
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 
AKCIONARIMA I UPRAVNOM ODBORU  
JUBMES BANKE a.d. BEOGRAD 
 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JUBMES banke a.d. Beograd (u daljem 
tekstu “Banka”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine i 
odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine 
za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i 
napomene uz finansijske izveštaje. Statistički aneks predstavlja sastavni deo ovih finansijskih 
izveštaja. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Banke je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 
izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 
62/2013), Zakonom o bankama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 107/2005 i 91/2010) i 
relevantnim propisima Narodne banke Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje banaka, kao 
i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih 
izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne 
radnje ili greške. 
 
Odgovornost revizora 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi 
nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji 
omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 
značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, 
revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 
finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog 
lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i 
opravdanost računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 
prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju 
osnovu za izražavanje našeg mišljenja. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 
AKCIONARIMA I UPRAVNOM ODBORU  
JUBMES BANKE a.d. BEOGRAD (Nastavak) 
 
 
Mišljenje 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno 
značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembra 2013. godine, kao i 
rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu 
sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o bankama i relevantnim propisima Narodne banke 
Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje banaka. 
 
 
Beograd, 3. mart 2014. godine 
 
 

Danijela Krtinić 

Ovlašćeni revizor 
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