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Izveštaj nezavisnog revizora

AKCIONARIMA

Izveštaj o finansijskim izveštajima

tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2013. godine, bilansa 
uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se 

drugih napomena. 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled finansijskih izveštaja u
skladu sa Za Republike Srbije, i za uspostavljanje takvih internih 
kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih izveštaja, koji ne sadrže 

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim
finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije

a steknemo razumni 

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi od naše procene, 

nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne 
kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje finansijskih 
izveštaja,

ocenjivanja, 
koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

izražavanje našeg mišljenja.
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Mišljenje 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja
Društva na dan 31. decembra 2013. godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu koja 

Republike Srbije. 

Ostalo

Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2012. godine bili su 
predmet revizije drugog revizora, koji je izrazio pozitivno mišljenje na ove finansijske izveštaje 
na 19. februar 2013. godine. 

nosti godišnjeg Izveštaja o poslovanju 

Izvršni odbor je odgovoran za sastavljanje priloženog godišnjeg Izveštaja o poslovanju u skladu 
sa zakonskim propisima. Godišnji Izveštaj o poslovanju nije sastavni deo finansijskih izveštaja i 
kao takav nije bio predmet revizije finansijskih izveštaja.

Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za godinu završenu na dan 31. decembra 
2013. godine. 

Beograd, 21. februar 2014. godine KPMG d.o.o. Beograd

(M.P.)


















































































































