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Овај извештај се издаје у складу са захтевима члана 2 Правилника о условима за обављање 
ревизије финансијских извештаја јавних друштава (Службени гласник Републике Србије бр. 
114/2013), као и члана 20 Закона о ревизији (Службени гласник Републике Србије бр. 62/2013). 
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1. РЕГИСТРОВАНА ДЕЛАТНОСТ  
 
Предузеће за ревизију и рачуноводствене услуге "AUDITING" доо, ревизију обавља на основу 
Лиценце која је издата од стране Министарства за финансије, број: 401-00-2616/2014-16 од 
18.08.2014. године. Поред ревизије финансијских извештаја Друштво је регистрована за обављање 
и ревизије пословања, ревизије специјалних биланса, оцена кредитног бонитета, консалтинг из 
области рачуноводства и финансија,  услуга из области примене прописа за обрачун и плаћање 
пореза и др. У марту 2017. године је обележило пуних 14 година успешног рада на пословима 
ревизије, бројних корисника различите пословне и организационе структуре. Члан је Коморе 
овлашћених ревизора. Сходно провереном дугогодишњем искуству на пословима ревизије спремни 
смо да понудимо и реализијемо услуге врхунског квалитета и да кроз послове ревизије поспешимо и 
квалитет информација које су садржане у финансијском извештају за које су заинтересовани бројни 
корисници.  

 
2. ОПИС ПРАВНЕ ФОРМЕ И СТРУКТУРЕ ВЛАСНИШТВА ДРУШТВА 
 
Предузеће за ревизију и рачуноводствене услуге "AUDITING" доо је регистровано као друштво са 
ограниченом одговорношћу. 
 
Седиште Друштва је у Врњачкој бањи у Улици Горанска број 9. 
Матични број Друштва је 17476742 
Порески идентификациони број је 102731509 
 
Датум оснивања Друштва је: 06.03.2003. године 
Законски заступник: др Марина Гавриловић, директор 
Чланови Друштва: др Марина Гавриловић 
 
Укупан уписани и уплаћен капитал Друштва износи 145.486,53 РСД и распоређен је на следећи 
начин: 
 
- Марина Гавриловић 145.486,53 РСД, што представља 100% оснивачких права и удела у Друштву 
 
 
3. НАЧИН УПРАВЉАЊА ДРУШТВОМ 
 
Управљање Друштвом је једнодомном. 
 
Органи  Друштва су: 
 
а) Скупштина  
 
б)  Директор 
 
4. ОПИС МРЕЖЕ КОЈОЈ ДРУШТВО ПРИПАДА 
 
Друштво не припада мрежи за ревизију 
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5. ОПИС ИНТЕРНОГ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И ИЗЈАВА ОГРАНА УПРАВЉАЊА О 
ЊЕГОВОЈ ЕФИКАСНОСТИ 
 
Интерни систем контроле квалитета Друштва за ревизију "AUDITING" доо, темељи се и организован 
је у складу са Међународним стандардом контроле квалитета 1 "МСКК 1" и Кодексом етике за 
професионалне рачуновође.  
 
Интерни систем контроле квалитета Друштва је развијен у циљу пружања разумног уверавања да: 
 
(а) Друштво за ревизију и његови запослени поступају у складу са професионалним стадардима, 
законском и правном регулативом  и 
 
(б) Извештаји које издаје Друштво за ревизију одражавају одговарајуће стање у датим околностима.  
 
Друштво за ревизију је успоставило и одржава интерни систем контроле квалитета који укључује 
политике и поступке усмерене на сваки од следећих саставних делова: 
 
(а) одговодност руководства за квалитет и управљање ризицима 
 
Руководство Друштва предузима све мере како би Друштво представљало пример квалитета, 
независности, објективности и етичког понашања, уз стално инсистирање на свеопштем квалитету 
пружених услуга уверавања. Запосленима се скреће пажња на нове стандарде и смернице који ће 
им помоћи у пружању услуга високог квалитета. Својим понашањем руководство показује да чврсто 
верује у циљеве и системе контроле квалитета рада. Све поменуто поткрепљује именовање лица у 
Друштву које је надлежно за питања независности, управљања ризицима и квалитетом ревизије 
који је директно одговоран овлашћеном ревизору, при чему је одговорност најискуснијег 
овлашћеног ревизора (задуженог за контролу квалитета) највећа. 
 
б) поштовање релевантних етичких захтева 
 
Сви овлашћени ревизори и други запослени поштују све релевантне етичке захтеве који проистичу 
из Кодекса етике професионалних рачуновођа усвојених од стране Одбора Међународне 
федерације рачуновођа (IFAC): интегритет, објективност, професионална компетентност, 
поверљивост, професионално понашање, професионални избор, сукоб интереса, различита 
мишљења, накнаде, рекламирање професионалних услуга, поклони и независност. Сви запослени 
су упознати са политикама и поступцима везаним за задовољавање етичких захтева.  
 
