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Извештај независног ревизора 
 
 
АКЦИОНАРИМА 
 
НИС А.Д. НОВИ САД 
 
 
Извршили смо ревизију приложених појединачних финансијских извештаја НИС а.д. 
Нови Сад (у даљем тексту: „Друштво“) који се састоје од појединачног биланса стања на 
дан 31. децембра 2014. године, појединачног биланса успеха, извештаја о осталом 
резултату, извештаја о променама на капиталу и извештаја о токовима готовине за годину 
која се завршава на тај дан, као и напомена, које садрже преглед основних 
рачуноводствених политика и остала обелодањивања. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање и истинит и поштен преглед ових финансијских 
извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за 
успостављање таквих интерних контрола за које се сматра да су релевантне за припрему 
финансијских извештаја, који не садрже материјално значајне грешке, настале било због 
проневере или због грешака у раду. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да на основу извршене ревизије изразимо мишљење о приложеним 
финансијским извештајима. Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији 
Републике Србије и Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди захтевају да се 
придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и обавимо на начин који нам 
омогућује да стекнемо разумни ниво уверавања да финансијски извештаји не садрже 
материјално значајне грешке. 
 
Ревизија обухвата обављање процедура у циљу прикупљања ревизорских доказа о 
износима и обелодањивањима у финансијским извештајима. Избор процедура зависи од 
наше процене, укључујући и процену ризика од материјално значајних грешака у 
финансијским извештајима, насталих било због проневере или због грешака у раду. У 
процени ризика узимамо у обзир интерне контроле, које су релевантне за састављање и 
истинит и поштен преглед финансијских извештаја, са циљем креирања одговарајућих 
ревизорских процедура, али не и за сврхе изражавања мишљења о ефективности 
примењених интерних контрола. Такође, ревизија обухвата и оцену адекватности 
примењених рачуноводствених политика и оправданости значајних процењивања, које је 
руководство извршило, као и оцену опште презентације финансијских извештаја. 
 
Сматрамо да су ревизорски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и пружају 
основ за изражавање нашег мишљења. 
 




















































































































































