
                                                     GODIŠNJI IZVEŠTAJ
                       PEKARSKOG  AKCIONARSKOG DRUŠTVA IZVOR PARAĆIN    
                                                      ZA 2016.GODINU

      

                                           PARAĆIN, APRIL 2017



Na osnovu člana 50 Zakona o trzšstu kapitala (Sl.gl. RS br.31/2011) i odredbama Pravilnika o 
sadršini, formi i načinu objavljivanja godišnjih,polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih 
društava(Sl.glasnik RS br. 14/2012 , 5/2015 i 24/2017) Pekarsko akcionarsko društvo Izvor 
izParaćina, matični broj 07115601  objavljuje

                                             GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU

                                                             SADRŽAJ

1.FINANSIJSKI IZVEŠTAJI PEKARSKOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2016.GODINU
  (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o
  promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje)

2. IZVEŠTAJ O REVIZIJI

3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA

5. IZJAVA DA FINANSIJSKI IZVEŠTAJI NISU USVOJENI 

6. IZJAVA DA NIJE DONETA ODLUKA O RASPODELI DOBITI  

                                                                                Zakonski zastupnik i ovlašćeno lice
                                                                                 Goran Mitrović   































































































  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Београд, март 2017. године 

 

 

 

 

 

ИЗВОР АД ПАРАЋИН 

 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Финансијски извештаји 
31. децембар 2016. године 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА------------------------------------------------------------------- 1-3 

 

ПРИЛОГ 

 

БИЛАНС СТАЊА 

БИЛАНС УСПЕХА 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  

ИЗЈАВА О ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

ПОТВРДА О НЕЗАВИСНОСТИ  

ИЗЈАВА О КОНСУЛТАНТСКИМ И ДРУГИМ УСЛУГАМА 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА  
ИЗВОР АД ПАРАЋИН  
 
Извештај о финансијским извештајима 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва Извор а.д. 

Параћин (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2016. 

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 рачуноводственим прописима Републике Србије, 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 обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 

ревизије и Законом о ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу да се придржавамо 

принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава 

да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне 

погрешне исказе. 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима 

и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су 

засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних 

грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или 

грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су 

релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у циљу 

осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује 

оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена које је 

извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја. 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да 

обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења са резервом.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА  

ИЗВОР АД ПАРАЋИН  
 
Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

Основе за изражавање мишљења са резервом 

 

У оквиру позиције дугорочна резервисања исказана су резервисања за бенефиције запослених 

у износу од 8.179 хиљадa динара на дан 31. децембар 2016. године. Наведена резервисања 

обрачуната су на дан 31. децембар 2009. године на основу тада актуелних података и умањена 

за накнадне исплате по основу одлазака запослених у пензију. Друштво није обрачунало 

резервисања за бенефиције запослених на дан 31. децембар 2016. године. Нисмо били у 

могућности да утврдимо евентуалан ефекат корекције финансијских извештаја по основу 

обрачуна резервисања за бенефиције запослених на дан 31. децембар 2016. године. 

 
Мишљење са резервом 
 
По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте питања изнетих у оквиру пасуса „Основе за 

изражавање мишљења са резервом”, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, 

по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 

2016. године као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину 

која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

 
Скретање пажње 

 
Као што је обелодањено у Напомени бр. 5.14 уз финансијске извештаје, Друштво је исказало 

дате авансе добављачима у износу од 14.490 хиљада динара на дан 31. децембар 2016. 

године. Највећи део датих аванса односи се на аванс дат у току 2015. године добављачу „Nip 

Inox“ доо Параћин у износу од 14.400 хиљада динара. Уговор са добављачем није реализован. 

На основу усмених договора, Друштво очекује повраћај средстава у наредном периоду. Наше 

мишљење не садржи резерву по овом основу.  

 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 

Извршили смо преглед годишњег извештаја о пословању Друштва. Руководство Друштва је 

одговорно за састављање и презентирање годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевима Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС број 

62/2013 и 31/2011). Наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег 

извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2016. годину. У вези са тим, 

наши поступци испитивања су ограничени на процењивање усаглашености рачуноводствених 

информација садржаних у годишњем извештају о пословању са годишњим финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. Сходно томе наши поступци нису укључивали 

преглед осталих информација садржаних у годишњем извештају о пословању које проистичу 

из информација и евиденција које нису биле предмет ревизије.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА  

ИЗВОР АД ПАРАЋИН  
 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима (наставак) 

 

По нашем мишљењу, рачуноводствене информације приказане у годишњем извештају о 

пословању су, по свим материјално значајним питањима, усклађене са финансијским 

извештајима Друштва за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године. 

 

 

 

Београд, 31. март 2017. године 
 
                                                                                                                                  Овлашћени ревизор           

                                                                                                                        Миланка Ристић    
                Прва ревизија д.о.о. Београд                                
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Извор ад Параћин 

Видовданска бр. 8 

 
 

  
 

Предмет: Изјава о независности  
 
 
 
Као ангажовани екстерни ревизор финансијских извештаја за 2016. годину, потврђујемо 
следеће:  
 
Друштво за ревизију Прва ревизија доо Београд, овлашћени ревизори, као и сви његови 
запослени ангажовани на пословима ревизије финансијских извештаја за 2016. годину 
независни су од друштва Извор ад Параћин у складу са захтевима IFAC-овог етичког кодекса 
за професионалне рачуновође и у складу са посебним захтевима Закона о тржишту 
капитала, Закона о ревизији, Закона о привредним друштвима и другом релевантном 
законском регулативом Републике Србије. 
 
 
 

 
У Београду, 31.03.2017. године  
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Извор ад Параћин 
Видовданска бр. 8 

 

 

Предмет: Потврда о врсти и вредности консултантских услуга које нису забрањене и 

другим услугама 

У вези са ангажовањем Друштва за ревизију, рачуноводство и консалтинг Прва ревизија 

доо Београд (у даљем тексту: Друштво за ревизију) на ревизији финансијских извештаја 

друштва Извор ад Параћин (у даљем тексту: Клијент) за 2016. годину, издајемо Потврду о 

врсти и вредности консултантских услуга које нису забрањене којом потврђујемо да у 

години у којој је вршена ревизије: 

- Друштво за ревизију није пружало Клијенту и лицима повезаним са њим консултантске 

услуге нити друге додатне услуге, 

- Друштво за ревизију нема повезаних лица. 

 

Из наведеног, учешће консултантских услуга које нису забрањене у вредности извршених 

услуга износи 0%. 

 

У Београду, 31.03.2017. године 

 
