Интегритет и објективност Друштва директно зависи од интегритета и професионалног понашања 
сваког овлашћеног ревизора и запосленог понаособ. Сви запослени су дужни да поступају у својим 
активностима објективно и са интегритетом, стручно и са дужном пажњом, те да поштују 
поверљивост података и покажу професионално понашање. Оцена удовољавања етичким 
захтевима, пре свега захтеву независности, врши се једном годишње, потписивањем изјаве о 
независности у односу на све клијенте са којима је уговорен ревизорски ангажман. Приликом 
одређивања ревизорског тима, сваки његов члан потписује изјаву о независности у односу на 
конкретног клијента. Друштво има усвојену политику ротације партнера ангажмана (руководиоца 
ревизије)  као и овлашћеног лиценцираног ревизора у односу на клијенте ревизије, којом је 
прописана обавеза ротације сваких 7 година. Уколико су захтеви за ротацијом прописани од стране 
државе или регулаторних тела за поједине клијенте краћи, примењују се ти захтеви. Сваки 
идентификовани потенцијални сукоб интереса се разматра и дискутује, а закључак се документује. 
Уколико у било којој фази ангажмана постане јасно да су захтеви прописани Етичким кодеском 
угрожени, дефинисана је адекватна реакција, која може да подражумева одустајање од ангажмана.  
 
в) Процедуре за прихватање ангажовања и очување сарадње са клијентима, као и за 
прихватања специфичних ангажмана 
 
Друштво је установило писане процедуре и поступке у вези са прихватањем и наставком 
ревизорског ангажмана, односно прихватањем нових и задржавањем постојећих клијената ревизије. 
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Пре прихватања ревизорског ангажмана обавезно је уверити се да ли Друштво располаже 
потребним специјалистичким знањима, временом и ресурсима, односно да ли су му на располагању 
спољни експерти уколико постоји потреба за њима; да ли постоје етички разлози који могу 
захтевати одустајање од ангажмана (угрожена независност и сл.); интегритет клијента, односно 
могућност да прихватање клијетна наруши репутацију Друштва. Приликом разматрања интегритета 
потенцијалног клијента, узима се у обзир следеће: репутација клијета, његовог менаџмента и 
власника;  природа његовог пословања; његово схватање и инерпретација рачуноводствених 
стандарда и интерних контрола; да ли се врши притисак на непримерено ниску накнаду;  да ли 
постоје индикације да ће бити наметнуто ограничење обима посла;  постојање индикација да је 
клијент укључен у прање новца или друге криминалне активности;  разлог зашто није продужио 
сарадњу са претходним ревизором;  идентитет и репутација клијенту повезаних страна. Када се 
ради о клијенту са којим је Друштво већ остварило сарадњу, сваке године се поново врши његова 
процена и у случају да дође до промена које се тичу било које од напред наведених питања, 
поновно се преиспитује ангажман и размотра потреба његовог прекида. О прихватању, наставку или 
прекиду ангажмана коначну одлуку директор Друштва. 
 
г) људске ресурсе 
 
Друштво посебним правилником јасно дефинише радна места и стручна звања, са детаљним 
описом задатака и одговорности везаних за конкретно радно место и захтеваним знањима, 
компетенцијама и вештинама, како би се осигурало да се регрутују кадрови са потребним знањем и 
стручношћу за обављање потребних послова и да се одржи њихова компетентност кроз сталне 
процене и континуирани професионални развој.  На овај начин Друштво обезбеђује адекватност 
људских ресурса за пружање услуга уверавања са аспекта неопходног нивоа компетентности, 
способности и интегритета.  
 
д) рад на реализацији пројекта 
 
Друштво  је устројило политике и процедуре обављања ревизорских ангажмана које су саставни део 
Правилника о контроли квалитета пружања услуга ревизије, прегледа, других услуга уверавања и 
повезаних услуга. Циљ укључивања ових политика и процедура у систем контроле квалитета 
Друштва је да се сви ревизорски ангажмани спроведе у складу са Међународним стандардима 
ревизије и додатним захтевима прописаним националним законодавством и професионалном 
регулативом. Установљене политике и процедуре треба да обезбеде разумно уверавање да ће 
њихова примена обезбедити да овлашћени ревизори и остали запослени правилно планирају, 
спроводе и надзиру процес спровођења ревизије и издају адекватан ревизорски извештај у складу 
са датим околностима.  
 
