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U skladu sa Članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 

31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu 

objavljivanja polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, „MLIN“ A.D. Bela 

Crkva, MB:  08236160 objavljuje: 
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СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„МЛИН” АД БЕЛА ЦРКВА 

 

Извештај о годишњим финансијским извештајима 

 

Упослени смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја „Млин” ад Бела 

Црква (у даљем тексту: Друштво) који обухватају биланс стања на дан 31.12.2017. године и 

одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу 

и извештај о токовима готовине за 2017. годину, 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 унутрашње 

контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не 

садрже значајне погрешне исказе, настале услед преварне 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 Законом о ревизији Републике 

Србије и Међународним стандардима ревизије. Због значаја питања изнетих у делу Основе за 

уздржано мишљење, нисмо били у могућности да прибавимо довољно одговарајућих 

ревизорских доказа који обезбеђују основу за наше мишљење.  

  
Основе за уздржано мишљење 

 

Ревизију финансијских извештаја за 2016. годину је вршио други ревизор који је у свом 

извештају од 10.04.2017. године изразио уздржано мишљење. Подаци из финансијских 

извештаја за 2016. годину представљају почетна стања на дан 01.01.2017. године и као такви 

имају утицај на резултат пословања за 2017. годину. Нисмо били у могућности да се уверимо 

да су почетна стања на дан 01.01.2017. године правилно исказана.  
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СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„МЛИН” АД БЕЛА ЦРКВА 

 

Увидом у пописне листе које су коришћене за редовни годишњи попис имовине и обавеза на 

дан 31.12.2017. године утврдили смо да је у оквиру земљишта исказано више парцела укупне 

површине 237,44 ара. Поменуто земљиште није исказано у билансу стања на дан 31.12.2017. 

године. Нисмо били у могућности да утврдимо утицај на финансијске извештаје за 2017. 

годину који може настати исказивањем поменутих земљишних парцела. 

 

Поређењем износа грађевинских објеката и опреме исказаних у билансу стања на дан 

31.12.2017. године и износа из пописних листа утврдили смо одређена одступања. Помоћну 

књигу основних средстава нисмо добили на увид. Нисмо били у могућности да утврдимо 

утицај на финансијске извештаје за 2017. годину који може настати по овом основу. 

 

Провером промена на основним средствима током 2017. године утврдили смо да је дошло до 

повећања опреме у износу од 913 хиљада динара и припадајуће исправке вредности у износу 

од 153 хиљаде динара и то у корист осталих потраживања. Нисмо добили на увид 

рачуноводствене исправе на основу којих је дошло до ове пословне промене, те нисмо били у 

могућности да се уверимо у њену основаност. 

 

У оквиру потраживања од купаца у земљи, на дан 31.12.2017. године, исказан је износ од 2.574 

хиљаде динара. Поменута потраживања нису усаглашена са купцима, највећим делом потичу 

из ранијих година и највећим делом нису наплаћена до дана ревизије. Нисмо били у 

могућности да се уверимо у основаност исказаних потраживања од купаца у земљи. 

 

У оквиру других потраживања, на дан 31.12.2017. године, исказан је износ од 18.849 хиљада 

динара. Нисмо добили на увид рачуноводствене исправе које поткрепљују исказано стање 

других потраживања, те нисмо били у могућности да се уверимо у њихову основаност. 

 

У оквиру краткорочних финансијских пласмана, на дан 31.12.2017. године, исказан је износ од 

5.558 хиљада динара. Нисмо добили на увид рачуноводствене исправе које поткрепљују 

исказано стање краткорочних финансијских пласмана, те нисмо били у могућности да се 

уверимо у њихову основаност. 

  

У оквиру дугорочних резервисања, на дан 31.12.2017. године, исказан је износ од 11.101 

хиљаде динара. Нисмо добили на увид рачуноводствене исправе које поткрепљују исказано 

стање дугорочних резервисања, те нисмо били у могућности да се уверимо у њихову 

основаност. 

