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ОСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ   

ЈП „СРБИЈАШУМЕ” СА П.О. БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) 
 

 

Извештај о финансијским извештајима 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ” СА П.О. БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) 

СА ДЕЛОВИМА (у даљем тексту: „Предузеће”) који обухватају биланс стања на дан                     

31. децембар 2015. 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 Предузећа је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу сa Међународним стандардима финансијског 

извештавања, 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 рачуноводственим прописима 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. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 
 

 

ОСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ   

ЈП „СРБИЈАШУМЕ” СА П.О. БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Одговорност ревизора (наставак) 

 

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. 

 

Основе за изражавање мишљења са резервом 

 

Нисмо присуствовали попису залиха са стањем на дан 31. децембар 2015. године, пошто је 

тај дан претходио дану када смо именовани за ревизора Предузећа. Нисмо били у 

могућности да се због неприсуствовања попису залиха на дан 31. децембар 2015. године 

уверимо у евентуални утицај наведеног на финансијске извештаје за 2015. годину. 

 

У оквиру АОП-а 0414, Предузеће је, на дан 31. децембар 2015. године, исказало износ од 

6.190.310 хиљада динара. У оквиру наведеног износа, евидентиран је износ од 880.758 

хиљада динара који потиче из ранијих година, а који се води на нивоу организационе 

јединице ШГ Врање. За наведени износ није нам презентована документација на основу 

које је исти настао. Услед недостатка релевантне документације, нисмо били у могућности 

да се уверимо у реалност и објективност наведеног износа, као ни у евентуалне корекције 

финансијских извештаја по наведеном основу на дан 31. децембар 2015. године.  

 

Предузеће није на адекватан начин обрачунало, нити приказало одложена пореска 

средства/обавезе у складу са захтевима МРС 12 - Порези на добитак. Због природе 

евиденције коју Предузеће води, нисмо били у могућности да утврдимо ефекте на 

финансијске извештаје за 2015. годину који могу настати по овом основу.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 
 

 

ОСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ   

ЈП „СРБИЈАШУМЕ” СА П.О. БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

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 Предузећа 

на дан 31. децембар 2015. 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 

 

У оквиру АОП-а 0406, Предузеће је, на дан 31. децембар 2015. године, исказало основни 

капитал у износу од 53.846.813 хиљада динара, који није уписан у Регистар привредних 

субјеката код Агенције за привредне регистре Републике Србије. Наше мишљење не 

садржи резерву по овом питању. 
 
Предузеће врши обрачун трошкова резервисања за обнављање природних богатстава у 

складу са одредбама Закона о шумама и одредбама МРС 37 - Резервисања, потенцијалне 

обавезе и потенцијална имовина. Предузеће није у потпуности извршило евиденцију 

наведених резервисања у складу са параграфом 61 МРС 37 - Резервисања, потенцијалне 

обавезе и потенцијална имовина. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 
Предузеће не поседује сву потребну документацију којом би у потпуности доказало право 

својине и/или коришћења над свим средствима и имовином. Наше мишљење не садржи 

резерву по овом питању. 

 

Предузеће није у складу са МРС 8 - Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених 

процена и грешке извршило корекцију упоредних података обелодањених у финансијским 

извештајима на дан 31. децембар 2015. године по основу исправки материјално значајних 

грешака из претходног периода. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 
 

 

ОСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ   

ЈП „СРБИЈАШУМЕ” СА П.О. БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Скретање пажње (наставак) 

 

Као што је обелодањено у Напомени бр. 6 уз финансијске извештаје за 2015. годину, 

Предузеће има уписане залоге над опремом као обезбеђење измирења обавеза по 

дугорочним кредитима. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 
 
Као што је обелодањено у Напомени бр. 44 уз финансијске извештаје за 2015. годину, 

Предузеће, на дан 31. децембар 2015. године, у својству тужене стране учествује у судским 

споровима, чија укупна вредност износи 145.726 хиљада динара и 200 хиљада евра. 

Сагласно одредбама МРС 37 - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина, 

у Билансу стања исказана резервисања за трошкове и ризике по основу извесног одлива 

средстава у будућности по наведеном основу износе 20.941 хиљаду динара. Такође, 

Предузеће води и више спорова у којима се јавља као тужилац. Вредност судских спорова 

које води Предузеће као тужилац са стањем на дан 31. децембар 2015. године износи 

279.235 хиљада динара и 164 хиљаде евра. Наше мишљење не садржи резерву по овом 

питању. 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Предузеће је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике Србије” 

бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености Годишњег 

извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2015. годину. У вези са 

тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 720 - 

Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима. 

 

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 
 
 

Београд, 28. април 2016. године           
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