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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима и руководству Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 3 до 39) предузећа Металац Пролетер
а.д., Горњи Милановац (у даљем тексту “Друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2015.
године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу, и
извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних
рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са
Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за интерне контроле које руководство сматра неопходним
за састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја,
настале услед криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу обављене
ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о ревизији
Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо и
обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже
погрешне информације од материјалног значаја.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и
обелодањивањима у финансијским извештајима. Избор поступака зависи од ревизорског просуђивања,
укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима,
насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне
контроле које су релевантне за састављање и фер презентацију финансијских извештаја у циљу
осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену
опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну
основу за изражавање нашег мишљења.
Мишљење
По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално
значајним питањима, финансијски положај Друштва Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац на дан 31.
децембра 2015. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава
на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.
(наставља се)

Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно лице основано у складу са правом Уједињеног Краљевства Велике Британије
и Северне Ирске и мрежу његових чланова, од којих је сваки засебан и самосталан правни субјект. Молимо Вас да посетите www.deloitte.com/rs/o-nama
за детаљнији опис правне структуре Deloitte Touche Tohmatsu Limited и њених друштава чланица.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима и руководству Металац Пролетер а.д., Горњи Милановац (наставак)
Скретање пажње
Скрећемо пажњу на следеће:
a)

Друштво у току редовног пословања ступа у пословне односе са матичним предузећем и повезаним
правним лицима. Приликом састављања приложених финансијских извештаја, Друштво није исказало
ефекте трансферних цена на обрачунати порез на добитак, сматрајући да се трансакције са матичним
предузећем и повезаним правним лицима обављају на тржишним основама. При томе, у складу са
пореским законима Републике Србије, Друштво је у обавези да достави порески биланс за 2015. годину
и другу пратећу документацију, укључујући извештај о трансферним ценама, Пореској управи
Републике Србије до 30. јуна 2016. године. Тумачења пореских закона од стране пореских и других
власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства
Друштва. Постоји неизвесност да ли су тумачења руководства Друштва и пратећа документација
довољне и да ли одговарају захтевима и тумачењима пореских и других органа. Руководство Друштва
сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних последица по
финансијске извештаје Друштва.

б) Као што је обелодањено у напомени 2.5 уз финансијске извештаје, краткорочне обавезе Друштва, су
на дан 31. децембра 2015. године веће од његове обртне имовине за 19,491 хиљаду динара.
Способност Друштва да настави да послује у складу са начелом сталности пословања зависи од
континуиране финансијске подршке од стране оснивача. Власник Друштва Металац а.д. Горњи
Милановац доставио је писмо подршке у којем се обавезао да ће обезбедити финансијску подршку
потребну за неометано пословање Друштва у периоду од најмање годину дана од датума издавања
нашег мишљења.
Наше мишљење није квалификовано у вези са наведеним питањима.
Извештај о другим законским и регулаторним условима
Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са захтевима
Закона о рачуноводству Републике Србије, који није саставни део приложених финансијских извештаја. У
складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености
годишњег извештаја о пословању за 2015. годину са финансијским извештајима за ту пословну годину. По
нашем мишљењу, финансијске информације обелодањене у годишњем извештају о пословању за 2015. годину
усаглашене су са ревидираним финансијским извештајима за годину која се завршава 31. децембра 2015.
године.

Београд, 8. април 2016. године

Зоран Нешић
Овлашћени ревизор
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