 

У оквиру дугорочних обавеза, на дан 31.12.2017. године, исказан је износ од 2.823 хиљаде 

динара. Нисмо добили на увид рачуноводствене исправе које поткрепљују исказано стање 

дугорочних обавеза, те нисмо били у могућности да се уверимо у њихову основаност. 
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У оквиру краткорочних финансијских обавеза, на дан 31.12.2017. године, исказан је износ од 

9.052 хиљаде динара. Нисмо добили на увид рачуноводствене исправе које поткрепљују 

исказано стање краткорочних финансијских обавеза, те нисмо били у могућности да се 

уверимо у њихову основаност. 

 

У оквиру обавеза према добављачима у земљи, на дан 31.12.2017. године, исказан је износ од 

11.852 хиљаде динара. Поменута обавезе нису усаглашене са добављачима, потичу из ранијих 

година и нису измирене до дана ревизије. Нисмо били у могућности да се уверимо у 

основаност исказаних обавеза према добављачима у земљи. 

 

У оквиру осталих краткорочних обавеза, на дан 31.12.2017. године, исказан је износ од 37.722 

хиљаде динара. Нисмо добили на увид рачуноводствене исправе које поткрепљују исказано 

стање осталих краткорочних обавеза, те нисмо били у могућности да се уверимо у њихову 

основаност. 

 

У оквиру пасивних временских разграничења, на дан 31.12.2017. године, исказан је износ од 

5.222 хиљаде динара. Нисмо добили на увид рачуноводствене исправе које поткрепљују 

исказано стање пасивних временских разграничења, те нисмо били у могућности да се 

уверимо у њихову основаност. 

 

У складу са усменим сазнањима до којих смо дошли, Друштво је током 2017. године издавало 

своју имовину у закуп. По том основу није издат рачун, нити је ова пословна промена 

прокњижена. Нисмо били у могућности да утврдимо утицај на финансијске извештаје за 2017. 

годину који може настати по овом основу. 

 

Напомене уз финансијске извештаје уз 2017. годину не садрже сва потребна обелодањивања 

која су захтевана по рачуноводственим прописима Републике Србије.  

 

Друштво није обављало своју претежну делатност у 2017. години и није остварило никакве 

приходе по том основу. Исказани губитак у билансу успеха за 2017. годину износи 1.201 

хиљаду динара, што је довело до повећања исказаног губитка изнад висине капитала до 

износа од 37.719 хиљада динара, на дан 31.12.2017. године. Поменуте чињенице указују на 

постојање вишеструких чинилаца које угрожавају наставак пословања Друштва.  

 

 

Уздржано мишљење  

 

Због значаја питања описаних у делу Основе за уздржано мишљење, нисмо били у могућности 

да прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који обезбеђују основу за 

ревизорско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским извештајима 

за 2017. годину. 
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143JABA O H E3ABI4CH OCTI4

Carnacuo MefyHapo4Hl4M craHAapAilMa peBr43hje il 3aKoHcKr,tM nponhcLlMa peny6nilKe Cp6ilje,
norBpbyjeMo cneAehe:

L. llpea peeuaLlia A.o.o. SeorpaA HHie aKl{r4oHap, y,naraq cpe4craBa vnu oc1uBaq Hapyqroqa
peBh3hje Mauu a4 Sena l_{pxsa (y 4aruervr reKcry: Hapyvranar_1 peBh3rje).

Hapyurnaq pearasr,rje xrje axqraouap, ocHhBaq vnnynaftq cpeAcraBa y npBy pearsr,rjy A.o.o.
5eorpa4.

osrauJheHr peBr3opr4 il peBh3opr4 xojra he Bpwnrh osy pearsr,rjy, H.4cy aKqhoHapil, ynaraq14
cpeAcra Ba, H hn4 ocHt4 Baq il Ha pyq Hoqa pearsrje.

oenau:heHfi peBil3op h peBv,3opr4, xojr he olaeutv peerarjy, Hr4cy cpoAHrqr4 AilpeKTopa
nnv ocq[Bava Hapyvroqa peararaje y cMilcny qnaHa 34. 3axoHa o peauenjn.

2.

3.

4.

