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Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva RIBARSKO GAZDINSTVO A.D. BEOGRAD 

Izvršili smo reviziju prilo nih finansijskih izveštaja privrednog društva RIBARSKO GAZDINSTVO A.D. 
BEOGRAD koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2017. godine i odgovaraju bilans uspeha, izveštaj o 
ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj 
dan, kao i pregled zna nih ra novodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.  

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu 

sa Me narodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao 
neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadr terijalno zna ne pogrešne iskaze, nastale usled krimi-
nalne radnje ili greške. 

Odgovornost revizora 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. Re-

viziju smo izvršili u skladu sa Me narodnim standardima revizije. Ovi standardi nala dr va kih 
zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na na ji omogu va da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izve-
štaji ne sadr terijalno zna ne pogrešne iskaze. 

Revizija uklju je sprovo nje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima 
datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosu vanju, uklju ju cenu ri-
zika postojanja materijalno zna nih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili 
greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje fi-
nansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovaraju tim okolnostima. Revizija tako
uklju je ocenu adekvatnosti primenjenih ra novodstvenih politika i opravdanosti ra novodstvenih procena izvrše-
nih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
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e 
našeg revizijskog mišljenja. 

Osnova za mišljenje sa rezervom 

 
hiljada dinara, preneti gubitak iz ranijih godina iznosi 577.357 hiljada dinara, dok ukupni kumulirani gubitak 
iznosi 595.475  hiljada dinara, dok gubitak iznad visine osnovnog kapitala iznosi 39.705 hiljada dinara. 

 

redovnom toku poslovanja. 

– Umanjenje vrednosti imovine. 
 

koju je raskinula Agencija za privatizaciju 31.12.2009. godine i Akcijskom fondu dostavila Odluku br. 10-
5711/09-1554/02 za Ribarsko gazdinstvo a.d. iz Beograda, kojom se raskida ugovor o prodaji društvenog 
kapitala overeno u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, pod II/1 ov. Br.551/2007. godine, i kapital je prenet 
Akcijskom fondu. 

Mišljenje sa rezervom 

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski 
RIBARSKO 

GAZDINSTVO A.D. Beograd na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan,  u skladu  
i propisima Republike Srbije. 
 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim finansijskim izveštajima 
Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o 

 

izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U 
standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim 
finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije nosti izveštaja o poslovanju sa 
finansijskim izveštajima. 

Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili 
predmet revizije. 

 
Beograd,   

22.02.2018. godine  Vuko ekon. 
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