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AUTOSERVIS AD ĈAĈAK 

MILUTINA MANDIĆA 2 

ĈAĈAK 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Akcionarima i rukovodstvu Autoservis AD Čačak 

 

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 

Mišljenje sa rezervom 

 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva AUTOSERVIS AD, ĈAĈAK 

(u daljem tekstu “Društvo”), koji ukljuĉuju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine i 

odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i 

izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled znaĉajnih 
raĉunovodstvenih politika. 

Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u delu našeg izveštaja Osnove za 

mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno znaĉajnim aspektima 

prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje društva AUTOSERVIS AD, ĈAĈAK sa stanjem na 

dan 31. decembar 2016. godine, rezultate njegovog poslovanja i novĉane tokove za godinu 

završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o raĉunovodstvu i raĉunovodstvenim propisima 
važećim u Republici Srbiji. 

 

Osnove za mišljenje sa rezervom 

 

U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31.12.2016. godine nekretnine, postrojenja i 

oprema su iskazani u iznosu od 125.086 hiljada dinara, dok su revalorizacione rezerve iskazane u 

iznosu od 28.270 hiljada dinara. U postupku vršenja revizije utvrdili smo da su revalorizacione 

rezerve Društva formirane u ranijem periodu i da Društvo nije vršilo naknadnu procenu fer 

vrednosti kako to zahteva MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Na osnovu prezentovane 

dokumentacije nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednovanje imovine po fer vrednosti 

izvršeno u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. S obzirom na navedeno, nismo 

u mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalnih korekcija koje mogu nastati iz prethodno 
navedenog i njihov uticaj na priložene finansijske izveštaje za 2016. godinu. 

Ukupne kratkoroĉne obaveze iznose 103.938 hiljada dinara od ĉega su najznaĉajnije obaveze po 

osnovu primljenih pozajmica u iznosu 61.182 hiljade dinara, kamate po osnovu primljenih 

pozajmica 31.929 hiljada dinara i obaveze iz poslovanja 8.851 hiljadu dinara. U postupku revizije 

izvršili smo kontrolu usaglašenosti i izmirenosti navedenih obaveza, kao i analizu starosne 

strukture, i utvrdili smo da znaĉajan deo obaveza potiĉe iz ranijih godina, da su obaveze iz 

poslovanja delimiĉno usaglašene, kao i da je veoma nizak stepen realizacije svih kratkoroĉnih 

obaveza. Usled navedenog, nismo bili u mogućnosti da se uverimo da su obaveze priznate u visini 

oĉekivanih odliva, te shodno tome ne možemo da utvrdimo efekat potencijalnih korekcija koje 

mogu proizaći iz prethodno navedenog i njihov uticaj na finansijske izveštaje za 2016. godinu. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA - nastavak 

 

Akcionarima i rukovodstvu Autoservis AD Čačak 

 

Osnove za mišljenje sa rezervom (nastavak) 

 

Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže dodatna obelodanjivanja u skladu sa MRS 1 – 

Prezentacija finansijskih izveštaja. TakoĊe, u okviru napomena, nisu obelodanjeni sudski sporovi 

i zaloge, niti su izvršena obelodanjivanja u skladu sa MRS 33 – Zarada po akciji, kao ni 
obelodanjivanja u skladu sa MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana. 

Društvo nije obraĉunalo i evidentiralo odložena poreska sredstva/obaveze u skladu sa MRS 12 - 
Porezi iz dobitka.  

Ovu reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa MeĊunarodnim standardima revizije. 

Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u delu Odgovornost revizora. 

Nezavisni smo od Društva u skladu sa Kodeksom za profesionalne raĉunovoĊe Odbora za 

MeĊunarodne standarde etike za raĉunovoĊe, kao i u skladu sa etiĉkim zahtevima koji su 

relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale 

etiĉke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. Verujemo da su revizijski dokazi koje smo 
pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. 

