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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ВЛАСНИКУ И ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ 
ПТП „ДИС” Д.О.О. КРЊЕВО

Извештај о финансијским извештајима

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Производног и трговинског
предузећа  „ДИС” д.о.о.  Крњево  (у даљем тексту:  „Друштво”)  који  обухватају биланс
стања на дан 31. децембар 2015. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом
резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која
се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство  Друштва  је  одговорно  за  састављање  и  истинито  приказивање  ових
финансијских  извештаја  у  складу  сa Међународним  стандардима  финансијског
извештавања,  као  и  за  оне  интерне  контроле  које  руководство  одреди  као  неопходне  у
припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе,
настале услед криминалне радње и грешке. 

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на
основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима
ревизије и рачуноводственим прописима Републике Србије. Ови стандарди налажу да се
придржавамо принципа  професионалне  етике  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.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

ВЛАСНИКУ И ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ 
ПТП „ДИС” Д.О.О. КРЊЕВО

Извештај о финансијским извештајима (наставак)

Одговорност ревизора (наставак)

Ревизија  укључује  спровођење  поступака  у  циљу  прибављања  ревизијских  доказа  о
износима  и  информацијама  обелодањеним  у  финансијским  извештајима.  Одабрани
поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално
значајних грешака садржаних у финансијским извештајима,  насталих услед криминалне
радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које
су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у циљу
осмишљавања  најбољих  могућих  ревизорских  процедура,  али  не  у  циљу  изражавања
мишљења  о  ефикасности  система  интерних  контрола  правног  лица.  Ревизија  такође
укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена
које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.  

Сматрамо  да  су  ревизијски  докази  које  смо  прибавили  довољни  и  одговарајући  и  да
обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења.

Мишљење 

По нашем мишљењу,  финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим
материјално  значајним  питањима,  финансијску позицију  Друштва  на  дан  31.  децембар
2015. године, као и резултате његовог пословања, промене на капиталу и токове готовине за
годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике
Србије. 

Скретање пажње

Друштво  има  намеру  да  у  току  2016.  године  спроведе  статусну  промену  -  припајање
друштва ПРО ДИС д.о.о. Вршац Друштву. До датума ревизије наведена статусна промена
није спроведена. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.

Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза према банкама по основу одобрених
кредита,  успостављене  су хипотеке  на  грађевинским објектима Друштва,  чија  садашња
вредност,  на  дан  31.  децембар  2015.  године,  износи  4.832.413 хиљадa динара.  Наше
мишљење не садржи резерву по овом питању.
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

ВЛАСНИКУ И ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ 
ПТП „ДИС” Д.О.О. КРЊЕВО

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Друштво  је  одговорно  за  састављање  Годишњег  извештаја  о  пословању,  у  складу  са
захтевом  Закона  о  рачуноводству  Републике  Србије  (,,Службени  гласник  Републике
Србије”, бр.  62/2013).  Наша  је  одговорност  да  изразимо  мишљење  о  усклађености
Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2015. годину.
У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије
720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже
финансијске  извештаје  који  су  били  предмет  ревизије,  и  ограничени  смо  на  оцену
усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима.

По  нашем  мишљењу,  Годишњи  извештај  о  пословању  је  у  складу  са  финансијским
извештајима који су били предмет ревизије.

Београд, 28. јун 2016. године
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