
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ 
НОВИТЕТ АД НОВИ САД 

 

 
 
 
 

Април, 2017. године 
 

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

ОДЕЋЕ НОВИТЕТ, НОВИ САД;  
Футошки пут 51; Нови Сад 
MБ: 08037833 
ПИБ: 100454601 

Основна делатност; шифра делатности Производња остале одеће; 01413 
Име и презиме директора Срђан Лазаревић, генерални директор 
Име и презиме контакт особе Срђан Лазаревић 
Телефон 021/401-944 
е-маил novitet@neobee.net 
Датум оснивања 13.05.1947. године 
Укупан број издатих обичних акција на дан 
састављања Извештаја 

193.050 комада 

ЦФИ код и ИСИН број ESVUFR; RSNOVIE39143 
Симбол  NOVT 
Номинална вредност једне акције 1.000,00 
Тржиште на које су акције Друштва 
укључене 

MTP 

Број акционара на дан састављања 
Извештаја 

1.134 

Десет највећих акционара на дан 
састављања Извештаја 

1. Зекстра група-Зекстра доо – 85,15% 
2. Акционарски фонд ад Београд – 8,54% 
3. Ђуровка Еленка – 0,02% 
4. Пустињак Милушка – 0,01% 
5. Барунов Емерка – 0,01% 
6. Нимак Јадранка – 0,01% 
7. Ђанић Верица – 0,01% 
8. Анусиак Зузана – 0,01% 
9. Аћимовић Ана – 0,01% 
10. Белановић Слободан – 0,01% 

Начин управљања Друштвом Једнодомно управљање 
Органи управљања Друштвом Скупштина акционара, Одбор директора 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ------------------------------------------------------- 1-5 

 

ПРИЛОГ 

 

БИЛАНС СТАЊА 

БИЛАНС УСПЕХА 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ  

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

  
 



 
 

  

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

А.Д. НОВИТЕТ НОВИ САД 

 

Извештај о финансијским извештајима 
 

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених финансијских извештаја 

Акционарског друштва за производњу одеће НОВИТЕТ, Нови Сад  (у даљем тексту: 

„Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2016. године и одговарајући 

биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и 

извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз 

финансијске извештаје. 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу сa Међународним стандардима финансијског 

извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у 

припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње и грешке.  

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу ревизије извршене у складу са Међународним стандардима ревизије. Због значаја 

питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење”, нисмо били у могућности да 

прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују основу за 

изражавање ревизорског мишљења. 

 

Основе за уздржано мишљење 

 

У оквиру позиције некретнина, постројења и опреме, Друштво је евидентирало 

грађевинске објекте у износу од 114.847 хиљада динара, односно постројења и опрему у 

износу од 1.493 хиљаде динара. Грађевински објекти и постројења и опрема Друштва су, 

на дан 31. децембар 2016. године, отписани 74,57%, односно 98,38%, респективно. 

Друштво није, у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, проценило нови 

корисни век трајања за наведена средства и доделило им нове вредности. Нисмо били у 

могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја Друштва за 2016. годину 

по основу процене корисног века наведених средстава. Такође, Друштво није извршило 

раздвајање земљишта од грађевинских објеката у складу са параграфом 58 МРС 16 - 

Некретнине, постројења и опрема. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

А.Д. НОВИТЕТ НОВИ САД 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Основе за уздржано мишљење (наставак) 

 

Друштво у свом рачуноводственом информационом систему нема адекватно устројено 

погонско књиговодство на класи 9, ради обрачуна вредности недовршене производње и 

готових производа, односно ради синтетичке и аналитичке евиденције производње, 

полупроизвода и готових производа. На тај начин Друштву је онемогућено правилно 

вредновање залиха недовршене производње и готових производа на крају године. Због 

природе евиденције коју Друштво води, нисмо били у могућности да се алтернативним 

поступцима ревизије уверимо у вредност залиха недовршене производње и готових 

производа, односно промене вредности истих, на дан 31. децембар 2016. године. 

 

Поред наведеног у претходном пасусу, Друштво је, на дан 31. децембар 2016. године, 

исказало залихе у укупном износу од 13.154 хиљаде динара. У исказаној вредности залиха 

евидентиране су и застареле, односно обезвређене залихе, које потичу из ранијих година. 

Књиговодствена вредност наведених залиха није сведена на нето продајну вредност, као 

што то прописује МРС 2 - Залихе. Због природе евиденције коју Друштво води, нисмо 

били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја за 2016. годину 

по наведеном основу.  

 

У оквиру АОП-а 0051 и АОП-а 0059, на дан 31. децембар 2016. године, Друштво је 

исказало потраживања у укупном износу од 107.434 хиљаде динара, односно 207.718 

хиљада динара, респективно, од чега се највећи део односи на потраживања која потичу из 

ранијих периода, односно на потраживања чија је наплативост угрожена. Имајући у виду 

наведено, нисмо могли да се уверимо у затварање, односно наплативост наведених 

потраживања, као и да утврдимо да ли је и у ком износу било потребно формирати 

исправку вредности потраживања ради њиховог свођења на надокнадиву вредност на дан 

31. децембар 2016. године. 

 

Поред наведеног у претходном пасусу, у оквиру АОП-а 0059, Друштво је, на дан              

31. децембар 2016. године, исказало и износ од 16.549 хиљада динара за који нам није 

презентована релевантна документација на основу које је исти евидентиран. Услед 

недостатка релевантне документације, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност 

и објективност наведеног износа, као ни да утврдимо износ евентуалних корекција 

финансијских извештаја за 2016. годину по наведеном основу. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

А.Д. НОВИТЕТ НОВИ САД 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Основе за уздржано мишљење (наставак) 

 

У оквиру позиције ревалоризационих резерви, Друштво је, на дан 31. децембар 2016. 