5. flpaa peeusr,rja ,q.o.o. Eeorpa4, oe,nauheHil peBLl30ph t4

peeutujy, Hr4cy Kanhra,nHo noBe3aHh h HeMajy 4pyrrax eeaa
Hapyvroqenn peerasraje xojn 6n npeAcraB/banh cMerFby 3a
q.flaHa 34. 3axona o peeraNjr.

6. [lpaa pearsuja g.o.o. Eeorpa4,
peeuzujy, Hhcy npyx{a nv ocrane

peBr43opr, xojr he o1aevtu
unu o6nural{roHilx oAHoca ca

o6ae,rbarue peeraaraje y cMilcny

osnauJheHI peBil3opt4 ta peBh3oph, xoju he o6ashrh
ycnyre Hapyvroqy peersrje y cMticny qnaHa 35.3axoxa o

peB|'43t4)v.

7. npea peeranja 4.o.o. Eeorpap,, oenauheHh peBr3opr4 h peBla3opr4, xoju he o6aeilrr
peauzuiy, He3aBL'lcHt4 cy oA Hapyvroqa pearasrje y cMrcny 3axreBa Erilqxor KoAeKca 3a
npoQecroHaaue pa,lyuoaof e.

5eo rpa4, 26.04.2018. roAr He

.{rpexrop

' *,^o ?*u;,*(.
Mrnasxa Prcrrah

Arexqrja 3a nphBpeAHe perhcrpe: 5A4557212011* MaruqHr 6poj:20727g1g * l-'lh5; to7o3o437
Texyhra pavyx 6poj:205-166401-47, KomepqrajanHa 6aHxa a4 Eeorpa4
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143JABA O CABETOAABHhM YCIYTAMA

,{pyu:rao 3a peBil3l4jy, paqyHoBoAcrBo r,t KoHca,nrrHr l-1paa pearasilja Aoo 6eorpa4 xuje o6aaruano
caBeroAaBHe ycnyre Hapyqholly peeraarje MnrH ag Sena L{pxea , HA nnquMa noBe3aHuM ca
Ha pyil4oLleM peaNarje.

6eorpa4, 26.04.2018. roAilHe

flrpexrop

@/
MrnaHxa Puctuh

Areuqrja 3a nphBpeAHe perHcrpe; 6A4557212011- * MarrqHra 6po1:20727g1g * l-11,15: lo7o3o437
Texyhr,r pavyn 6poj:205-166401-47, Konaepqrjanna 6aHxa a4 6eorpa4






	1
	2
	MLIN AD BELA CRKVA-Revizorski izvestaj
	Извештај ревизора потписан МБЦ 17
	1 Насловна МБЦ 17.pdf (p.1)
	2 Садржај МБЦ 17.pdf (p.2)
	3 Извештај МБЦ 17.pdf (p.3-6)
	1 БС 17.pdf (p.7-12)
	2 БУ 17.pdf (p.13-16)
	3 ИОР 17.pdf (p.17-18)
	4 ИПК 17.pdf (p.19-24)
	5 ИТГ 17.pdf (p.25-26)
	6 Напомене 17.pdf (p.27-28)
	7 Извештај о пословању.pdf (p.29)
	8 Изјава руководства.pdf (p.30-31)
	9 Изјава о незавиности МБЦ 17.pdf (p.32)
	10 Изјава о саветодавним услугама МБЦ 17.pdf (p.33)


	3
	1 Насловна МБЦ 17.pdf (p.1)
	2 Садржај МБЦ 17.pdf (p.2)
	3 Извештај МБЦ 17.pdf (p.3-6)
	1 БС 17.pdf (p.7-12)
	2 БУ 17.pdf (p.13-16)
	3 ИОР 17.pdf (p.17-18)
	4 ИПК 17.pdf (p.19-24)
	5 ИТГ 17.pdf (p.25-26)
	6 Напомене 17.pdf (p.27-28)
	7 Извештај о пословању.pdf (p.29)
	8 Изјава руководства.pdf (p.30-31)
	9 Изјава о незавиности МБЦ 17.pdf (p.32)
	10 Изјава о саветодавним услугама МБЦ 17.pdf (p.33)

	2018_04_27_15_53_15
	2018_04_27_15_53_37