 

Ključna revizijska pitanja 

 

Kljuĉna revizijska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće 

važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u 

kontekstu naše revizije finansijskih izveštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, 

ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima, osim pitanja opisanih u delu Osnove za mišljenje sa 

rezervom, utvrdili smo da su dole navedena pitanja kljuĉna revizijska pitanja koja treba objaviti u 
našem izveštaju. 

 

Vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme 

U postupku revizije utvrdili smo da Društvo u svojim poslovnim knjigama ima iskazano zemljište 

i graĊevinske objekte. Uvidom u vlasniĉku dokumentaciju utvrdili smo da Društvo ima pravo 

korišćenja nad državnim zemljištem pod objektom, kao i nad ostalim zemljištem. Istiĉemo da 

Društvo nije pokrenulo i sprovelo aktivnosti po pitanju rešavanja statusa ovog zemljišta i njegove 

konverzije u pravo vlasništva u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Imajući u vidu 

prethodno navedeno, kao i ĉinjenicu da status zemljišta nije razrešen, smatramo da je neophodno 
sprovesti navedene aktivnosti, koje će imati za posledicu promene u imovinskom statusu. 

 

Interne kontrole 

Društvo nije u potpunosti uspostavilo sistem internih kontrola i upravljanja rizicima, kao i internu 

reviziju, kao što to predviĊa zakonska regulativa u Republici Srbiji. Neadekvatan sistem internih 

kontrola može imati uticaj na funkcionisanje celokupnog Društva, odvijanje procesa u njemu, kao 

i na informacije koje se prezentuju u finansijskim izveštajima.  

 



 

Imotska 1, 11040 Beograd 

Telefon: 381 11 30 98 198 

Telefon: 381 11 30 98 199 

E-mail: office@finodit.co.rs  

 

- nastavak na sledećoj strani -  strana 3 od 5 

MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući raĉun: 170-913-88 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA - nastavak 

 

Akcionarima i rukovodstvu Autoservis AD Čačak 

 

Značajna neizvesnosti po pitanju nastavka poslovanja 

 

U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31.12.2016. godine Društvo je iskazalo 

kumulirani gubitak od 121.596 hiljada dinara, od ĉega se 9.368 hiljada dinara odnosi na gubitak 

tekuće godine, tako da je usled toga ukupan kapital redukovan i na dan bilansa iznosi 22.456 

hiljada dinara. Kratkoroĉne obaveze na dan bilansiranja iznose 103.938 hiljada dinara i veće su od 

obrtne imovine za 102.734 hiljade dinara, tako da nemaju pokriće u obrtnoj imovini Društva. 

Društvo je smanjilo obim svojih poslovnih aktivnosti i najveći deo prihoda u toku izveštajnog 

perioda je ostvarilo od davanja nekretnina u zakup. Navedene okolnosti uzrokuju da Društvo ima 

problema u generisanju novĉanih tokova usled ĉega nije u mogućnosti da redovno servisira svoje 

obaveze i ulazi u docnju. Imajući u vidu prethodno navedeno, smatramo da je potrebno da 

Društvo poveća obim svojih poslovnih aktivnosti, pre svega iz osnovne delatnosti, i pribavi 

dodatna neto obrtna sredstva kako bi neometano nastavilo svoje poslovanje u skladu sa naĉelom 
stalnosti. 

 

Skretanje pažnje  

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da sastavi i preda 

Poreski bilans najkasnije do 29.06.2017. godine. Poreski bilans se sastavlja na osnovu finansijskih 

izveštaja koji su bili predmet ove revizije, ali ne ukljuĉuju korekcije koje proistiĉu iz ovog 

izveštaja revizora, tako da se o potencijalnom uticaju prethodno navedenih korekcija na poreski 

bilans ne možemo izjasniti.   

Naše mišljenje na sadrži rezervu po prethodno navedenom pitanju. 

