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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„INEX - RADULAŠKA” А.Д. БЕОГРАД 
 
 

Извештај о финансијским извештајима 
 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја „INEX - RADULAŠKA” 

акционарско друштво за производњу опреме за трговину, складишта и туризам, 

Београд (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 

2018. 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 Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу са 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. 

 

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.   
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„INEX - RADULAŠKA” А.Д. БЕОГРАД 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

Одговорност ревизора (наставак) 
 

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 

 

У оквиру АОП-а 0012, на дан 31. децембар 2018. године, Друштво је исказало грађевинске 

објекте садашње вредности 17.332 хиљаде динара, док степен амортизованости истих 

износи 64,79%. Такође, набавна вредност опреме која је у потпуности амортизована, на 

исти дан, износи 52.977 хиљада динара. Друштво није, у складу са МРС 16 - Некретнине, 

постројења и опрема, проценило нови корисни век трајања за грађевинске објекте и опрему 

и доделило им нове вредности. Нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција 

финансијских извештаја по основу процене корисног века трајања грађевинских објеката и 

опреме.       

 

У оквиру АОП-а 0027, Друштво је, на дан 31. децембар 2018. године, исказало осталих 

дугорочне финансијске пласмане у износу од 3.105 хиљада динара. Друштво није, на дан 

биланса, утврдило надокнадиву вредност наведених дугорочних финансијских пласмана 

како то захтева МРС  39 - Финансијски инструменти: признавање и одмеравање. Нисмо 

били у могућности да алтернативним ревизорским поступцима утврдимо надокнадиву 

вредност осталих дугорочних финансијских пласмана на дан 31. децембар 2018. године, 

као ни износ евентуалних корекција финансијских извештаја по наведеном основу. 

 

Такође, Друштво је, на дан 31. децембар 2018. године, у оквиру позиције осталих 

дугорочних финансијских пласмана евидентирало потраживања по основу одобрених 

стамбених кредита запосленима у износу до 2.779 хиљадa динара. Наведена потраживања 

укључују и  потраживања од запослених која су доспела или доспевају у периоду до једне 

године, а која нису рекласификована у књигама Друштва као краткорочна потраживања. 

Нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по 

наведеном основу на дан 31. децембар 2018. године.  

 

У оквиру АОП-а 0050, АОП-а 0052, АОП-а 0059 и АОП-а 0060 Друштво је евидентирало 

износе од 580 хиљада динара, 2.944 хиљада динара, 105 хиљада динара и 497 хиљада 

динара. У оквиру наведених позиција, Друштво је евидентирало и потраживања која 

потичу из ранијих година, односно потраживања чија је наплативост угрожена. Друштво 

није, у складу са начелом опрезности, формирало исправку вредности по наведеном основу 

на дан 31. децембар 2018. године. Због природе евиденције коју Друштво води нисмо били 

у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по наведеном основу 

на дан 31. децембар 2018. године. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„INEX - RADULAŠKA” А.Д. БЕОГРАД 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

  

Основе за изражавање мишљења са резервом (наставак) 

 

На дан 31. децембар 2018. године Друштво није на адекватан начин обрачунало, нити 

приказало одложена пореска средства/обавезе у складу са захтевима МРС 12 - Порези на 

добитак. Због природе евиденције коју Друштво води нисмо били у могућности да 

утврдимо ефекте на финансијске извештаје који могу настати по овом основу.  

 

Мишљење са резервом 
 

По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте које на финансијске извештаје могу имати 

чињенице наведене у оквиру пасуса „Основе за изражавање мишљења са резервом”, 

финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним 

питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2018. 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  

 

Kњиговодствена вредност основног капитала Друштва не одговара вредности основног 

капитала којa представља производ броја акција и номиналне вредности акција, односно 

вредности капитала уписаној у Централни регистар ХОВ и Регистар привредних субјеката 

Агенције за привредне регистре. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.   

 

Против Друштва су покренути судски спорови и њихова укупна вредност, тамо где је 

прецизирана, без процењених ефеката затезних камата, износи око 630 хиљада динара.  

 

Током 2018. године Друштво је имало одређених проблема у генерисању новчаних 

средстава и остваривању нето новчаних прилива довољних да текуће обавезе измирује у 

року доспећа. Такође, текући рачун Друштва је био у непрекидној блокади од 19.04.2016-

18.03.2019. године. Такође, краткорочне обавезе Друштва су, на дан 31. децембар 2018. 

године, веће од обртне имовине за 300.028 хиљада динара. На крају, Друштво није 

остварило приходе из регистроване делатности. Наведене чињенице указују на постојање 

материјално значајних неизвесности које могу да изазову сумњу у способност Друштва да 

послује у складу са начелом сталности правног лица.  

 

Наше мишљење не садржи резерву по наведеним питањима. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„INEX - RADULAŠKA” А.Д. БЕОГРАД 
 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

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

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

Србије” бр. 62/2013 и 30/2018). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2018. 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, 18. април 2019. године 
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