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Април, 2017. године 

Основни подаци о издаваоцу акција 
Пословно име, седиште, адреса, МБ и ПИБ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕХНОГРАДЊА ЗА 

ПРОИЗВОДНО, ГРАЂЕВИНСКЕ, МАШИНСКЕ, 
МОНТАЖНЕ, ЕЛЕКТРО РАДОВЕ И ТРГОВИНУ, 
ЗРЕЊАНИН;  
Петра Драпшина 1; Зрењанин 
MБ: 08682437 
ПИБ: 101162198 

Основна делатност, шифра делатности Изградња стамбених и нестамбених зграда; 
04120 

Име и презиме директора Милан Бошковић 
Име и презиме контакт особе Милан Бошковић 
Телефон 063/1051-293 
e-маил tehno@tehnogradnja.biz 
Датум оснивања 19.08.1998. године 
Укупан број издатих обичних акција на дан 
састављања Извештаја 

50.332 комада 

ЦФИ код и ИСИН број ESVUFR; RSTHGRE70547 
Симбол  THGRZ 
Номинална вредност једне акције 1.000,00 
Укупан број издатих приоритетних акција - 
ЦФИ код и ИСИН број - 
Номинална вредност једне акције - 
Тржиште на које су акције Друштва 
укључене 

MTП 

Број акционара на дан састављања 
Извештаја 

79 

Десет највећих акционара на дан 
састављања Извештаја 

1. Акционарски фонд ад Београд – 43,54% 
2. Керамика Јовановић доо – 24,99% 
3. Tехнорадионица – 24,70% 
4. ДОО Гиле-промет радионица – 1,20% 
5. Ђурић Драган – 1,14% 
6. Ћулафић Драгиша – 0,39% 
7. Бачић Ђорђе – 0,23% 
8. Адамов Драгиша – 0,11% 
9. Гараи Ервин – 0,10% 
10. Чорба Иштван – 0,10% 

Начин управљања Друштвом Једнодомно управљање 
Органи управљања Друштвом Скупштина акционара, Одбор директора 
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AD TEHNOGRADNJA
PETRA DRAPŠINA 1

ZRENJANIN

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu AD Tehnogradnja, Zrenjanin

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Mišljenje sa rezervom

Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u delu našeg izveštaja Osnove za
mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima
prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje društva AD TEHNOGRADNJA, ZRENJANIN sa
stanjem na dan 31. decembar 2016. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za
godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima
važećim u Republici Srbiji.

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva AD TEHNOGRADNJA,
ZRENJANIN (u daljem tekstu “Društvo”), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2016.
godine i odgovarajući 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
značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje.

Osnove za mišljenje sa rezervom

U okviru zaliha, na dan bilansa, iskazan je iznos od 1.362 hiljade dinara od čega se najveći deo
odnosi na zalihe materijala u iznosu od 1.230 hiljada dinara. U postupku revizije izvršili smo
kontrolu postojanja i vrednovanja, kao i analizu starosne strukture ovih zaliha. Na osnovu
sprovedenih kontrola utvrdili smo da navedene zalihe materijala potiču iz prethodnog perioda, da
nije bilo promena u toku godine, da iste nisu realizovane do datuma revizije, niti su testirane na
obezvređenje. S obzirom na prethodno navedeno smatramo da je potrebno izvršiti obezvređenje
zaliha i njihovo svođenje na neto prodajnu vrednost u skladu sa zahtevima MRS 2 – Zalihe.
Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo tačan iznos korekcija po navedenom osnovu, kao ni njihov
uticaj na priložene finansijske izveštaje.

Ovu reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije.
Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u delu Odgovornost revizora.
Nezavisni smo od Društva u skladu sa Kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za
Međunarodne standarde etike za računovođe, kao i u skladu sa etičkim zahtevima koji su
relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale
etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. Verujemo da su revizijski dokazi koje smo
pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje sa rezervom.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD Tehnogradnja, Zrenjanin

Značajna neizvesnost u vezi sa poslovanjem po principu stalnosti

Društvo iskazuje izuzetno nepovoljnu strukturu izvora finansiranja, odnosno kratkoročne obaveze
nemaju pokriće u obrtnoj imovini. Na dan bilansa, kratkoročne obaveze iznose 8.985 hiljada
dinara, odnosno za 6.992 hiljade dinara premašuju obrtnu imovinu. Društvo u toku 2016. godine
nije generisalo prihode od registrovane delatnosti već je većina iskazanih prihoda nastala
prodajom imovine po osnovu sudskih izvršenja. Usled navedenog, smatramo da načelo
kontinuiteta poslovanja može biti dovedeno u pitanje ukoliko Društvo ne otpočne sa generisanjem
prihoda iz registrovane delatnosti ili ne pribavi dodatna obrtna sredstva odnosno kapital.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće
važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u
kontekstu naše revizije finansijskih izveštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima,
ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima, osim pitanja opisanih u delu Osnove za mišljenje sa
rezervom, utvrdili smo da su dole navedena pitanja ključna revizijska pitanja koja treba objaviti u
našem izveštaju.

