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Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JUHORTRANS A.D. JAGODINA 

Izvršili smo reviziju prilo nih finansijskih izveštaja privrednog društva JUHORTRANS A.D. Jagodina, koji ob-
uhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2017. godine i odgovaraju 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 
zna nih ra novodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.  

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu 

sa Me narodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole 
koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadr terijalno zna ne pogrešne 
iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

Odgovornost revizora 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. Re-

viziju smo izvršili u skladu sa Me narodnim standardima revizije. Ovi standardi nala dr va kih 
zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na na ji omogu va da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izve-
štaji ne sadr terijalno zna ne pogrešne iskaze. 

Revizija uklju je sprovo nje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima 
datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosu vanju, uklju ju cenu ri-
zika postojanja materijalno zna nih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 
greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje fi-
nansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovaraju tim okolnostima, ali ne u cilju 

. Revizija tako je ocenu adekvatnosti pri-
menjenih ra novodstvenih politika i opravdanosti ra novodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i 
ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
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našeg revizijskog mišljenja. 
 

Mišljenje 

p JUHORTRANS A.D. Jagodina na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate 
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu 
finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije. 

 
 

1. e dinara. 

iznosa naved %. Na osnovu toga se 

e dinara. Kompenzacije nisu sprovedene jer su 
pojedina društva u blokadi a sa nekima nije izvršeno usaglašavanje stanja. 

2. Osnovni kapital Društva je iskazan u poslovnim knjigama 
kapital registrovani u APR iznosi: 
- :  ; 
- na dan 08.08.2004. godine u stvarima.  

ršeno usaglašavanje sa stanjem osnovnog kapitala kod 
Agencije za privredne registre Republike Srbije.  

3.
po Zapisniku o popisu i proceni br. 433-22- -2 od 
Filijala Jagodina i Zapisnik o usaglašenom stanju poreskog duga, broj 433-22-
godine.  u iznosu od  

4. Revizorski tim -

pnom prometu kupaca i 
 uticaj na finansij

e do otkaza ugovora o poslovnoj saradnji. 
JUHORTRANS A.D. JAGODINA Jagodina ima dato jemstvo privrednom društvu Laki Komerc d.o.o., Banatsko              

ugovora to: 
- Mirabanka A.D. Beograd, kredit broj 00-420-  
- Mirabanka A.D. Beograd, kredit broj 00-420-  
- Mirabanka A.D. Beograd, kredit broj 00-420-  
- Addiko banka A.D.  
- Addiko banka A.D. Beograd, kr  
- Sogelease A.D.  
- Sogelease A.D.  
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- Banka Intesa A.D. -420-   
- Banka Intesa A.D. -420-  
- Banka Intesa A.D. -420-  

 
 

 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim finansijskim izveštajima 

Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o 
„  broj 2013). 

ti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim 
izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u 
standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim 
finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije
finansijskim izveštajima. 

 
Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili 

predmet revizije. 
 
 
 
 

Beograd,   

23.04.2018. godine   ek. 

 Valentina 
Stojiljković 
100038969-21
07973747017

Digitally signed by 
Valentina 
Stojiljković 
100038969-210797
3747017
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