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RUKOVOdSTVU,,AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRA6AJA", BEOGRAD

ZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

lzvriili smo revizUu prilozenih finansuskih izvestaja ,AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRACAJA",
BEOGRAD (u daljem tekstu Agencla), koji obuhvataju Bilans stania na dan 31. decembra 20'18. godine i

odgovarajuci Bilans uspeha, lzvestaj o ostalom rezultatu, lzvestaj o promenama na kapitalu, kao i lzvesta.i
o tokovima gotovine za godinu zavrsenu na taj dan, pregled znacajnih raeunovodstvenih politika i

Napomene uz flnansijske izvestaje.

Odgovomost rukovodsita za fi nansijske i2veitaje

Rukovodstvo Agencije je odgovorno za sastavl.ianje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izvestaja u
skladu sa Medunarodnim standardima finansuskog izvestavanja za MSP, kao i za one interne kontrole
koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvestaja koji ne sadrZe materijalno
znacajne pogresne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greske.

NaSa je odgovornost da, na osnovu izvrsene rcvizlje, izrazimo misljenje o prilozenim finansijskim
izvestajima. Reviziju smo izvrsili u skladu sa Medunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalazu
da radimo u skladu sa etickim zahtevima i da reviziju planiramo iizvrsimo na naein koji omogueava da se,
u razumnoj meri, uverimo da finansijski izvestaji ne sadrie materi.ialno znacajne pogresne iskaze.

Revizija ukljueuje sprovodenie postupaka u cilju prikupljanja revizijskih dokaza o iznosima i

obelodanjivanjima datim u finansijskim izvestajima. lzbor postupaka zavisa od revizorskog prosudivanja,
uklju6uju6i procenu rizika od nastanka materralno znaaajnog pogresnog prlkazivanJa u finansijskim
izvestajima, bilo da je u pitanju kriminalna radnja ili greska.

Prilikom procene rizika revizor uzima u obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i

objektivno prikazivanje finansijskih izvestaja Preduzeca, u cilju odabira adekvatnih revizorskih procedura
u datim okolnostima, ali ne i za iztazavaqe misljenja o efikasnosti internih kontrola Preduzeca. Revizija,
takode, obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih raaunovodstvenih politika i prihvaujivosti
raaunovodstvenih procena koje je izvrsilo rukovodstvo, kao i opstu ocenu prezentacije finansijskih
izvestaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i adekvatni da obezbede osnovu za
tztazav anie rcvizorskog miSljenja.
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Odgovomosl rcvizora
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,,AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRA6AJA", BEOGRAD

EVESTAJ NEZAVISNOG REVZORA (Nastavak)

Mii'ljenje

Beograd, 25. februar 2019. godine

Po nasem misljenju, prilozeni finansijski izvestaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuiu
finansijsku poziciju ,,AGENCUA ZA BEZBEDNOST SAOBRACAJA", BEOGRAD na dan 31. decembra
2018. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu zavrsenu na taj dan, u skladu sa
raiunovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansUske lzvestaje, Zakonu o
raaunovodstuu iZakonu o reviziji Republike Srbije.

tEGE AR
AUDI

d.o.o.
Beograd
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Peny6nIlxa Cp6nja
AreHuxjr 3i 6er6eAHocr cao6pahaja

Eyneaap Muxajna nynuHa 2
11000 Eeorpae

ren: 011 I 214-5089
Qaxc: 011 1214-5407
http: //www.abs. gov.rs

e-mail: abs@abs.gov.rs

IZJAVA RUKOVODSTVA

Ovo pismo dostavljeno je u vezi sa vasom revizijom finansiiskih izvestaja agencije na dan 31. decembra 2018. godine, u

svrhu izrazavanja misljenja da li finansiiski izvestaji daju objektivnu iistinitu sliku finansijske pozicue agencue po svim
bitnim pitanjima u skladu sa Medunarodnim Standardima finansUskog izvestavanja za MSP.

