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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  

 

 

Акционарима "Chip Card" а.д., Београд 

 

Извештај о ревизији финансијских извештаја 

 

 

Мишљење 

 

Извршили смо ревизију приложених годишњих финансијских извештаја "Chip Card" а.д., Београд 

(даље у тексту и: Друштво), који укључују биланс стања на дан 31. децембра 2020. 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. 

 

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

питањима, приказују финансијско стање “Chip Card” ад, Београд на дан 31. децембра 2020. године, 

као и резултате његовог пословања 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. 

 

Основа за мишљење 

 

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (ISA) и Законом о ревизији 

Републике Србије. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку 

„Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја“. Ми смo независни у односу на 

Друштво етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Србији, 

и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима. Сматрамо да су 

прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући да обезбеде основу за наше мишљење. 

 

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

 

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових 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 материјално 

значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

 

При састављању финансијских извештаја, руководство Друштва је одговорно за процену 

способности Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по 

потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као 

рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Друштво или да обустави 

пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради. 

 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања 

Друштва. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  

 

Акционарима "Chip Card" а.д., Београд (Наставак) 

 

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја  

 

Наш циљ је стицање уверења у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не 

садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и 

издавање ревизорског извештаја који садржи мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери 

означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са 

Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе, ако такви искази 

постоје.  Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се 

материјално значајаним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на 

економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја. 

 

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, примењујемо професионално 

просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током тевизије. Исто тако, ми: 

• Вршимо идентификацију и процену ризика материјално значајних погрешних исказа у 

финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и 

обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно 

адекваних ревизорских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити 

идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње 

је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да 

укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или 

заобилажење интерне контроле. 

• Стичемо разумевање интерних контрола које су релевантне за ревизију ради осмишљавања 

ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерне контроле Друштва. 

• Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 

• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе 

од стране руководства и, на основу прикупљених доказа, да ли постоји материјална 

неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу 

способности ентитета да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако 

закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо 

пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква 

обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се 

заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, 

будући догађаји или услови могу за последицу да имају да Друштво престане да послује  у 

складу са начелом сталности. 

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, 

укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне 

трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација. 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и 

значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо 

идентификовали током ревизије. 

 

Такође, достављамо лицима овлашћеним за управљање изјаву да смо усклађени са релевантним 

етичким захтевима у погледу независности и да ћемо их обавестити о свим односима и осталим 

питањима за која може разумно да се претпостави да утичу на нашу независност, и где је то 

могуће, о повезаним мерама заштите. 

 

 



 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  

 

Акционарима "Chip Card" а.д., Београд (Наставак) 

 

 

Остале информације  

 

Усклађеност годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима  

 

Руководство Друштва је одговорно за остале информације. Остале информације обухватају 

информације укључене у Годишњи извештај о пословању, али не укључују финансијске извештаје и 

Извештај ревизора о њима. Наше мишљење о финансијским извештајима се не односи на остале 

информације и не изражавамо било који облик закључка којим се пружа уверавање о њима.  

 

У складу са захтевима који проистичу из Закона о ревизији Републике Србије и Правилника о 

условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава извршили смо проверу 

усклађености годишњег извештаја о пословању са годишњим финансијским извештајима Друштва.  

 

У вези са нашом ревизијом финансијских извештаја, наша одговорност у складу са Међународним 

стандардом ревизије 720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама, је да 

прочитамо остале информације и притом размотримо да ли постоји материјална недоследност 

између њих и финансијских извештаја односно сазнања стечених током ревизије, и да ли изгледа да 

су остале информације материјално погрешно исказане. Ако, на основу рада који смо обавили, 

закључимо да постоји материјално погрешно исказивање осталих информација, од нас се захтева да 

ту чињеницу саопштимо у извештају. У том смислу, не постоји ништа што би требало да 

саопштимо у извештају. 

 

 

Усклађеност рачуноводствених података који се односе на платне услуге 

Руководство Друштва је одговорно за састављање рачуноводствених података који се односе на 

платне услуге које пружа, у складу са захтевима Закона о платним услугама Републике Србије. Наша 

одговорност је да изразимо мишљење о усаглашености рачуноводсвених података који се односе на 

платне услуге за 2020. годину са Законом о платним услугама Републике Србије. По нашем мишљењу, 

обелодањени рачуноводствени подаци који се односе на платне услуге за 2020. годину усаглашени су 

са Захтевима о платним улугама Републике Србије. 

 

 

 

У Београду, 14. maj 2021. године 

 

 

 

„MOORE  STEPHENS“ 

Ревизија и Рачуноводство“ д.о.о., Београд 
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Ружица Вукосављевић  Богољуб Алексић 

Лиценцирани овлашћени ревизор  Директор 
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