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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
NADZORNOM ODBORU I RUKOVODSTVU “DDOR-GARANT “, DRUŠTVA  ZA UPRAVLJANJE 
DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD I ĆLANOVIMA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG 
FONDA „DDOR-GARANT ŠTEDNJA“ 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 2 do 23) “DDOR-Garant Štednja“ dobrovoljnog 
penzijskog fonda, Beograd (u daljem tekstu: “Fond”), koji obuhvataju bilans stanja – izveštaj o neto imovini na 
dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući bilans uspeha i izveštaj o promenama na neto imovini za godinu 
koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske 
izveštaje. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu Republike Srbije, Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i 
propisima Narodne banke Srbije, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za sastavljanje 
finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne 
radnje ili greške 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. 
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Ovi 
standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i planiranje i obavljanje revizije na način koji omogućava da 
se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u 
finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika 
materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. 
Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su neophodne za sastavljanje i fer 
prezentaciju finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju 
izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu 
primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu 
opšte prezentacije finansijskih izveštaja.  
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za 
izražavanje našeg mišljenja. 
 
Mišljenje 
 
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, 
neto imovinu Fonda na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se 
završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i propisima Narodne banke 
Srbije. 
 
Ostala pitanja 
 
Uporedne informacije u priloženim finansijskim izveštajima Fonda predstavljaju finansijske izveštaje Fonda na 
dan i za godinu završenu na dan 31. decembra 2012. godine, dok je poslovao pod nazivom Dobrovoljni penzijski 
fond „Societe Generale Štednja“, Beograd, pri čemu je Fondom upravljalo drugo društvo za upravljanje 
dobrovoljnim penzijskim fondom. Nakon prenosa prava upravljanja Fondom na Društvo za upravljanje 
dobrovoljnim penzijskim fondom „DDOR Garant“ a.d., Beograd, izvršeno je spajanje uz pripajanje Fondu, kao 
sticaocu, dobrovoljnog penzijskog fonda „DDOR-Garant Dinar“, Beograd. Finansijski izveštaji Fonda na dan i za 
godinu završenu na dan 31. decembra 2012. godine, bili su predmet revizije drugog revizora, koji je u svom 
izveštaju od 29. marta 2013. godine izrazio mišljenje bez rezerve. 
 
Beograd, 10. mart 2014. godine 

 
Zoran Nešić 

Ovlašćeni revizor 