године, евидентирало износ од 58.419 хиљада динара. Друштво нам није презентовало 

одговарајућу документацију на основу које су наведене ревалоризационе резерве 

евидентиране. Услед недостатка релевантне документације, нисмо били у могућности да се 

уверимо у исказану вредност наведених ревалоризационих резерви на дан 31. децембар 

2016. године. 

 

У оквиру АОП-а 0446, Друштво је, на дан 31. децембар 2016. године, исказало краткорочне 

обавезе према комитентима у износу од 32.461 хиљаду динара које у потпуности потичу из 

ранијих година. Друштво нема усаглашено стање са најзначајнијим комитентима по 

наведеном основу  у току 2016. године, као ни на дан 31. децембар 2016 године. Због 

природе евиденције коју Друштво води, нисмо били у могућности да се уверимо у 

истинитост и објективност наведених обавеза као ни да утврдимо износ евентуалних 

корекција финансијских извештаја за 2016. годину по наведеним основама.  

 

У оквиру позиција добављача у земљи и обавеза према запосленима, Друштво је, на дан  

31. децембар 2016. године, евидентирало износе од 16.381 хиљаду динара и 2.368 хиљада 

динара, респективно. Наведени износи највећим делом потичу из ранијих година и за исте 

нам није у потпуности стављена на увид документација на основу које су евидентирани. 

Услед наведеног, нисмо били у могућности да се уверимо у реалност и објективност 

наведених обавеза. 

 
Друштво је спровело усаглашавање међусобних евиденција са Пореском управом у вези са 

основним дугом по категоријама јавних прихода, при чему није у пословним књигама 

евидентирало припадајуће камате на неблаговремено плаћање предметних обавеза. Због 

природе евиденције коју Друштво води, нисмо били у могућности да утврдимо ефекте на 

финансијске извештаје за 2016. годину који могу настати по овом основу.  

 

Друштво није на адекватан начин обрачунало, нити приказало одложена пореска 

средства/обавезе у складу са захтевима МРС 12 - Порези на добитак. Због природе 

евиденције коју Друштво води, нисмо били у могућности да утврдимо ефекте на 

финансијске извештаје за 2016. годину који могу настати по овом основу.  

 

Исказана књиговодствена вредност основног капитала не одговара вредности основног 

капитала, која представља производ броја акција и номиналне вредности акција, односно 

вредности капитала уписаној у Централни регистар ХоВ и Регистар привредних субјеката 

Агенције за привредне регистре Републике Србије. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

А.Д. НОВИТЕТ НОВИ САД 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Основе за уздржано мишљење (наставак) 

 

Друштво није у потпуности поступило у складу са захтевима МРС 1 - Презентација 

финансијских извештаја у вези са састављањем Напомена уз финансијске извештаје за 

2016. годину. Напомене уз финансијске извештаје не садрже додатне информације и 

рашчлањавања за позиције које су приказане у финансијским извештајима, као ни 

одговарајућа обелодањивања везана за примењене рачуноводствене политике. Поред 

наведеног, Друштво није извршило одговарајућа обелодањивања у Напоменама уз 

финансијске извештаје у складу са МСФИ 7 - Финансијски инструменти: Обелодањивања, 

који захтева адекватна обелодањивања у циљу правилног разумевања финансијског 

положаја и пословања Друштва, као ни обелодањивања свих трансакција са повезаним 

правним лицима, како то захтева МРС 24 - Обелодањивања повезаних страна. 

 

Против Друштва су покренути судски спорови по различитим основама и њихова укупна 

вредност, тамо где је прецизирана, без процењених ефеката затезних камата, износи око 

8.427 хиљада динара. Друштво није, на дан 31. децембар 2016. године, извршило 

резервисања по наведеном основу у складу са захтевима МРС 37 - Резервисања, 

потенцијалне обавезе и потенцијална имовина.  

 

У 2016. години Друштво је остварило нето губитак у износу од 30.206 хиљада динара, док 

је укупно исказани губитак у билансу стања, на дан 31. децембар 2016. године, исказан у 

износу од 293.862 хиљаде динара. Такође, у 2016. години Друштво је имало одређених 

проблема у генерисању новчаних средстава и остваривању нето новчаних прилива 

довољних да текуће обавезе измирује у року доспећа. Даље, Друштво има изражене 

проблеме са ликвидношћу, имајући у виду да је текући рачун Друштва у непрекидној 

блокади од 21. априла 2014. године, а укупан износ неизвршених налога блокаде, на дан 

24. април 2017. године, износи 154.035 хиљадa динара. Наведене чињенице указују на 

постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову сумњу у способност 

Друштва да послује у складу са начелом сталности правног лица. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

А.Д. НОВИТЕТ НОВИ САД 

 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 
 

Уздржано мишљење 

 

Због значаја питања изнетих у пасусу „Основе за уздржано мишљење”, нисмо били у 

могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизијских доказа који обезбеђују 

основу за ревизорско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским 

извештајима.  

 

Скретање пажње 

 

Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва и повезаних правних лица 

Друштва према повериоцима, на значајном делу имовине Друштва успостављени су 

терети. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/2013). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2016. годину. 

У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 

720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима. 

 

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 

 

 

 

Београд, 24. април 2017. године 
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