Ovim potvrdujemo da smo sa najboljim namerama i uverenjem, u svrhe tadnog informisanja nase agencije, izvr3ili
slede6a ispitivanja:

F i n a n s ijski h i zv e Staj a

lspunili smo nase obaveze, kao Sto su navedene u pismu o angazovanju od 31. decembra 2018. godine u vezi sa
sastavljanjem llnansuskih izvestaja u skladu sa Medunarodnim Standardima FinansUskog lzvestavanja za MSP,
tj. finansuski izvestaji sastavljeni su objektivno i istinito po svim bitnim pitanjima u skladu sa gore navedenim
standardima.
Znaeajne pretpostavke koriscene za utvrdivanie procenjenih raeunovodstvenih vrednosti, ukljueujuci ione po fer
vrednosti, su razumno zasnovane.
Odnosi i transakcUe povezanih lica su pravilno obraeunate iobelodanjene u skladu sa zahtevima Medunarodnih
Standarda Finansijskog lzvestavanja za MSP.
Svi dogadaji nakon datuma sastavljanja finansi.iskih izvestaja, a za koje Medunarodni Standardi Finansijskog
lzvestavanja za MSP zahtevaju prilagodavanje ili obeladanJivanje, su prilagodeni iobelodanjeni.

PruZene informacije

Dali smo Vam na uvid i pru2ili

o Pristup svim informacijama koje su relevantne za pripremu finansijskih izvestaja, kao Sto su neophodna
dokumentacija, evidencije i analitieke evidencije;

o dodatne informacije koje ste zahtevali u svrhu vrSenja revizije i

o neogranicen pristup osobama u agencrje za koje ste utvrdili da Vam mogu pruziti revizorski dokaz.
. Sve transakcue proknjizene su u rae unovodstvenim evidencuama i iskazane u finansljskim izvestajima.
. Obelodanili smo Vam rezultate nase procene rizika da finansuski izvestaji mogu imati materijalno pogresne

iskaze usled prevare.
o Obelodanili smo Vam informacije u vezi sa prevarom ili navodnom prevarom po nasem saznanju a koja utice na

agenciju i ukljueuje:
o MenadZment,
o Zaposlene koji imaju znaeajnu ulogu u internoj kontroli ili

o Ostali zaposleni u odeljenjima gde prevara mo2e imati materijalno zna0ajan efekat na finansijske
izveStaje.

. Obelodanili smo Vam informaci.ie u vezi sa sumnjama da postoji navodna prevara ili se sumnja u prevaru koje
smo dobili od zaposlenih, bivsih zaposlenih, analitidara, regulatornih organa i drugih, a koja utiee na finansijske
izvestaje agencije.

. Obelodanili smo Vam sve poznate slucajeve neusaglasenosti ili navodne neusaglasenosti sa propisima i

zakonima 6i.ie efekte treba uzeti u obzir pri sastavljaniu finansijskih izvestaja.
. Obelodanili smo Vam spisak svih postojecih i moguoih sudskih sporova 6lji se efekti trebaju uzeti u obzir pri

sastavl.ianju finansijskih izvestaja.

U ime ,,Agenci.ia za bezbednost saobracaja', Beograd, potpisao

Jasmina Miloievid

(
v.d. direktor

AreHq[ja 3a 6e36eAHocr cao6pahaja
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ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број) 63

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском
периоду, подељен са бројем месеци пословања

•попуњавају сва правна лица и предузетници

РАЗВРСТАВАЊЕ
Величина за наредну пословну годину

За микро правно лице уписати ознаку 1
За мало правно лице уписати ознаку 2
За средње правно лице уписати ознаку 3
За велико правно лице уписати ознаку 4

2

•Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1)

•Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и
факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4)

•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из
финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и
броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и
наредну пословну годину.

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ
* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни
регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству
("Сл. гласник РС бр. 62/2013 и 30/2018) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су
сходно наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

Пословни приход (у хиљадама динара) 910062

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на
АОП-у 1001 колоне 5

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар
хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара) 474014

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 колоне 5

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар
хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара)

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 колоне 6

•новооснована правна лица немају овај податак

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар
хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ
НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И
ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ
ГОДИНУ
* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

Просечан број запослених (цео број) у претходној
извештајној години:

Пословни приход у претходној извештајној години: • податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на
АОП-у 1001 колоне 6

Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне
године (у хиљадама динара)

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 колоне 6

Пословна имовина - на почетку периода претходне

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a3f6fe1b-cc25-4f19-840c-ed52a228f315&hash=9CE05872C104779530CE70D166680233E6911B2D
910062
http://pretraga3.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/calculator
2
63
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a3f6fe1b-cc25-4f19-840c-ed52a228f315&Naziv=Posebni%20podaci&hash=9CE05872C104779530CE70D166680233E6911B2D#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


извештајне године (у хиљадама динара)

474014
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