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Прилог уз Извештај независног ревизора издатог 10. марта 2021. године 
(овај Прилог је издат у вези са Годишњим извештајем) 

 
 

Акционарима 
Нафтна индустрија Србије а.д., Нови Сад 
 
 
Извршили смо ревизију појединачних и консолидованих финансијских 
извештаја Нафтне индустрије Србије а.д., Нови Сад (у даљем тексту: 
„Друштво”), као и њених зависних друштава (у даљем тексту: „Група") на дан 
31. децембра 2020. године, а који су дати на странама 211 – 448 приложеног 
Годишњег извештаја. Дана 10. марта 2021. године издали смо немодификован 
извештај независног ревизора како за појединачне тако и за консолидоване 
финансијске извештаје (у даљем тексту: „финансијски извештаји”). 
 
Овим Прилогом се допуњавају наведени извештаји ревизора искључиво у 
погледу следећих информација: 
 

Остале информације 
Руководство је одговорно за остале информације. Остале информације 
обухватају информације укључене у Годишњи извештај припремљен у складу 
са Законом о рачуноводству Републике Србије, али не укључују финансијске 
извештаје нити наш извештај ревизора о истим. Наше мишљење о 
финансијским извештајима не обухвата остале информације у Годишњем 
извештају. 
 
У вези са нашом ревизијом финансијских извештаја, наша одговорност је да 
прочитамо остале информације у Годишњем извештају који смо прибавили 
пре датума извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја, и, при 
томе, да размотримо да ли постоји материјална недоследност између њих и 
финансијских извештаја или наших сазнања стечених током ревизије 
финансијских извештаја, или да оне на други начин представљају материјално 
погрешна исказивања. Ако, на основу рада који смо обавили, закључимо да 
постоји материјално погрешно исказивање осталих информација, од нас се 
захтева да ту чињеницу обелоданимо. 
 
Остале информације нам нису биле доступне на датум издавања извештаја 
ревизора о финансијским извештајима. 
 
У вези са Извештајем о пословању, након што га добијемо, од нас се захтева 
да у складу са Законом о ревизији и Законом о рачуноводству Републике 
Србије изразимо мишљење о томе да ли су остале информације дате у 
Извештају о пословању материјално неусклађене са финансијским 
извештајима припремљеним за исту финансијску годину или са нашим 
сазнањима стеченим у току ревизије, или се на други начин чини да су оне 
материјално погрешно исказане. 
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На основу рада обављеног током ревизије финансијских извештаја, према 
нашем мишљењу, по свим материјално значајним аспектима: 
 
— остале информације дате у Извештају о пословању за годину која се 

завршава на дан 31. децембра 2020. године усклађене су са финансијским 
извештајима припремљеним за исту финансијску годину; и 

— Извештај о пословању је састављен у складу са релевантним законским 
одредбама. 
 

Поред тога, у светлу наших сазнања и разумевања Групе и њеног окружења 
стечених током наше ревизије, од нас се захтева да известимо уколико 
утврдимо материјално значајне грешке у Извештају о пословању и да 
наведемо природу сваке такве грешке. У том смислу, не постоји ништа што би 
требало да саопштимо у извештају. 

 

 
Београд, 
5. април 2021. године 

 КПМГ д.о.о. Београд 
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