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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Власнику предузећа Meталац Print д.о.о., Горњи Милановац
Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја (стране 3 до 21) предузећа Металац
Print д.о.о., Горњи Милановац (у даљем тексту “Предузеће”), који обухватају биланс стања на дан
31. децембра 2007. године и одговарајући биланс успеха, 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 објективну презентацију ових финансијских извештаја у
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Ова одговорност обухвата:
осмишљавање, примену и одржавање интерних контрола које су релевантне за састављање и
објективну презентацију финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од
материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке; одабир и примену
одговарајућих рачуноводствених политика, као и коришћење најбољих могућих рачуноводствених
процена.
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 рачуноводству и 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
информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на
просуђивању ревизора, 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 објективну
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 значајних 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.
(наставља се)

ИЗВEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА
Власнику предузећа Meталац Print д.о.о., Горњи Милановац (наставак)
Мишљење
По нашем мишљењу, финансијски извeштаји истинитo и oбјeктивнo, пo свим матeријалнo
значајним питањима, приказују финансијски положај Прeдузeћа на дан 31. дeцeмбра 2007. гoдинe,
каo и рeзултатe њeгoвoг пoслoвања, прoмeнe на капиталу и тoкoвe готовине за гoдину која се
завршава на тај дан, у складу са рачунoвoдствeним прoписима Рeпубликe Србијe.
Скретање пажње
Не изражавајући резерву у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће питање:
Као што је обелодањено у напомени 2 уз финансијске извештаје, приложени финансијски
извештаји су састављени уз примену МРС који су били у примени на дан 31. децембра 2002.
године и на њима заснованим прописима о рачуноводству Републике Србије. Руководство
Предузћа анализира МРС, МСФИ и тумачења чија је примена утврђена Решењем Министра
финансија Републике Србије од 12. фебруара 2008. године и, након установљавања стандарда и
тумачења који су релевантни за Предузеће, има намеру да исте примени у састављању
финансијских извештаја за период који почиње 1. јануара 2008. године. Имајући у виду одредбе
садржане у новим и измењеним стандардима и тумачењима, које се односе на датум примене и
одредбе у односу на приказивање упоредних података, након њиховог усвајања и примене од
стране Предузећа, могу се захтевати одређене измене у односу на презентацију и обелодањивања
података у приложеним финансијским извештајима за 2007. годину, а који ће представљати
упоредне податке за финансијске извештаје Предузећа за 2008. годину.

Београд, 29. фебруар 2008. године
Милош Мацура
Овлашћени ревизор
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