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Број: 37/13
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, БЕОГРАД
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
УПРАВНОМ ОДБОРУ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, БЕОГРАД
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја "Републичке агенције за електронске
комуникације" , Београд, који укључују биланс стања на дан 31. децембра 2012. године, биланс
прихода и расхода, извештај о капиталним издацима и примањима, извештај о новчаним токовима и
извештај о извршењу буџета за годину завршену на тај дан.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са
Законом о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 54/2009,73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012), Уредбом о буџетском рачуноводству (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 125/2003 и 12/2006), и осталим релевантним прописима који регулишу финансијско
извештавање корисника буџетских средстава, 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 финансијским извештајима на основу извршене
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 финансијски извештаји не садрже материјално
значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и
обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на ревизорском
просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским
извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију 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 финансијских извештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући да обезбеде основу за наше
ревизорско мишљење.
Мишљење
По нашем мишљењу, финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним
питањима, приказују финансијско стање „Републичке агенције за електронске комуникације“,
Београд, на дан 31. децембра 2012. године, као и резултат њеног пословања, капиталне издатке и
примања, новчане токове и извршење буџета за пословну годину завршену на тај дан, у складу са
Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и осталим релевантним
прописима који регулишу финансијско извештавање корисника буџетских средстава, као и
рачуноводственим политикама обелодањеним у Напомени 3. уз финансијске извештаје.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
УПРАВНОМ ОДБОРУ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, БЕОГРАД - Наставак

Наглашавање питања
Скрећемо пажњу, не изражавајући резерву у односу на дато мишљење у параграфу Мишљење на
следеће:
 процењене потенцијалне обавезе по основу судских спорова који се воде против „Републичке
агенције за електронске комуникације“, на дан 31. децембра 2012. године, износе РСД 770.955
хиљада , не узимајући у обзир евентуалне ефекте по основу затезних камата. Наведени износ
укључује и тужбени захтев који је поднео СОС канал д.о.о., Београд, против „Републичке
агенције за електронске комуникације“ и Републичке радиодифузне агенције као солидарних
дужника у износу од РСД 667.742 хиљада. Процену исхода судских спорова, као ни коначан
износ тужбених захтева није могуће предвидети са сигурношћу.
 у оквиру позиције Краткорочна потраживања (ОП 1060) на дан 31. децембра 2012. године
налазе се и потраживања у износу од РСД 145.414 хиљада, која се односе на издата решења
друштву „Верат“ д.о.о., Београд у износу од РСД 115.009 хиљада и „Радио телевизији
Србије” у износу од РСД 30.405 хиљада. „Верат“ д.о.о., Београд и „Радио телевизији
Србије”оспоравају издата решења због чега иста нису евидентирали у својим
књиговодственим евиденцијама са стањем на дан 31. децембра 2012. године. Са друштвом
„Верат“ д.о.о., Београд по наведеном основу се воде управни поступци.
Остала питања
Финансијски извештаји "Републичке агенције за електронске комуникације" , Београд, на дан 31.
децембра 2011. године су ревидирани од стране другог ревизора који је о њима изразио позитивно
мишљење 26. марта 2012. године.
У Београду, 14. март 2013. године
„Moore Stephens
Revizija i računovodstvo” д.о.о. Београд
Богољуб Алексић, Овлашћени ревизор
Директор

