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UČESNICI U SPROVOĐENJU REVIZIJEUČESNICI U SPROVOĐENJU REVIZIJEUČESNICI U SPROVOĐENJU REVIZIJEUČESNICI U SPROVOĐENJU REVIZIJE        

Za sprovođenje ove revizije i tehničku obradu izveštaja o reviziji, određuju se sledeća lica: 

 

 REVIZORSKI TIMREVIZORSKI TIMREVIZORSKI TIMREVIZORSKI TIM    

1. Vuko LAKČEVIĆ, Mast. ekon., ovlašćeni revizor 

2. Tomislav KALNAK, dipl. ing. 

3. Danijela LUKIĆ, dipl. ek. 

 

 DIREKTOR "HLB DSTDIREKTOR "HLB DSTDIREKTOR "HLB DSTDIREKTOR "HLB DST----REVIZIJA"REVIZIJA"REVIZIJA"REVIZIJA"    

Mr Dragan STOJILJKOVIĆ 
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"HLB DST"HLB DST"HLB DST"HLB DST----Revizija" D.O.O.Revizija" D.O.O.Revizija" D.O.O.Revizija" D.O.O.    

Beograd, Maršala TolbuhinaBeograd, Maršala TolbuhinaBeograd, Maršala TolbuhinaBeograd, Maršala Tolbuhina    38383838    
    

IzveštajIzveštajIzveštajIzveštaj    

o reviziji finansijskih izveštaja za periodo reviziji finansijskih izveštaja za periodo reviziji finansijskih izveštaja za periodo reviziji finansijskih izveštaja za period    

od 01. 01. od 01. 01. od 01. 01. od 01. 01. 2018201820182018. do 31. 12. . do 31. 12. . do 31. 12. . do 31. 12. 2018201820182018. godine. godine. godine. godine    

    
Kao ovlašćeno revizorsko društvo angažovani smo da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja i poslov-

nih knjiga privrednog Društva „ILIRIKA DZU“ - Društvo za upravljanje investicionim fondovima, a.d., Beograd 
sa stanjem na dan 31.12. 2018.    godine. Za finansijske izveštaje odgovorno je rukovodstvo, a u delovima lica 
utvrđena aktima društva. 

 
Dokumentaciona osnova finansijskih izveštajaDokumentaciona osnova finansijskih izveštajaDokumentaciona osnova finansijskih izveštajaDokumentaciona osnova finansijskih izveštaja 

 
Finansijski izveštaji privrednog Društva Ilirika DZU - Društvo za upravljanje investicionim fondovima, 

a.d., Beograd, koji su bili predmet revizije sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu (»Sl. glasnik 
RS«, br. 62/2013 i 30/2018) i Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009 i 
31/2011 i 115/2014),  Pravilnikom  o  kontnom  okviru  i  finansijskim  izveštajima  društva  za  upravljanje  
investicionim fondovima  (»Sl.  glasnik  RS«,  br.  15/2014,  137/2014  i  143/2014  –  ispr.),  Pravilnikom  o  
kontnom  okviru  i finansijskim izveštajima za investicione fondove (Sl. glasnik RS, br. 15/2014, 137/2014 i 
143/2014 – ispr.), Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim 
fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012, 94/2013 i 5/2015) i Pravilnikom o 
investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015). 

 
  

Obim obavljanja revizijeObim obavljanja revizijeObim obavljanja revizijeObim obavljanja revizije    
    

Međunarodni standardi revizije nalažu da se revizija planira i izvrši na način koji omogućuje da 
finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne materijalno značajne informacije. Revizija uključuje ispitivanje 
dokaza na osnovu provere uzoraka kojima se potvrđuju iznosi i informacije objavljene u finansijskim 
izveštajima. 

 
Revizija takođe uključuje ocenu, primenjenih finansijskih načela i vrednovanje značajnih procena koje 

je izvršilo rukovodstvo kao i sveukupnu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja. 
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Revizorska izjavaRevizorska izjavaRevizorska izjavaRevizorska izjava    

    
Saglasno odredbama Zakona o računovodstvu i Zakon o reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 62/2013 i 
30/2018), 
 

IZJAVLJUJEMOIZJAVLJUJEMOIZJAVLJUJEMOIZJAVLJUJEMO    
    

1. Društvo za reviziju "HLB DST-Revizija" d.o.o. Beograd nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač 
naručioca revizije ILIRIKA DZU - DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA, A.D., BEOGRAD 
 
2. Naručilac posla ILIRIKA DZU - DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA, A.D., 
BEOGRAD nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava u "HLB DST-Revizija" d.o.o. Beograd. 
 
3. Vuko Lakčević, Mast. ekon., ovlašćeni revizor, Tomislav Kalnak, dipl. ing. i Danijela Lukić, dipl. ek., 
nisu akcionari, ulagači sredstava niti osnivači naručioca revizije ILIRIKA DZU - DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE 
INVESTICIONIM FONDOVIMA, A.D., BEOGRAD. 
 
