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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 
БРЂАНИ А.Д. ВАЉЕВО 
 
 
Извештај о финансијским извештајима 
 
Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја Предузећа за 

грађевинско - занатске радове „БРЂАНИ“ а.д. Ваљево (у даљем тексту: Друштво), који 

обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2014. 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 сa 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. 
 
 
Основе за уздржано мишљење 
 
У току вршења процеса ревизије није нам презентован Извештај о попису, на дан               

31. децембар 2014. године, као ни Одлука органа управљања о усвојеном Извештају о 

попису, услед чега нисмо могли да се уверимо да ли је књиговодствено стање усаглашено 

са стварним стањем. Услед наведеног, нисмо били у могућности да се уверимо у исказане 

вредности на позицијама финансијских извештаја Друштва за 2014. годину. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 
БРЂАНИ А.Д. ВАЉЕВО 
 
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 
Основе за уздржано мишљење (наставак) 
 
У оквиру АОП-а 0012, на дан 31. децембар 2014. године, Друштво је исказало вредност 

непокретности у износу од 415 хиљада динара. Друштво не поседује имовинско - правну 

документацију на основу које је могуће идентификовати права на свакој непокретности 

коју исказује у својим пословним књигама.  
 
У оквиру АОП-а 0049, на дан 31. децембар 2014. године, Друштво је исказало износ од 400 

хиљада динара. Друштво нам није презентовало одговарајућу документацију на основу 

које је наведени износ евидентиран. Услед недостатка релевантне документације, нисмо 

били у могућности да се уверимо у исказану вредност у оквиру АОП-а 0049 на дан             
31. децембар 2014. године. 
 
У оквиру позиције уписани, а неуплаћени капитал, на дан 31. децембар 2014. године, 

Друштво је исказало износ од 763 хиљаде динара. Наведени износ представља акцијски 

капитал Друштва и као такав се у Билансу стања презентује у оквиру АОП-а 0403, односно 

у Извештају у променама на капиталу у оквиру АОП-а 4018. Услед наведеног, на дан       
31. децембар 2014. године, Друштво није извршило адекватну презентацију билансних 

позиција акцијски капитал и уписани, а неуплаћени капитал у износу од 763 хиљаде 

динара у Билансу стања, односно позиција основни капитал и уписани, а неуплаћени 

капитал у Извештају о променама на капиталу за исти износ. 
 
У оквиру позиције краткорочних финансијских обавеза, на дан 31. децембар 2014. године, 

Друштво је исказало износ од 2.921 хиљаде динара који потичу из ранијих година. 
Друштво нам није презентовало одговарајућу документацију на основу које је наведени 

износ евидентиран. Услед недостатка релевантне документације, нисмо били у могућности 

да се уверимо у реалност и објективност наведених обавеза на дан 31. децембар 2014. 
године. 
 
У оквиру позиције обавеза из пословања, Друштво је, на дан 31. децембар 2014. године, 

евидентирало обавезе у износу од 832 хиљаде динара које потичу из ранијих година. 
Друштво нам није презентовало одговарајућу документацију на основу које је наведени 

износ евидентиран. Нисмо били у могућности да се уверимо у реалност и објективност 

наведених обавеза на дан 31. децембар 2014. године. 
 
У оквиру позиције остале краткорочне обавезе, Друштво је, на дан 31. децембар 2014. 
године, исказало обавезе у износу од 585 хиљада динара које потичу из ранијих година. 
Друштво нам није презентовало одговарајућу документацију на основу које је наведени 

износ евидентиран. Нисмо били у могућности да се уверимо у исказану вредност 
наведених обавеза на дан 31. децембар 2014. године. 
 



 
  
 

 3 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 
БРЂАНИ А.Д. ВАЉЕВО 
 
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 
Основе за уздржано мишљење (наставак) 
 
У оквиру АОП-а 0461, Друштво је, на дан 31. децембар 2014. године, исказало износ од 

311 хиљада динара који потиче из ранијих година. Друштво нам није презентовало 

одговарајућу документацију на основу које је наведени износ евидентиран. Нисмо били у 

могућности да се уверимо у исказану вредност наведеног износа, на дан                              
31. децембар 2014. године. 
 
