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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА
„ВЕНАЦ” А.Д. ПЕЋИНЦИ
Извештај о финансијским извештајима
Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја „ВЕНАЦ“
акционарско друштво за трговину и услуге Пећинци (у даљем тексту: „Друштво“) који
обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2014. 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 ревизије извршене у складу са Међународним стандардима ревизије. Због значаја
питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење“, нисмо били у могућности да
прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују основу за
изражавање ревизорског мишљења.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА
„ВЕНАЦ” А.Д. ПЕЋИНЦИ
Извештај о финансијским извештајима (наставак)
Основе за уздржано мишљење
У оквиру АОП-а 011 и 014 Друштво је, на дан 31. децембар 2014. године, исказало износе
од 11.085 хиљада динара и 183.198 хиљада динара, респективно. Друштво нам није
доставило документацију на основу које је могуће потврдити наведене износе које
Друштво исказује у својим пословним књигама на дан 31. децембар 2014. године. Услед
недостатка релевантне документације нисмо били у могућности да се уверимо у реалност и
објективност наведених позиција на дан дан 31. децембар 2014. године.
Постројења и опрема Друштва су, на дан 31. децембар 2014. године, отписани 99,82%, а
највећи део истих је у употреби. Друштво није у складу са МРС 16 - Некретнине,
постројења и опрема проценило нови корисни век трајања некретнина, постројења и
опремe и доделило им нове вредности. Нисмо били у могућности да утврдимо износ
корекција финансијских извештаја по наведеном основу.
Друштво је, у оквиру АОП-а 0016, на дан 31. децембар 2014. године, исказало износ од
16.455 хиљадa динара који се односи на инвестиције у земљиште на коме није било
додатних улагања дуже од једне године. Друштво није поступило у свему у складу са
захтевима МРС 36 - Умањење вредности имовине. Услед наведеног, нисмо били у
могућности да утврдимо евентуалне корекције финансијских извештаја на дан
31. децембар 2014. године.
Нисмо присуствовали попису залиха са стањем на дан 31. децембар 2014. године пошто је
тај дан претходио дану када смо именовани за ревизора Друштва. Нисмо били у
могућности да се другим поступцима ревизије уверимо у исказане количине и вредност
залиха.
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА
„ВЕНАЦ” А.Д. ПЕЋИНЦИ
Извештај о финансијским извештајима (наставак)
Основе за уздржано мишљење (наставак)
У оквиру АОП-а 0056 и 0059, Друштво је евидентирало износе од 9.557 хиљада динара и
84.996 хиљада динара, респективно. У оквиру наведених позиција, Друштво је
евидентирало и потраживања која потичу из ранијих година, односно потраживања чија је
наплативост угрожена. Нисмо били у могућности да се уверимо у наплативост наведених
потраживања, као и да утврдимо да ли је и у ком износу било потребно формирати
исправку вредности потраживања ради њиховог свођења на надокнадиву вредност на дан
31. децембар 2014. године.
Као што је наведено у претходном пасусу, Друштво је у оквиру позиције потраживања из
специфичних послова исказало износ од 84.996 хиљада динара који се највећим делом
односи на краткорочне новчане позајмице. Имајући у виду наведено, Друштво је, на дан
31. децембар 2014. године, преценило потраживања из специфичних послова, а потценило
краткорочне финансијске пласмане.
У оквиру АОП-а 0403, Друштво је, на дан 31. децембар 2014. године исказало износ од
297.183 хиљаде динара. Исказана књиговодствена вредност основног капитала не одговара
вредности основног капитала уписаног у Централни регистар депо и клиринг хартија од
вредности (исказан износ од 239.958 хиљада динара) као ни вредности основног капитала
уписаног у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике
Србије (исказан износ од 255.582 хиљаде динара). Због природе евиденције коју Друштво
води нисмо били у могућности да утврдимо разлоге услед којих се разлике јављају као ни
евентуалне корекције финансијских извештаја по наведеном основу.
У оквиру позиције ревалоризационих резерви, Друштво је евидентирало износ од 51.537
хиљадa динара за који нам није презентована одговарајућа документација. Услед
недостатка релевантне документације, нисмо били у могућности да се уверимо у исказану
вредност наведене позиције на дан 31. децембар 2014. године.
Друштво није поступило у складу са захтевима МРС 1 - Презентација финансијских
извештаја у вези са састављањем Напомена уз финансијске извештаје за 2014. годину.
Напомене уз финансијске извештаје не садрже додатне информације и рашчлањавања за
позиције које су приказане у финансијским извештајима, као ни одговарајућа
обелодањивања у вези са примењеним рачуноводственим политикама. Поред наведеног,
Друштво није извршило одговарајућа обелодањивања у Напоменама уз финансијске
извештаје за 2014. годину у складу са МСФИ 7 - Финансијски инструменти:
Обелодањивања, који захтева адекватна обелодањивања у циљу правилног разумевања
финансијског положаја и пословања Друштва, као ни обелодањивања свих трансакција са
повезаним правним лицима, како то захтева МРС 24 - Обелодањивања повезаних страна.
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА
„ВЕНАЦ” А.Д. ПЕЋИНЦИ
Извештај о финансијским извештајима (наставак)
Основе за уздржано мишљење (наставак)
Друштво је покренуло више судских спорова по различитим основама, од којих се
најзначајнији део односи на потраживања по основу дуговања комитената, укупне
вредности, тамо где је прецизирана, око 1.288 хиљада динара. Такође, против Друштва су
покренути судски спорови и њихова укупна вредност, тамо где је прецизирана, без
процењених ефеката затезних камата, износи око 1.278 хиљада динара.
Уздржано мишљење
Због значаја питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење“, нисмо били у
могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују
основу за ревизорско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским
извештајима.
Скретање пажње
Као средства обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва према Alpha Bank Srbija а.д.
Београд по основу Уговора о кредиту бр. 000103060016 и Уговора бр. 08015198-335-2012
о средњорочном кредиту регистрована су заложна права Зл.бр. 2028/2013 и 2936/2013 и
успостављене су хипотеке на непокретностима Друштва. Наше мишљење не садржи
резерву по овом питању.
Друга питања
Финансијски извештаји Друштва, за годину која се завршава на дан 31. децембар 2013.
године, били су предмет ревизије од стране другог ревизора који је у свом Извештају од
07. априла 2014. године изразио позитивно мишљење.
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА
„ВЕНАЦ” А.Д. ПЕЋИНЦИ
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). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености
Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2014. 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, 07. март 2017. године
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