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GODIŠNJI IZVEŠTAJ  
ZA 2013. GODINU 

  



 
Na osnovu člana 50 i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) i na osnovu 
člana 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjh, polugodišnjih i kvartalnih 
izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ br. 14/2012) Kompanija NOVI DOM AD, Beograd, 
Bačvanska 21, matični broj 07023499, PIB 100002330, objavljuje  
 
 
I. GODIŠNJI IZVEŠTAJI 

1. Bilans stanja 

2. Bilans uspeha 

3. Izveštaj o tokovima gotovine 

4. Izveštaj o promenama na kapitalu 

5. Napomene uz finansijske izveštaje 

 

II. IZVEŠTAJ REVIZORA, U CELINI 

 

III. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 

 
IV. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU 

 
V. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2013. GODINU 

 
VI. ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA 

 
VII. IZJAVA RUKOVODSTVA 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима Компаније Нови дом а.д., Београд 

 

Извршили смо ревизију финансијских извештаја Компаније Нови дом а.д., Београд (у даљем тексту 

„Привредно друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2013. године и 

одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу 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 са резервом. 

  
(наставља се) 

 
Član UHY International, mreže nezavisnih računovodstvenih  i konsultanskih firmi 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима Компаније Нови дом а.д., Београд (наставак) 

 
Основе за мишљење са резервом 

 

Као што је обелодањено у напомени 16. уз финансијске извештаје Привредно друштво је на дан 31. 

децембра 2013. године исказало учешће у капиталу осталих правних лица КМКМ д.о.о., Београд у 

износу од 83,333 хиљаде динара. Обзиром да је КМКМ д.о.о., Београд у 2012. години остварио нето 

губитак у износу од 58,839 хиљада динара, постоји неизвесност у погледу накнадивости наведеног 

учешћа у капиталу за која Привредно друштво није извршило тестирање његове накнадивости да 

би се утврдила потребна исправка вредности на терет биланса успеха текуће године, као што се то 

захтева према МРС 36 – „Умањење вредности имовине“. 

 

Као што је обелодањено у напомени 19. уз финансијске извештаје, потраживања од купаца која на 

дан 31. децембра 2013. године износе 47,163 хиљаде динара садрже потраживања oд купаца у 

износу од 8,640 хиљада динара која нису наплаћена у року дужем од једне године. За овај део 

потраживања Привредно друштво није извршило исправку вредности на терет осталих расхода у 

билансу успеха, ради њиховог свођења на накнадиву вредност, као што се то захтева према МРС 39 

„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање“, у делу овог стандарда који се односи на 

„Умањење вредности и ненаплативост финансијских средстава“.  

 

Као што је обелодањено у напомени 20. уз финансијске извештаје, краткорочне позајмице које на 

дан 31. децембра 2013. године износе 53,441 хиљада динара садрже потраживања по основу 

краткорочних позајмица у износу од 4,310 хиљада динара која нису наплаћена у року дужем од 

једне године. За овај део потраживања по основу краткорочних позајмица Привредно друштво није 

извршило исправку вредности на терет осталих расхода у билансу успеха, ради њиховог свођења на 

накнадиву вредност, као што се то захтева према МРС 39 „Финансијски инструменти: признавање и 

одмеравање“, у делу овог стандарда који се односи на „Умањење вредности и ненаплативост 

финансијских средстава“. 

 

У приложеним финансијским извештајима, односно у билансу стања на дан 31. децембра 2013. 

године и билансу успеха за 2013. годину Привредно друштво није исказало одложене порезе  како 

се то захтева према МРС 12 „Порез на добитак“ и рачуноводственим прописима у Републици 

Србији. Нису биле расположиве информације на основу којих би се квантификовали ефекти 

наведеног одступања од МРС 12 „Порез на добитак“ и рачуноводствених прописа на приложене 

финансијске извештаје.  