4. Članovi revizorskog tima, koji je obavio reviziju, nisu srodnici direktora ili osnivača ILIRIKA DZU - 
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA, A.D., BEOGRAD u smislu člana 35. Zakona o 
reviziji. 
 
5. Društvo za reviziju "HLB DST-Revizija" d.o.o. Beograd, i članovi tima koji su obavili reviziju nisu 
kapitalno povezani i nemaju drugih veza ili obligacionih odnosa sa naručiocem revizije ILIRIKA DZU - 
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA, A.D., BEOGRAD, koji bi predstavljali smetnju za 
obavljanje revizije u smislu člana 35. Zakona o reviziji. 

 
 
 
 

 
                                         
 

                                                                                                                                     Direktor 
                                                                                                                                    Mr Dragan Stojiljković 
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PREDMET: Mišljenje ovlašć: Mišljenje ovlašć: Mišljenje ovlašć: Mišljenje ovlašćenog revizoraenog revizoraenog revizoraenog revizora    

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva za upravljanje investicionim fondovima, „ILIRIKA  

DZU“  a.d., Beograd, koji obuhvataju Bilans stanja društva za upravljanje investicionim fondovima na dan 31.12. 2018. 

godine i odgovarajući Bilans uspeha društva za upravljanje investicionim fondovima, Izveštaj o ostalom rezultatu društva 

za upravljanje investicionim fondovima, Izveštaj o tokovima gotovine društva za upravljanje investicionim fondovima i 

Izveštaj o promenama na kapitalu društva za upravljanje investicionim fondovima, „ILIRIKA DZU“ a.d. Beograd, a takođe i 

Napomene uz finansijski izveštaj, Godišnji Izveštaj o poslovanju društva i pregled značajnih računovodstvenih politika i 

druge napomene uz finansijske izveštaje. 

Međunarodni standardi revizije zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u 

razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.  

Revizija takođe uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije 

obelodanjene u finansijskim izveštajima. 

Pored toga, revizija takođe uključuje ocenu primenjenih finansijskih načela, značajnih procena koje je izvršilo 

rukovodstvo, kao i opštu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja.  

1. Po pitanju internih kontrola utvrđeno je: 

- da je sistem interne kontrole i računovodstvene procedure takav da obezbeđuju potrebne podatke za pripremu 

svih finansijskih izveštaja, a posebno izveštaja na dnevnoj osnovi 

- da je nad transakcijama koje su povezane sa imovinom, obavezama i neto imovinom, odnosno kapitalom fonda 

uspostavljen takav sistem internih kontrola koji obezbeđuje da se odluke o upravljanju imovinom, obavezama i neto 

imovinom fonda sprovode efikasno i efektivno i na način koji je društvo za upravljanje fondom koje upravlja tim fondom 

predvidelo svojim odlukama. 

2. U toku perioda za koji se izrađuje finansijski izveštaj nije bilo eksternih kontrola. 

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg 

mišljenja. 
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MIŠLJENJEMIŠLJENJEMIŠLJENJEMIŠLJENJE    

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji Po našem mišljenju, finansijski izveštaji Po našem mišljenju, finansijski izveštaji Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, finansijski položaj pitanjima, finansijski položaj pitanjima, finansijski položaj pitanjima, finansijski položaj „„„„ILIRIKA DZUILIRIKA DZUILIRIKA DZUILIRIKA DZU““““    Društvo za upravljanje investicionim fondovima,Društvo za upravljanje investicionim fondovima,Društvo za upravljanje investicionim fondovima,Društvo za upravljanje investicionim fondovima,    ad Beograd,ad Beograd,ad Beograd,ad Beograd,    na dan 31. na dan 31. na dan 31. na dan 31. 
decembra 201decembra 201decembra 201decembra 2018888. godine, kao i . godine, kao i . godine, kao i . godine, kao i rezultate njegovog poslovanjarezultate njegovog poslovanjarezultate njegovog poslovanjarezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine, tokove gotovine, tokove gotovine, tokove gotovine iiii    promene na kapitalupromene na kapitalupromene na kapitalupromene na kapitalu    za godinu koja se za godinu koja se za godinu koja se za godinu koja se 
završava na taj dan, završava na taj dan, završava na taj dan, završava na taj dan, u skladu u skladu u skladu u skladu sa sa sa sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike SrbijeMeđunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike SrbijeMeđunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike SrbijeMeđunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije....    
 

SKRETANJE PAŽNJESKRETANJE PAŽNJESKRETANJE PAŽNJESKRETANJE PAŽNJE    

1. Kapital Društva (osnovni kapital i kapitalne rezerve) iznosi 150.131 hiljada dinara. Društvo kontinuirano 
ostvaruje gubitke u poslovanju, u 2018. godini iskazan je gubitak u iznosu od 8.365 hiljada dinara. Ukupan 
kumulirani gubitak iznosi 126.266 hiljada dinara, što ukazuje da je kumulirani gubitak dostigao 84,10 % 
kapitala. Revidirani Kapital na dan 31.12.2018. godine iznosi 23.865 hiljada dinara. Imajući u vidu prethodno 
navedene činjenice revizorski tim smatra da je neophodno da Društvo pribavi dodatan kapital, odnosno 
sredstva, kako bi moglo da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom kontinuiteta (Going Concern princip). 

