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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

AKCIONARIMA I RUKOVODSTVU “INTERŠPED-SUBOTICA” AD SUBOTICA

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja “INTERŠPED-SUBOTICA” AD Subotica (u daljem 
tekstu: Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2017 bilans 
uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine za 
godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled z druge napomene 
uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 
ke Srbije, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra 

neophodnim za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog 

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene 
revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije i standardima revizije 
primenjivim u Republici Srbiji. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa eti

ijskih dokaza o iznosima i 

usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su 

revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog 

procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

AKCIONARIMA I RUKOVODSTVU “INTERŠPED-SUBOTICA” AD SUBOTICA

Mišljenje 

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito, po svim bitnim 
pitanjima, finansijsku poziciju “INTERŠPED-SUBOTICA” AD Subotica, na dan 31. decembra 2017.
godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa 
r Republike Srbije.

Ostala pitanja

Reviziju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembar 
2016. godinu obavio je drugi revizor, koji je u svom Izveštaju od 13. marta 2017. godine izrazio mišljenje 
bez rezerve na navedene finansijske izveštaje.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o 

da izr

revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže 
finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, 
poslovanju sa finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili 
predmet revizije.

Novi Sad, 15. mart 2018. godine

Dragana Stanisavljev
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SUBOTICA

NAPOMENE UZ  
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BILANS STANJA
AKTIVA
Potraživanja od kupaca (napomena 17)

Kratkoro ni finansijski plasmani (napomena 19)

UKUPNA POTRAŽIVANJA 4.000 1.476

BILANS USPEHA
PRIHODI
Poslovni prihodi (napomena6) 

Finansijski prihodi (napomena 9) 

UKUPNI PRIHODI -  1.142







Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca



Upravljanje obavezama prema dobavlja ima



Pretpostavke za procenu trenutne fer vrednosti finansijskih instrumenata 






























