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„РУДНИК КОВИН” А.Д. КОВИН

Извештај о финансијским извештајима

Извршили  смо  ревизију приложених  финансијских  извештаја  Привредног  друштва за
подводну  експлоатацију  угља „РУДНИК  КОВИН”  а.д.  Ковин  (у  даљем  тексту:
„Друштво“) 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  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. 
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Одговорност ревизора (наставак) 

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

На дан 31.  децембар 2015.  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. 

На дан 31. децембар 2015. године, Друштво води судски поступак против комитента Stil
gradnja д.о.о. Београд, по ком основу је формирало резервисање у пословним књигама у
укупном  износу  од  6.061  хиљаду  динара.  Дана  19.02.2015.  године  донета  је  Пресуда
Привредног суда у Београду Посл. бр. 35 П - 5518/13 по основу које је Друштво у обавези
да измири износ од 11.599 хиљада динара наведеном комитенту са припадајућом каматом и
трошковима  парничног  поступка,  што  на  дан  биланса  укупно  износи  22.086  хиљада
динара.  Друштво  није,  у  складу  са  МРС  37  -  Резервисања,  потенцијалне  обавезе  и
потенцијална  имовина,  извршило  додатно  резервисање  по  наведеном  основу.  Услед
наведеног,  Друштво  је,  на  дан  31.  децембар  2015.  године,  потценило  дугорочна
резервисања, а преценило резултат текућег периода у износу од 16.025 хиљада динара. 

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
Друштва  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. 
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Скретање пажње

У оквиру основних средстава на дан 31. децембар 2015. године Друштво је евидентирало
трафостаницу 110/20  кВ  у  процењеној  вредности  од  39.295  хиљада  динара  коју је,  на
основу члана 409.  став 2 Закона о енергетици (,,Службени гласник РС” бр.  145/2014) и
дописа Агенције за приватизацију Републике Србије и ЈП Електромрежа Србије Београд,
потребно  изузети  из  процеса  приватизације  Друштва  и  пренети  у  власништво  ЈП
Електромрежа Србије, Београд. До датума ревизије није дошло до примопредаје наведеног
грађевинског објекта. Наше мишљење не садржи резерву по овом основу питању.

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 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, 26. април 2016. године

                                                                                              

3


































































































	ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 1-3
	ПРИЛОГ
	БИЛАНС СТАЊА
	БИЛАНС УСПЕХА
	ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
	ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
	НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
	ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)
	ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

		2016-04-26T10:17:22+0200
	МИЛОШ ПЕТКОВИЋ 2408982950062-2408982950062