Друштво примењује ревизијску Методологију која  подразумева устројене политике и процедуре које 
треба да обезбеде да сви ревизорски ангажмани буду обављени конзистентно и у складу са 
професионалним стандардима и релевантном законском регулативом, те да обезбеде да издата 
ревизорска и друга мишљења буду адекватна у односу на околности. Контрола квалитета 
ангажмана је фокусирана на утврђивање критеријума за оцену способности контролора квалитета, 
документације која је предмет контроле квалитета, третман различитих мишљења релевантих 
чланова тима, комплетност ревизијеских докумената у електронској форми након завршених 
ангажмана, чување документације и надзор.  
 
ђ) мониторинг/надгледање контроле квалитета 
 
Политике и процедуре контроле квалитета у Друштву, као и њихово спровођење су предмет 
редовног прегледа како би се осигурало да су оне прикладно дизајниране и да се ефикасно 
примењују.  

 
6. ИЗВРШЕНЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

 
Друтшво сваке године спроводи интерну проверу и оцењивање свог система контроле квалитета, 
што подразумева проверу политика и процедура и ефикасности система. 
 
У октобру  2015. године, Комора овлашћених ревизора Републике Србије извршила је контролу 
квалитета рада Друштва. Током контроле нису идентификовани никакви проблеми који могу имати 
значајан утицај на квалитет обављања законске ревизије.  



Извештај о транспарентности за 2017. годину 

 6 

7. СПИСАК ДРУШТАВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОД КОЈИХ ЈЕ "AUDITING" ДОО, ТОКОМ 
ПРЕТХОДНЕ 2017. ГОДИНЕ ИЗВРШИЛО ЗАКОНСКУ РЕВИЗИЈУ  
 
Друштво за ревизију и рачуноводствене услуге "АУДИТИНГ" доо, Горанска 9, Врњачака Бања, је 
током претходне 2017. године извршило ревизију финансијских извештаја следећих јавних 
друштава: 
 
Рб Назив друштва 
1. Тамнавапут ад, Уб 

 
Друштво за ревизију и рачуноводствене услуге "АУДИТИНГ" доо, Горанска 9, Врњачака Бања, није 
током претходне 2017. године обављало консултантске услуге код јавних друштава и осталих 
друштава од јавног интереса и са њима повезаних правних лица.  
 
8. ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ ДРУШТВА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПРОЦЕДУРЕ И НЕЗАВИСНОСТ 
РАДА ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ  
 
Управа Друштва је усвојила процедуре које обезбежују независност рада Друштва и његових 
запослених и потврђује да је обављен интерни преглед поштовања захтева независности, на 
основу чега изјављује да су сви запослени независни у односу на клијенте који су предмет ревизије 
финансијских извештаја.  
 
9. ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ ДРУШТВА О КОНТИНУИРАНОЈ ЕДУКАЦИЈИ ОВЛАШЋЕНИХ 
РЕВИЗОРА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ АНГАЖОВАНИХ НА ПОСЛОВИМА РЕВИЗИЈЕ 
 
Управа Друшва изјављује да је усвојила и да спроводи политику сталног професионалног стручног 
усавршавања лиценцираних овлашћених ревизора запослених у Друштву. Наведене политике 
обезбеђују висок ниво професионалне оспособљености ревизора.  Континуирано професионално 
усаврђавање се обезбеђује кроз континуирану едукацију организовану од стране Коморе 
Овлашћених ревизора, интерно организоване програме едукације, кроз програме усавршавања 
других струковних организација, континуирано праћење и примену законске регулативе, савремене 
информатичке технике и софтверских алата.  
 
Списак лиценцираних овлашћених ревизора: 
 
1. др Марина Гавриловић 
2. Марија Гавриловић Гочанин 
 
10. ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРАМЦИЈЕ И ПОДАЦИ О УКУПНОМ ПРИХОДУ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
Подаци из финансијских извештаја за 2017. годину су следећи: 
 
Врста пословног прихода Износ у РСД 
  
Приходи од ревизије редовних годишњих финансијских извештаја 5.099.863,08 
Приходи од осталих ревизија 50.318,13 
Приходи од рачуноводствених и књиговодствених услуга 204.345,21 
Укупно остварени приход за 2017. годину 5.354.526,42 

 
11. ИНФОРМАЦИ ЈЕ О ПАРАМЕТРИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАРАДА РЕВИЗОРСКИХ ПАРТНЕРА 
 
Зараде партнера и свих других запослених у Друштву су дефинисане Уговором о раду у складу са 
Уговором о раду. Уговорима о раду, као и других актима Друштва није предвиђено посебно 
награђивање по било којој појединачној извршеној ревизији финансијских извештаја. 
 
Врњачка Бања, 21.02.2018. године      
 

                                                                                                                                


