 
daljem tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 
2017. godine, bilansa uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu, izveštaja o 
promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se 
završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih 
računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled ovih 
finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, 
kao i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne 
za pripremu finansijskih izveštaja, koji ne sadrže materijalno značajne greške, 
nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o 
priloženim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o 
reviziji i standardima revizije primenljivim u Republici Srbiji. Ovi standardi 
zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na 
način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uveravanja da finansijski 
izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške. 
 
Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o 
iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi 
od naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u 
finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U 
proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su relevantne za sastavljanje 
i istinito i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja 
odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o 
efektivnosti primenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocenu 
adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih 
procenjivanja, koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije 
finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i 
pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja. 
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Mišljenje  
 
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled 
finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate 
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i 
sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 
 

Ostalo 
 
Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2016. 
godine bili su predmet revizije drugog revizora koji je dana 26. aprila 2017. godine 
izrazio pozitivno mišljenje na ove finansijske izveštaje. 
 
 

Beograd, 19. jun 2018. godine  KPMG d.o.o. Beograd 

   

   

 (M.P.)  

   

  Ivana Manigodić 

  Ovlašćeni revizor 
 
 















































































































































ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број) 11

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском
периоду, подељен са бројем месеци пословања

•попуњавају сва правна лица и предузетници

РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину 2

•Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1)

•Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и
факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4)

•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из
финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја
месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну
пословну годину.

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ
* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни
регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству
("Сл. гласник РС бр. 62/2013) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно
наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

Пословни приход (у хиљадама динара) 35852

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на
АОП-у 1001 колоне 5

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар
хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара) 104221

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 колоне 5

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар
хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара) 100569

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 колоне 6

•новооснована правна лица немају овај податак

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар
хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ
НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И
ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ
ГОДИНУ
* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

Просечан број запослених (цео број) у претходној
извештајној години: 11

Пословни приход у претходној извештајној години: 36183
• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на
АОП-у 1001 колоне 6

Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне
године (у хиљадама динара)

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 колоне 6

Пословна имовина - на почетку периода претходне

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a098c5a3-0472-466c-950c-033d35d893f6&hash=8734E0295171283A0561BA548EBB20C15CB9DBC0
36183
11
100569
35852
http://pretraga3.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/calculator
2
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http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a098c5a3-0472-466c-950c-033d35d893f6&Naziv=Posebni%20podaci&hash=8734E0295171283A0561BA548EBB20C15CB9DBC0#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


извештајне године (у хиљадама динара)

104221
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U Bebgradu, 24.04.20'18.

IAAVU DAO

Lice odgovorno za vodenje poslovnih knjiga

di i6

IZJAVA
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