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VLASNIKU I RUKOVODSTVU DRUŠTVA
GAS doo, Bečej

MIŠLJENJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Gas doo, Bečej (u daljem tekstu: Društvo) sa

stanjem na dan 31. decembra 2019. godine, koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra

2019. godine, bilans uspeha za godinu koji se završava na taj dan, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o

tokovima gotovine, izveštaj o promena na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje, uključujući i

pregled značajnijih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju

finansijski položaj Gas doo, Bečej na dan 31. decembra 2019. godine, rezultate poslovanja i tokove

gotovine za 2019. godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Osnov za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Zakonom o reviziji

Republike Srbije. Naša odgovornost koja proističe iz ovih standarda je detaljnije opisana u delu ovog

izveštaja pod nazivom „Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Nezavisni smo od

Društva u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za reviziju finansijskih izveštaja u Republici

Srbiji i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. Smatramo da su revizorski

dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da pružaju razumnu osnovu za naše mišljenje.

Odgovornost uprave i rukovodstva Društva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten prikaz finansijskih izveštaja u skladu

sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije i za uspostavljanje takvih internih kontrola koje se

smatraju relevantnim za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne netačnosti,

nastale bilo zbog pronevere ili zbog greške. Tokom sastavljanja finansijskih izveštaja, uprava je

odgovorna za procenjivanje sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u doglednoj budućnosti, ili da

objavi, ako je primenljivo, pitanja vezana za vremensku ograničenost poslovanja, i da koristi

računovodstvenu osnovu utemeljenu na konceptu nastavka poslovanja osim ako uprava ili namerava da

likvidira Društvo ili prekine poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi

za upravljanje su odgovorni za nadzor nad procesom finansijskog izveštavanja koji je ustanovilo Društvo.
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Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Naši ciljevi su da steknemo razumno uverenje da finansijski izveštaji kao celina ne sadrže značajne

pogrešne iskaze nastale usled prevare ili greške i da izdamo izveštaj koji uključuje naše mišljenje.

Razumno uverenje je visok stepen uverenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MRS

uvek otkriti značajne pogrešne iskaze kada oni postoje. Pogrešni iskazi mogu nastati usled prevare ili

greške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili zbirno, mogu uticati na

ekonomske odluke korisnika koje su formirane na osnovu tih finansijskih izveštaja.

Beograd, 17.03.2020. godine

Dr Milivoje Cvetinović
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