 
Naše mišljenje ne sadrži rezervu u vezi sa pitanjima na koja se skreće pažnja.Naše mišljenje ne sadrži rezervu u vezi sa pitanjima na koja se skreće pažnja.Naše mišljenje ne sadrži rezervu u vezi sa pitanjima na koja se skreće pažnja.Naše mišljenje ne sadrži rezervu u vezi sa pitanjima na koja se skreće pažnja.    

    

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevimaIzveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevimaIzveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevimaIzveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima    

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izvDruštvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izvDruštvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izvDruštvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o  eštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o  eštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o  eštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o  
računovodstvu Republike Srbije („Sužbeni glasnik RS“ broj računovodstvu Republike Srbije („Sužbeni glasnik RS“ broj računovodstvu Republike Srbije („Sužbeni glasnik RS“ broj računovodstvu Republike Srbije („Sužbeni glasnik RS“ broj 62626262/2013/2013/2013/2013    i 30/2018i 30/2018i 30/2018i 30/2018). Naša je odgovornost ). Naša je odgovornost ). Naša je odgovornost ). Naša je odgovornost je je je je da izrazimo da izrazimo da izrazimo da izrazimo 
mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijsmišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijsmišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijsmišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za pokim izveštajima za pokim izveštajima za pokim izveštajima za poslovnu 2018slovnu 2018slovnu 2018slovnu 2018. godinu. U vez. godinu. U vez. godinu. U vez. godinu. U vezi i i i 
sa tim, revizorski postupci su sprovodenisa tim, revizorski postupci su sprovodenisa tim, revizorski postupci su sprovodenisa tim, revizorski postupci su sprovodeni    u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 ––––    Odgovornost revizora Odgovornost revizora Odgovornost revizora Odgovornost revizora 
u vezi sa ostau vezi sa ostau vezi sa ostau vezi sa ostalim informacijama lim informacijama lim informacijama lim informacijama koji sadrže finansijski izveštajikoji sadrže finansijski izveštajikoji sadrže finansijski izveštajikoji sadrže finansijski izveštaji,,,,    koji su koji su koji su koji su bili predmet revizije i utvrdili da subili predmet revizije i utvrdili da subili predmet revizije i utvrdili da subili predmet revizije i utvrdili da su    izveštaja o izveštaja o izveštaja o izveštaja o 
poslovanjuposlovanjuposlovanjuposlovanju    usklađeniusklađeniusklađeniusklađeni    sa finansijskim izveštajem.sa finansijskim izveštajem.sa finansijskim izveštajem.sa finansijskim izveštajem.    

    
Po našem mišljenju Godišni izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim Izveštajima koji su bili predmet Po našem mišljenju Godišni izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim Izveštajima koji su bili predmet Po našem mišljenju Godišni izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim Izveštajima koji su bili predmet Po našem mišljenju Godišni izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim Izveštajima koji su bili predmet 

revizije.revizije.revizije.revizije.    

 

 

Beograd,  OVLAŠĆENI REVIZOR 

19. mart 2019. godine  Vuko Lakčević, Mast. ekon. 
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I. FINANSIJSKI IZVEŠTAJII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI    

1.1.1.1.    OPŠTA OBJAŠNJENJAOPŠTA OBJAŠNJENJAOPŠTA OBJAŠNJENJAOPŠTA OBJAŠNJENJA    

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakona o reviziji privredno društvo je razvrstano u veliko pravno lice pa 

je revizija izvršena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakona o reviziji.  

Za tačnost finansijskih izveštaja odgovorno je rukovodstvo klijenta. Naša odgovornost se sastoji u tome da 

planiramo reviziju u cilju prikupljanja dovoljnih dokaza radi formiranja i izražavanja mišljenja da li su finansijski izveštaji 

prezentirani objektivno i istinito. 

Izveštaj o reviziji počinjemo sa prikazivanjem finansijskih izveštaja koji su predmet ove revizije u koje spadaju: 

 Bilans stanja; 

 Bilans uspeha; 

 Izveštaj o ostalom rezultatu; 

 Izveštaj o tokovima gotovine; 

 Izveštaj o promenama na kapitalu. 

Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo, shodno našim propisima o reviziji i Međunarodnim standardima 

revizije, donetim od strane Međunarodne federacije računovođa (IFAC). 

Ukoliko su u ovom izveštaju utvrđene bilo kakve nepravilnosti materijalnog karaktera, to je konstatovano kod 

odgovarajućih napomena. Suprotno tome, ako nije bilo nepravilnosti, podaci su dati kao dokaz da su bili predmet revizije 
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