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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ГОДИШЊЕМ ИЗВЕШТАЈУ ДРУШТВА 
 
 
Акционарима и Одбору директора Нафтне индустрије Србије а.д., Нови Сад  
 
 
Извршили смо ревизију појединачних финансијских извештаја друштва Нафтна индустрија Србије 
а.д., Нови Сад (у даљем тексту “Друштво”) за годину завршену на дан 31. децембра 2019. године, 
приказаних у Годишњем извештају на странама 208 - 308, и издали смо мишљење ревизора на дан 
26. фебруара 2020. године које је приказано на странама 203 - 207. Извршили смо и ревизију 
консолидованих финансијских извештаја Друштва и његових зависних друштава за годину 
завршену на дан 31. децембра 2019. године, приказаних у Годишњем извештају на странама 320 - 
425, и издали смо Мишљење ревизора на дан 26. фебруара 2020. године које је приказано на 
странама 313 - 318 (заједно у даљем тексту “Финансијски извештаји”). 
 
Извештај о Годишњем извештају Друштва  
 
Проверили смо, и уверили смо се да су остале информације садржане у Годишњем извештају 
Друштва за годину завршену на дан 31. децембра 2019. године усклађене са информацијама 
садржаним у горе наведеним финансијским извештајима. Одбор директора је одговоран за тачност 
података садржаних у Годишњем извештају Друштва. Наша одговорност је да на основу извршених 
провера изразимо мишљење о усклађености информација приказаних у Годишњем извештају 
Друштва са информацијама приказаним у финансијским извештајима. 
 
Одговорност Ревизора 
 
Поступке провере спровели смо у складу са Законом о ревизији и прописима у области ревизије 
важећим у Републици Србији. Ови прописи захтевају да планирамо и спроведемо поступке провере 
како бисмо стекли разумно уверавање о томе да ли су остале информације садржане у Годишњем 
извештају, у коме се наводе чињенице које су такође приказане у финансијским извештајима, у 
свим материјално значајним аспектима усклађене са информацијама садржаним у финансијским 
извештајима. Верујемо да спроведени поступци провере представљају разуман основ за 
изражавање мишљења. 
  
Мишљење 
 
Према нашем мишљењу, остале информације садржане у Годишњем извештају Нафтне индустрије 
Србије а.д., Нови Сад за годину завршену на дан 31. децембра 2019. године усклађене су у свим 
материјално значајним аспектима са информацијама садржаним у финансијским извештајима. 
 
 
 
 
 
 
_________________________                                                 ___________________________________ 
Соња Раленац                                                                           PricewaterhouseCoopers d.o.o., Београд 
Лиценцирани ревизор 
 
 
У Београду, 3. априла 2020. године 
 