Iskazivanje i vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme

Nekretnine, postrojenja i oprema su u priloženim finansijskim izveštajima vrednovani u skladu sa
alternativnim postupkom predviđenim MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno po
fer vrednosti. U postupku revizije utvrdili smo da Društvo u svojim poslovnim knjigama ima
iskazano zemljište nad kojim Društvo ima pravo korišćenja, dok za iskazane građevinske objekte
nema adekvatnu imovinsko-pravnu dokumentaciju. Radi utvrđivanja prava svojine nad navedenim
nepokretnostima Društvo je pokrenulo sudski spor pred nadležnim sudom. Prethodno navedene
činjenice su diskutovane sa licima zaduženim za upravljanje i oni su nam predočili njihovu
strategiju po ovom pitanju. Imajući u vidu prethodno navedeno, kao i činjenicu da status navedene
imovine nije razrešen, smatramo da će okončanje navedenih sporova imati za posledicu promene
u imovinskom statusu.

Interne kontrole

Društvo nije uspostavilo sistem internih kontrola i upravljanja rizicima, kao i internu reviziju, kao
što to predviđa zakonska regulativa u Republici Srbiji. Neadekvatan sistema internih kontrola
može imati uticaj na funkcionisanje celokupnog Društva, odvijanje procesa u njemu, kao i na
informacije koje se prezentuju u finansijskim izveštajima.
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Akcionarima i rukovodstvu AD Tehnogradnja, Zrenjanin

Skretanje pažnje

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da sastavi i preda
Poreski bilans najkasnije do 29.06.2017. godine. Poreski bilans se sastavlja na osnovu finansijskih
izveštaja koji su bili predmet ove revizije, ali koji ne uključuju korekcije koje proističu iz ovog
izveštaja revizora, tako da se o potencijalnom uticaju prethodno navedenih korekcija sa
povezanim licima na poreski bilans ne možemo izjasniti.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenom pitanju.

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i  računovodstvenim
propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne
u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale
usled kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti
Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa
obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i
korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne
namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da
poslovanje nastavi. Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su
odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i odgovorna za nadgledanje procesa
finansijskog izveštavanja Društva.

Odgovornost revizora

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne
sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj
revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti,
ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može
uvek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati
usled kriminalne radnje ili greške, i smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili
ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na
informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima.

Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo
profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim
izveštajima, nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske
procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni
da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške
usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje
falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu AD Tehnogradnja, Zrenjanin

Odgovornost  revizora - nastavak

- Stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske
procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih
kontrola društva;

- Procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih
procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja;

- Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom
stalnosti poslovanja od strane rukovodstva.

- Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti
poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno
značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo da istaknemo u našem
izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima, ili, ako takva
obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci
se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući
događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u
skladu sa načelom stalnosti.

- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i
pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i
događaje na način koji ispunjava fer prezentacju.

- Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i
vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u
sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije.

- Takođe obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali
odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo u vezi sa svim
odnosima i činjenicama koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne
mere obezbeđenja nezavisnosti.

IZVEŠTAJ O OSTALIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose
na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakona
o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naše
mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo
kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih
na dan 31.12.2016. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom
procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim
finansijskim izveštajima ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije ili su na drugi način
prikazane kao materijalno pogrešne.
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Akcionarima i rukovodstvu AD Tehnogradnja, Zrenjanin

IZVEŠTAJ O OSTALIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA - nastavak

Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih
iskaza u vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, o toj činjenici ćemo izvestiti. Kao što je
opisano u delu Osnove za  mišljenje sa rezervom, Društvo je finansijske izveštaje sastavilo pod
pretpostavkom kontinuiteta poslovanja, što po našem mišljenju nije primereno i na osnovu
revizije koju smo izvršili smatramo da ono može biti prekinuto. Na osnovu postupaka sprovedenih
u okviru ove revizije finansijskih izveštaja smatramo da nisu adekvatno vrednovane zaliha, kao i
da postoji neizvesnost po pitanju nastavka poslovanja u skladu sa načelom stalnosti. Imajući u
vidu prethodno navedeno zaključili smo da su obelodanjivanja u Godišnjem izveštaju o
poslovanju materijalno pogrešna iz razloga koji su prethodno navedeni u delu Osnove za mišljenje
sa rezervom.

Angažovani  partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Mr
Zoran B. Ilić.

U Beogradu, 06.04.2017. godine

Dr Jelena Slović
Direktor

Mr Zoran B. Ilić
Licencirani ovlašćeni revizor

Finodit doo, Beograd
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