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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 

Akcionarima i rukovodstvu Zvezda-Helios a.d., Gornj i Milanovac 
 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 2 do 41) Industrije boja i lakova „ZVEZDA-HELIOS“ 
a.d., Gornji Milanovac (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2013. 
godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu 
koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika, druge napomene uz finansijske 
izveštaje i statistički aneks.  
 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu Republike Srbije, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za sastavljanje 
finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne 
radnje ili greške. 
 

Odgovornost revizora 
 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima  na osnovu obavljene revizije. 
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Ovi 
standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i planiranje i da reviziju planiramo i obavimo na način koji 
omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od 
materijalnog značaja. 
 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u 
finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika 
materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. 
Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju 
finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja 
mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih 
računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte 
prezentacije finansijskih izveštaja. 
 

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za 
izražavanje našeg mišljenja. 
 

Mišljenje 
 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, 
finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 

 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim uslovima  
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima 
Zakona o računovodstvu Republike Srbije, koji nije sastavni deo priloženih finansijskih izveštaja. U skladu sa 
Zakonom o reviziji Republike Srbije, naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja 
o poslovanju za 2013. godinu sa finansijskim izveštajima za tu poslovnu godinu. Po našem mišljenju, finansijske 
informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2013. godinu usaglašene su sa revidiranim 
finansijskim izveštajima za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine. 
 
 
Beograd, 30. april 2014. godine 

Miroslav Tončić 
Ovlašćeni revizor 


































































































