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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Акционарима и Одбору директора друштва Нафтна Индустрија Србије а.д. Нови Сад 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја друштва Нафтна Индустрија Србије а.д. 
Нови Сад (у даљем тексту “Друштво”) који укључују биланс стања са стањем на дан 31. децембра 2016. 
године и биланс успеха, извештај о укупном осталом резултату, извештај о променама на капиталу и 
извештај о новчаним токовима за годину завршену на тај дан, као и напомене које садрже преглед 
значајних рачуноводствених политика и друге напомене уз финансијске извештаје. 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

Руководство је одговорно за састављање и реално и објективно приказивање ових финансијских 
извештаја у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици 
Србији, као и за интерну контролу за коју руководство утврди да је неопходна за састављање 
финансијских извештаја који не садрже материјално значајно погрешно приказивање настало било 
услед проневере или грешке. 

Одговорност ревизора 

Наша одговорност је да на основу извршене ревизије изразимо мишљење о приказаним финансијским 
извештајима. Ревизију финансијских извештаја извршили смо у складу са Законом о ревизији и 
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији. Ови прописи захтевају да поступамо у 
складу са начелима професионалне етике и да планирамо и извршимо ревизију на начин који нам 
омогућава да стекнемо разумно уверење о томе да финансијски извештаји не садрже материјално 
значајна погрешна приказивања.  

Ревизија подразумева примену процедура у циљу прибављања ревизорског доказа о износима и 
обелодањивањима садржаним у финансијским извештајима. Избор процедура зависи од ревизорског 
просуђивања, укључујући процену ризика од настанка материјално значајног погрешног приказивања 
у финансијским извештајима, насталог било услед проневере или грешке. При процени ових ризика, 
ревизор узима у обзир интерне контроле релевантне за састављање и реално и објективно 
приказивање финансијских извештаја друштва у циљу одабира адекватних ревизорских поступака у 
датим околностима, а не за потребе изражавања мишљења о делотворности интерних контрола 
друштва. Ревизија такође обухвата оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и 
прихватљивости рачуноводствених процена које је извршило руководство, као и оцену опште 
презентације финансијских извештаја.  

Верујемо да су ревизијски докази које смо прибавили довољан и адекватан основ за изражавање 
мишљења. 


