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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  

 

Акционарима "Глобос осигурања" а.д.о., Београд 

 

 

Извештај о годишњим финансијским извештајима 

 

Извршили смо ревизију приложених годишњих финансијских извештаја "Глобос осигурања" а.д.о., 

Београд (даље у тексту и: Друштво), који укључују биланс стања на дан 31. децембра 2015. године, 

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

токовима готовине за годину завршену на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје које 

укључују преглед значајних рачуноводствених политика и друге објашњавајуће информације. 

 

 

Одговорност руководства за годишње финансијске извештаје 

 

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових годишњих финансијских извештаја у 

складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, као и за устројавање 

неопходних интерних контрола које омогућују припрему финансијских извештаја који не садрже 

грешке, било намерне или случајне. 

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим годишњим финансијским извештајима  на основу 

своје ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови 

стандарди налажу да радимо у складу са етичким захтевима и да ревизију планирамо и извршимо на 

начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да годишњи финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 

обелодањивањима датим у годишњим финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на 

ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у 

годишњим финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом 

процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер 

презентацију годишњих финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који 

су одговарајући датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности интерних 

контрола правног лица. Ревизија такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и 

значајних процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације годишњих 

финансијских извештаја. 

 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући да обезбеде основу за наше 

ревизорско мишљење 

 

Мишљење  

 

По нашем мишљењу, годишњи финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално 

значајним питањима, приказују финансијско стање "Глобос осигурања" а.д.о., Београд на дан 31. 

децембра 2015. године, као и резултат његовог пословања, остали пословни резултат, промене на 

капиталу и  токове готовине за пословну годину завршену на тај дан, у складу са рачуноводственим 

прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим политикама обелодањеним у 

напоменама уз финансијске извештаје.



 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима "Глобос осигурања" а.д.о., Београд  

 

Извештај о годишњим финансијским извештајима - Наставак 

 

 

Извештај о осталим регулаторним захтевима  

 

У складу са захтевима који проистичу из члана  30. Закона о ревизији  („Сл. гласник РС“ бр. 61/2013), 

члана  7. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава 

(„Сл. гласник РС“ бр. 50/2012), као и прописа Народне банке Србије, извршили смо проверу 

усклађености годишњег извештаја о пословању са годишњим финансијским извештајима Друштва и 

проверу постојања додатних елемената утврђених прописима Народне банке Србије. Руководство 

Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са важећом 

законском регулативом. Наша одговорност је да спровођењем ревизорских поступака 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, изнесемо свој 

закључак у вези са усклађености извештаја о пословању са финансијским извештајима Друштва.  

 
На бази спроведених ревизорских поступака нисмо уочили материјално значајне 

неконзистентности, које би указивале да годишњи извештај о пословању за 2015. годину није 

усклађен са годишњим финансијским извештајима Друштва за исту пословну годину. Такође, сви 

додатни елементи утврђени прописима Народне банке Србије садржани су у извештају о пословању 

Друштва. 

 

 

 

У Београду, 18.  март 2016. године 
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