 

Као што је обелодањено у напомени 25. уз финансијске извештаје, обавезе по основу дугорочних 

кредита које на дан 31. децембра 2013. године износе 1,799,253 хиљаде динара, једним делом се 

односе на обавезе по основу дугорочних кредита одобрених од стране Societe Generale а.д., Србија у 

износу од 1,400,035 хиљада динара. На основу поступака независног потврђивања обавеза по основу 

дугорочних кредита, од Societe Generale Srbija а.д., Београд („Банка“) добили смо одговор на 

послати извод отворених ставки да Банка има потраживање од Привредног друштва по основу 

дугорочних кредита у износу од 1,373,256 хиљада динара. Увидом у расположиву докуметнацију 

утврдили смо да је разлика између стања у пословним књигама Привредног друштва и стања по 

конфирмацији Банке настала услед примене продајног курса Банке, од стране Привредног друштва, 

за прерачун наведених обавеза са стањем на дан 31. децембра 2013. године. Сходно наведеном, 

Привредно друштво је на дан 31. децембра 2013. године преценило обавезе по основу дугорочних 

кредита у износу од 26,779 хиљада динара (дугорочни кредити у износу од 13,459 хиљада динара и 

текућа доспећа у износу од 13,320 хиљада динара). Такође, Привредно друштво је у билансу успеха 

за 2013. годину подценило нето добитак текуће године за износ од 26,779 хиљада динара. 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима Компаније Нови дом а.д., Београд (наставак) 

 

Мишљење са резервом 

 

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у пасусима – Основe за мишљење са резервом, 

финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима,  

финансијски положај Привредног друштва на дан 31. децембра 2013. године, резултате његовог 

пословања, и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим 

прописима Републике Србије.   

 

Скретање пажње  

 

Са стањем на дан 31. децембра 2013. године краткорочне обавезе Привредног друштва су веће од 

обртне имовине за износ од 705,192 хиљаде динара. Наведена чињенице указује на постојање 

материјално значајних неизвесности које могу да изазову значајну сумњу у способност Привредног 

друштва да послује у складу са начелом сталности пословања. Наше мишљење не садржи резерву у 

вези са наведеним питањем. 

 

Извештај о осталим регулаторним захтевима 

 

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

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

62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености Годишњег извештаја о пословању 

са финансијским извештајима за пословну 2013. 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. 

 

Остала питања 

 

Финансијски извештаји Привредног друштва за 2012. годину били су предмет ревизије од стране другог 

ревизора који је у свом извештају од 15. априла 2013. године, изразио мишљење са резервом по основу 

вредновања дугорочних финансијских пласмана, старосне структуре потраживања, обрачуна одложених 

пореских обавеза, погрешне рекласификације грађевинских објеката и презентације финансијских 

извештаја. 

 

Београд,  25. април 2014. године   

 
 

          Јован Папић 

       Овлашћени ревизор 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Beograd, 25. april 2014. godine 

NOVI DOM A.D., BEOGRAD 

 

Komisiji za reviziju/ili Direktoru Privrednog društva 

 

Predmet: Izjava o nezavisnosti 

 

Poštovani, 

U skladu sa odredbama člana 42. Stav 2. Zakona o reviziji („Sl. Glasnik RS“ br. 62/2013)  i odredbama člana 

453 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i br. 99/2011) kao zakonski zastupnik 

Preduzeća za reviziju UHY Revizija d.o.o., Beograd, Kosovska 1/IV (u daljem tekstu „Preduzeće za reviziju“), 

ovim potvrđujem nezavisnost Preduzeća za reviziju i njegovih ovlašćenih licenciranih revizora u smislu 

odredbi člana 34. i 35. Zakona o reviziji i člana 54. Zakona o tržištu kapitala (”Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) u 

odnosu na Privredno društvo NOVI DOM A.D., BEOGRAD. 

 

Takođe, obaveštavamo Vas da Preduzeće za reviziju u prethodnom periodu, osim revizije finansijskih izveštaja 

izvršene na osnovu Ugovora o obavljanju usluga revizije br. 189/1 od 31.12.2013. godine, Privrednom društvu 

NOVI DOM A.D., BEOGRAD nije pružalo druge usluge. 
 

 

 
Jasmina Macura 

Direktor 

UHY Revizija d.o.o., Beograd 

 

 

 

 

Član UHY International, mreže nezavisnih računovodstvenih  i konsultanskih firmi 

 




