 

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje 

 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa MeĊunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i  raĉunovodstvenim 

propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne 

u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno znaĉajne pogrešne iskaze, nastale 

usled kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je 

odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa naĉelom 

stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, ĉinjenica koje se odnose na 

stalnost poslovanja i korišćenja ovog naĉela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko 

rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema 

mogućnost da poslovanje nastavi. Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih 

izveštaja su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i odgovorna za 
nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA - nastavak 

 

Akcionarima i rukovodstvu Autoservis AD Čačak 

 

Odgovornost revizora  

 

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne 

sadrže materijalno znaĉajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj 

revizije koji sadrži naše mišljenje. 

Razumna osnova za uverenje pruža znaĉajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija 

sprovedena u skladu sa MeĊunarodnim standardima revizije može uvek da pronaĊe materijalno 

znaĉajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili 

greške, i smatraju se materijalno znaĉajnim, ukoliko pojedinaĉno ili ukupno, mogu da utiĉu na 

ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u 
finansijskim izveštajima.  

Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuĊivanje i održavamo 

profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takoĊe: 

 

- Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno znaĉajne greške u finansijskim 

izveštajima, nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske 

procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni 

da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno znaĉajne greške 

usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da ukljuĉuje 
falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumaĉenja i zaobilaženje internih kontrola; 

- Stiĉemo razumevanje internih kontrola znaĉajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske 

procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih 
kontrola Društva; 

- Procenjujemo adekvatnost usvojenih raĉunovodstvenih politika i ispravnost raĉunovodstvenih 

procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja; 

- Izvodimo zakljuĉak o prikladnosti raĉunovodstvenog sistema voĊenog u skladu sa principom 

stalnosti poslovanja od strane rukovodstva.  

- TakoĊe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zakljuĉke o oĉuvanju naĉela stalnosti 

poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno 

znaĉajna nesigurnost u pogledu oĉuvanja ovog naĉela, obavezni smo da istaknemo u našem 

izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima, ili, ako takva 

obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zakljuĉci 

se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući 

dogaĊaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u 
skladu sa naĉelom stalnosti.  

- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, ukljuĉujući i 

pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i 
dogaĊaje na naĉin koji ispunjava fer prezentaciju.  

 

 



 

Imotska 1, 11040 Beograd 

Telefon: 381 11 30 98 198 

Telefon: 381 11 30 98 199 

E-mail: office@finodit.co.rs  

 

- nastavak na sledećoj strani -  strana 5 od 5 

MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući raĉun: 170-913-88 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA - nastavak 

 

Akcionarima i rukovodstvu Autoservis AD Čačak 

 

Odgovornost revizora  - nastavak 

 

Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, izmeĊu ostalog, o planiranom obimu i 

vremenu vršenja revizije, kao i o znaĉajnim nalazima revizije, ukljuĉujući znaĉajne propuste u 

sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije. 

 

TakoĊe obezbeĊujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali 

odgovarajućih etiĉkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo u vezi sa svim 

odnosima i ĉinjenicama koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne mere 
obezbeĊenja nezavisnosti. 

 

 

IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA 

 

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose 

na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa 

Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). 

Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo 

bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja 

sastavljenih na dan 31.12.2016. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da 

u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim 

finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima steĉenim u postupku revizije, ili su na drugi naĉin 

prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zakljuĉimo da ima 

materijalno znaĉajnih pogrešnih iskaza u vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, o toj 

ĉinjenici ćemo izvestiti. Zbog znaĉaja i uticaja pitanja navedenih u delu Osnove za mišljenje sa 

rezervom, smatramo da postoje materijalno znaĉajno pogrešni iskazi u Godišnjem izveštaju o 

poslovanju iz razloga koji su prethodno navedeni. 

Angažovani  partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Dr. 

Jelena Slović. 

 

U Beogradu, 10.04.2017. godine. 

 

 

 

Dr Jelena Slović, direktor 

Licencirani ovlašćeni revizor 

Finodit doo, Beograd 
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