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Izvješće neovisnog revizora 
 

    Dioničarima društva AGROMEĐIMURJE d.d. 
 
 
Izvješće o reviziji godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja 

 
I  Mišljenje s rezervom 

 
Obavili smo reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja društva 
AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10 i njegovih povezanih 
društava (zajedno, dalje: Grupa), koji obuhvaćaju konsolidirani izvještaj o 
financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2016., konsolidirani račun dobiti 
i gubitka, konsolidirano izvješće o novčanom toku, konsolidirano izvješće o 
promjenama kapitala za godinu tada završenu i bilješke uz navedene 
konsolidirane financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih 
računovodstvenih politika. 
 
Prema našem mišljenju, osim za učinke pitanja opisanog u našem izvješću 
neovisnog revizora u odjeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi 
konsolidirani financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj 
Grupe AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10 na 31. 
prosinca 2016. i njezinu financijsku uspješnost za tada završenu godinu, 
njezine novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 
(MSFI-ima). 

 
 
II  Osnova za mišljenje s rezervom 
 

Kratkoročne obveze prema bankama iskazane su u izvještaju o financijskom 
položaju (bilanci) u iznosu od 7.476.874 kuna. Uprava nije uskladila iskazano 
stanje obveza sa stanjem obveza kod poslovnih banaka. U potvrdama stanja 
poslovnih banaka iskazana je obveza Grupe koja je za približno 778 tisuća kuna 
veća nego iskazana obveza u konsolidiranim financijskim izvještajima.  
 
Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o 
reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše 
odgovornosti prema tim standardima su podrobnije opisane u našem izvješću 
neovisnog revizora u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju 
godišnjih financijskih izvještaja. Neovisni smo od Grupe u skladu s Kodeksom 
etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale 
etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski 
dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše 
mišljenje. 
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III  Značajna neizvjesnost u svezi s vremenski neograničenim poslovanjem  
 

Bez uvjetovanja našeg mišljenja da je Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu, 
07.11.2013. godine, odobreno sklapanje predstečajne nagodbe. Uprava društva – 
matice Grupe u tijeku 2016. godine nije postigla sporazume o reprogramiranju 
dijela obveza sa kreditnim institucijama. Također tijekom 2016. godine nisu 
podmirene sve obveze za 2016. godinu proizašle iz sklopljene predstečajne 
nagodbe. Sve navedene okolnosti ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti 
koja stvara značajnu sumnju u sposobnost Grupa da nastavi s vremenski 
neograničenim poslovanjem. 
 
 

IV  Ključna revizijska pitanja  
 

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj 
prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju konsolidiranih  financijskih izvještaja 
tekućeg razdoblja. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije 
konsolidiranih financijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o 
njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima. 

 
 
 
 
 
Poslovni odnosi s povezanim 
društvima 

• Revizijski postupci su uključivali pribavljanje  
popisa povezanih društva i pregled ostvarenih 
poslovnih transakcija s povezanim društvima u 
tekućem i prethodnim razdobljima, pregled 
odgovarajućih računa i testiranje uzorka iskazanih 
poslovnih transakcija kako bismo procijenili da li su 
iskazani sukladno računovodstvenim politikama 
Grupe. 
• Provjeravali smo da su međukompanijski 
prihodi i rashodi, te salda od i prema povezanim 
društvima na kraju promatranog razdoblja pravilno 
eliminirana 
• Rezultati naših testiranja su bili 
zadovoljavajući 

 
 

V  Ostale informacije u Godišnjem izvješću  
 

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije 
uključene u godišnje izvješće i Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, 
ali ne uključuju konsolidirane  financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog 
revizora o njima.  
Naše mišljenje o godišnjim konsolidiranim  financijskim izvještajima ne obuhvaća 
ostale informacije, osim u razmjeru u kojem je to izričito navedeno u dijelu našeg 
izvješća neovisnog revizora pod naslovom Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima, i 
mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.  
U vezi s našom revizijom godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, naša je 
odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale 
informacije značajno proturječne godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima 
ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno 
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prikazane. Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji 
značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu 
činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za izvijestiti. 
 
 

VI Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za konsolidirane  
financijske izvještaje 

 
Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja 
koji daju istinit i fer prikaz u skladu s MSFI-ima, i za one interne kontrole za koje 
uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih konsolidiranih 
financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili 
pogreške.  
U sastavljanju godišnjih konsolidiranih  financijskih izvještaja, uprava je odgovorna 
za procjenjivanje sposobnosti Grupe da nastavi s poslovanjem po vremenski 
neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s 
vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove 
utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili 
namjerava likvidirati Grupu ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego 
da to učini.  
Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog 
izvještavanja kojeg je ustanovila Grupa.  

 
 
VII  Revizorove odgovornosti za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja 
 

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li konsolidirani financijski 
izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili 
pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. 
Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija 
obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje 
kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i 
smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, 
utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih konsolidiranih 
financijskih izvještaja.  
 
Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne 
prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:  

• prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza 
konsolidiranih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, 
oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i 
pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju 
osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza 
nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer 
prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno 
ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.  

• stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako 
bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim 
okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti 
internih kontrola Grupe.  
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• ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i 
razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila 
uprava.  

• zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove 
utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava 
i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome 
postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji 
mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Grupe da nastavi s 
poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo 
da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo 
pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u 
godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu 
odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje 
na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća 
neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati 
da Grupa prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski 
neograničenom poslovanju.  

• ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj konsolidiranih 
financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji 
financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na 
način kojim se postiže fer prezentacija.  

 
Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih 
pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim 
revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim 
kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije. 
 

 
VIII  Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima 
 

1. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, 
informacije u priloženom izvješću poslovodstva Grupe za 2016. godinu usklađene su 
s priloženim konsolidiranim financijskim izvještajima Grupe za 2016. godinu;  

2. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, 
priloženo izvješće poslovodstva Grupe za 2016. godinu je sastavljeno u skladu sa 
Zakonom o računovodstvu.  

3. Na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Grupe i njegova okruženja 
stečenog u okviru revizije, nismo ustanovili da postoje značajni pogrešni prikazi u 
izvješću poslovodstva Grupe.  
 
4. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, 
izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, uključena u godišnje izvješće 
Grupe za 2016. godinu je u skladu sa zahtjevima navedenim u članku 22. stavku 1. 
točkama 3. i 4. Zakona o računovodstvu. 
 
5. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, uključena u godišnje 
izvješće Grupe za 2016. godinu, uključuje informacije iz članka 22. stavka 1. točaka 
2., 5. i 6.  Zakona o računovodstvu.  
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