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SKUPŠTINI DRUŠTVA 
TELEGROUP FINANCE d.o.o. BEOGRAD 

 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja TELEGROUP FINANCE d.o.o. Beograd (u 
daljem tekstu „Društvo“), koji obuhvataju 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. 

 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 
izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 
62/2013), 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. 

 
Odgovornost revizora 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi 
nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji 
omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 
značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, 
revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 
finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog 
lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i 
opravdanost računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 
prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju 
osnovu za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom. 
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SKUPŠTINI DRUŠTVA 
TELEGROUP FINANCE d.o.o. BEOGRAD (Nastavak) 

 
Izveštaj o finansijskim izveštajima (Nastavak) 

 
Osnove za mišljenje sa rezervom 

Kao što je obelodanjeno u Napomeni 17. uz priložene finansijske izveštaje, bruto kratkoročni 
finansijski plasmani Društva na dan 31. decembra 2016. godine iznose RSD 264,750 hiljada, 
dok pripadajuća ispravka vrednosti, formirana u skladu sa internom računovodstvenom 
politikom iznosi RSD 15,424 hiljade. Potraživanja od komitenata u iznosu od RSD 17,812 
hiljada odnose se na potraživanja koja su starija od godinu dana od dana dospeća i nastala su 
u periodu pre promene vlasničke strukture a predstavljaju potraživanja od komitenata koji se 
suočavaju sa finansijskim poteškoćama ili se nalaze u predstečajnom postupku ili postupku 
restrukturiranja, kao i za koje su pokrenuti sudski sporovi. Rukovodstvo Društva na osnovu 
raspoloživih informacija i analize sadašnjeg i budućeg očekivanog finansijskog položaja 
dužnika, potencijalnog restrukturiranja i prodaje imovine dužnika i drugih sredstava 
obezbeđenja, smatra da postoji mogućnost naplate dela ovih potraživanja i shodno tome 
formiralo je ispravku vrednosti u iznosu od RSD 4,297 hiljada na dan 31. decembra 2016. 
godine. Na osnovu raspoložive dokumentacije i informacija, nismo bili u mogućnosti da 
utvrdimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti po osnovu 
obezvređenja plasmana radi svođenja na njihovu nadoknadivu vrednost na dan 31. decembra 
2016. godine. 

 
Mišljenje sa rezervom 

Po našem mišljenju, osim za pitanje izneto u Osnovama za mišljenje sa rezervom, finansijski 
izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku 
poziciju Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i 
tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim 
propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i 
računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izveštaje. 
 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i tačnost godišnjeg izveštaja o poslovanju u 
skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o 
usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim 
izveštajima za tu poslovnu godinu. Naši postupci u tom pogledu su obavljeni u skladu sa 
Međunarodnim standardom revizije 720 „Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama 
u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije“, i ograničeni su 
samo na ocenu usaglašenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa revidiranim finansijskim 
izveštajima.  
 
Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016. godinu usklađen je, po 
svim materijalno značajnim pitanjima, sa revidiranim finansijskim izveštajima Društva za 
2016. godinu. 
 
 
Beograd, 12. maj 2017. godine 
 

Danijela Krtinić 

Ovlašćeni revizor 
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