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Broj 38 – 5 - 2017
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
SKUPŠTINI DRUŠTVA „MAŠINOPROJEKT KOPRING“ AD, BEOGRAD

Uvod

1.
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja „Mašinoprojekt KOPRING“ a.d., Beograd, Dobrinjska 8a
(u daljem tekstu: Društvo) koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine,
bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promena na kapitalu
za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled
značajnijih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
2.
Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, i za uspostavljanje i primenu odgovarajućih
internih kontrola koje obezbedjuju izradu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne
pogrešne iskaze bilo da su nastalih usled kriminalnih radnji ili grešaka.

Odgovornost revizora
3.
Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o ovim finansijskim
izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji i
Međunarodnim standardima revizije (MSR - ISA). Ova regulativa nalaže da se pridržavamo etičkih zahteva
i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski
izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima,
nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje
su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih
postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti
internih kontrola Društva. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i
značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za
naše revizijsko mišljenje.

Pozitivno mišljenje
4.
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju
finansijski položaj Društva „Mašinoprojekt KOPRING“ a.d. iz Beograda na dan 31. decembra 2016.
godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za 2016 godinu u skladu sa računovodstvenim propisima
Republike Srbije i na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Ostala pitanja
6.
Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu obavilo je privredno društvo za reviziju
Privredni savetnik – Revizija iz Beograda, u čijem izveštaju od 18. aprila 2016. godine je izraženo
pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje za 2015. godinu.
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7.
Radnici društva za reviziju Privrednog savetnik-Revizija iz Beograda dana 20.12.2016. godine
prisustvovali su popisu nekretnina, postrojenja i opreme i uverili se u ispravnost rada komisija za popis.
Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima
U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 30. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013) i člana
7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br.
50/2012) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim
izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju
u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih
postupaka u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim
informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj
zaključak u vezi sa usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.
Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi
ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu nije usklađen sa godišnjim finansijskim
izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.
Beograd, 12. april 2017. godine
“Privredni Savetnik - Revizija”
Fikret Ciguljin, Licencirani ovlašćeni revizor
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