У оквиру АОП-а 0462, Друштво је, на дан 31. децембар 2014. године, исказало износ од 6 
хиљада динара који потиче из ранијих година. Друштво нам није презентовало 

одговарајућу документацију на основу које је наведени износ евидентиран. Нисмо били у 

могућности да се уверимо у исказану вредност наведеног износа, на дан                              

31. децембар 2014. године. 
 
У оквиру позиције осталих пословних прихода, Друштво је, на дан 31. децембар 2014. 
године, евидентирало износ од 1.135 хиљада динара. У оквиру наведеног износа исказани 

су остали пословни приходи који се односе на 2015. годину. Због природе евиденције коју 

Друштво води, нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских 

извештаја по наведеном основу, на дан 31. децембар 2014. године. 
 
У оквиру нематеријални трошкови, Друштво је евидентирало износ од 608  хиљада динара. 

Друштво нам није презентовало одговарајућу документацију на основу које су наведени 

расходи евидентирани. Услед недостатка релевантне документације, нисмо били у 

могућности да се уверимо у исказану вредност наведених расхода на дан 31. децембар 

2014. године. 
 
У оквиру позиције расходи камата према трећим лицима, Друштво је евидентирало износ 

од 19 хиљада динара. Друштво нам није презентовало одговарајућу документацију на 

основу које су наведени расходи евидентирани. Услед недостатка релевантне 

документације, нисмо били у могућности да се уверимо у исказану вредност наведених 

расхода на дан 31. децембар 2014. године. 
 
У оквиру позиције осталих расхода, Друштво је евидентирало износ од 507 хиљада 

динара. Друштво нам није презентовало одговарајућу документацију на основу које су 

наведени расходи евидентирани. Услед недостатка релевантне документације, нисмо били 

у могућности да се уверимо у исказану вредност наведених расхода на дан 31. децембар 

2014. године. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 
БРЂАНИ А.Д. ВАЉЕВО 
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 
Основе за уздржано мишљење (наставак) 
 
Друштво нам до дана окончања процеса ревизије приложених финансијских извештаја није  

доставило податке о судским поступцима који су у току, где је једна од страна у поступку 

Друштво. Услед ограничења обима нашег рада које нам је поставило руководство, нисмо 

били у могућности да проценимо евентуалне ефекте по основу наведеног на финансијске 

извештаје за 2014. годину. 
 
Друштво није поступило у складу са захтевима МРС 1 Презентација финансијских 

извештаја, из разлога што упоредни подаци у финансијским извештајима на дан                

31. децембар 2014. године не представљају крајња стања на дан 31. децембар 2013. године. 

Надаље, Друштво није поступило у складу са поменутим стандардом везано за састављање 

Напомена уз финансијске извештаје. Напомене уз финансијске извештаје не садрже 

додатне информације и рашчлањавања за позиције које су приказане у финансијским 

извештајима, као ни одговарајућа обелодањивања везана за примењене рачуноводствене 

политике. Поред наведеног, Друштво није извршило одговарајућа обелодањивања у 

Напоменама уз финансијске извештаје за 2014. годину у складу са МСФИ 7 - Финансијски 

инструменти: Обелодањивања, који захтева адекватна обелодањивања у циљу правилног 

разумевања финансијског положаја и пословања Друштва. 
 

У 2014. години Друштво је исказало губитак у износу од 3 хиљадe динара, док укупно 

исказани губитак у Билансу стања на дан 31. децембар 2014. године износи 8.552 хиљадe 
динара, од чега се износ од 4.712 хиљада динара односи на губитак изнад висине капитала. 
Такође, Друштво је у 2014. години имало одређених проблема у генерисању новчаних 

средстава и остваривању нето новчаних прилива довољних да текуће обавезе измирује у 

року доспећа. Надаље, текући рачун Друштва је од 17. децембра 2012. године до                
15. јануара 2015. године био у непрекидној блокади. Наведене чињенице указују на 

постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову сумњу у способност 

Друштва да послује у складу са начелом сталности правног лица.  
 
 
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 Друштва, на дан 31. децембар 2014. године, односно за годину која се 
завршила на тај дан. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА 
БРЂАНИ А.Д. ВАЉЕВО 
 
 
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 2014. 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 није у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 
 
 
Београд, 25. април 2015. године 
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