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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

Руководству Jавног предузећа Електропривреда Србије, Београд 

Извештај о консолидованим финансијским извештајима Групе 

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја Јавног 
предузећа Електропривреда Србије, Београд (у даљем тексту „Предузеће”) и његових зависних 
друштава (у даљем тексту „Група”) који укључују консолидовани биланс стања са стањем на дан 
31. децембра 2015. године и консолидовани биланс успеха, консолидовани извештај о осталом 
резултату, консолидовани извештај о променама на капиталу и консолидовани извештај о 
токовима готовине за годину завршену на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених 
политика и друге напомене уз консолидоване финансијске извештаје. 

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје  

Руководство је одговорно за састављање и реално и објективно приказивање ових 
консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству и 
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, као и за интерне контроле за које 
руководство сматра да су неопходне за састављање консолидованих финансијских извештаја 
који не садрже материјално значајно погрешно приказивање настало услед проневере или 
грешке. 

Одговорност ревизора  

Наша одговорност је да на основу извршене ревизије изразимо мишљење о овим 
консолидованим финансијским извештајима. Ревизију консолидованих финансијских 
извештаја извршили смо у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди 
захтевају да поступамо у складу са начелима професионалне етике и да планирамо и извршимо 
ревизију на начин који нам омогућава да стекнемо разумно уверење да консолидовани 
финансијски извештаји не садрже материјално значајно погрешно приказивање. 

Ревизија подразумева примену поступака ради прибављања ревизорских доказа о износима и 
обелодањивањима садржаним у консолидованим финансијским извештајима. Избор поступака 
зависи од ревизорског просуђивања, укључујући процену ризика од настанка материјално 
значајног погрешног приказивања у консолидованим финансијским извештајима, насталог 
услед проневере или грешке. При процени ових ризика, ревизор цени интерне контроле 
релевантне за састављање и реално и објективно приказивање консолидованих финансијских 
извештаја Групе у циљу избора адекватних ревизорских поступака у датим околностима, а не за 
потребе изражавања мишљења о делотворности интерних контрола Групе. Ревизија такође 
обухвата оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и прихватљивости 
рачуноводствених процена које је извршило руководство, као и оцену општег приказа 
консолидованих финансијских извештаја. 

Верујемо да су ревизијски докази које смо прибавили довољан и адекватан основ за 
изражавање мишљења са резервом. 
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Извештај о консолидованим финансијским извештајима Групе (наставак) 

Основа за мишљење са резервом 

На дан 31. децембра 2015. године, нематеријална имовина у износу РСД 1.753.849 хиљада, 
грађевински објекти у износу РСД 1.040.064 хиљаде и некретнине, постројења и опрема у 
припреми у износу РСД 10.980.310 хиљада су се односила на пројекте који су у току више од три 
године, а за које Група није проценила надокнадиву вредност у складу са захтевима МРС 36 – 
„Умањење вредности имовине“.  Од укупног износа (РСД 13.774.223 хиљаде), РСД 6.973.502 
хиљаде се односи на пројекат изградње термоелектране „Колубара Б“, РСД 4.508.506 хиљада се 
односи на пројекте у зависном друштву Оператор дистрибутивног система ЕПС дистрибуција 
д.о.о., док се остатак односи на остале разне пројекте. Нисмо били у могућности да прибавимо 
довољно ревизијских доказа на основу којих бисмо могли да утврдимо надокнадиву вредност 
ових средстава и да на основу тога квантификујемо потенцијалне ефекте умањења вредности 
истих на консолидоване финансијске извештаје за 2015. годину. Ово питање било је такође 
предмет резерве у мишљењу ревизора на финансијске извештаје за 2014. годину. 

На дан 31. децембра 2015. године стање залиха Групе износило је РСД 26.614.723 хиљадe (без 
датих аванса за залихе). У оквиру наведеног износа залиха укључене су и споро-обртне залихе у 
износу РСД 6.858.024 хиљаде, док исправка вредности истих износи РСД 3.194.006 хиљада. 
Нисмо били у могућности да прибавимо довољно ревизијских доказа на основу којих бисмо 
могли да утврдимо нето оствариву вредност остатка споро-обртних залиха и износу од РСД 
3.664.018 хиљада и да на основу тога квантификујемо потенцијалне ефекте умањења вредности 
истих на консолидоване финансијске извештаје за 2015. годину.  

На дан 31. децембра 2015. године Група није признала резервисање за коначну рекултивацију 
депонија шљаке и пепела у термоелектранама Костолац, Колубара, Морава, Никола Тесла А и 
Никола Тесла Б, у складу са захтевима МРС 37 – „Резервисања, потенцијалне обавезе и 
потенцијална имовина“ . Нисмо били у могућности да прибавимо довољно ревизијских доказа 
на основу којих бисмо могли да утврдимо вредност наведеног резервисања, односно средстава и 
трошкова у консолидованим финансијским извештајима. 

Мишљење са резервом 

Према нашем мишљењу, осим за ефекте питања која су наведена у Основи за мишљење са 
резервом, консолидовани финансијски извештаји приказују реално и објективно финансијску 
позицију Групе са стањем на дан 31. децембра 2015. године, резултате њеног пословања и 
токове готовине за годину завршену на тај дан у складу са захтевима Закона о рачуноводству и 
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији.  
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Извештај о другим законским и регулаторним захтевима

Извештај о Годишњем извештају Групе  

Проверили смо, и уверили смо се да су остале информације садржане у Годишњем извештају 
Групе за годину завршену на дан 31. децембра 2015. године усклађене са информацијама 
садржаним у горе наведеним консолидованим финансијским извештајима. Руководство је 
одговорно за састављање и за тачност података садржаних у Годишњем извештају Групе. Наша 
одговорност је да на основу извршених провера изразимо мишљење о усклађености 
информација приказаних у Годишњем извештају Групе са информацијама приказаним у 
консолидованим финансијским извештајима. 

Одговорност Ревизора 

Поступке провере спровели смо у складу са Међународним стандардима ревизије. Поменути 
стандарди захтевају да планирамо и спроведемо поступке провере како бисмо стекли разумно 
уверавање о томе да ли су остале информације садржане у Годишњем извештају Групе, у коме 
се наводе чињенице које су такође приказане у консолидованим финансијским извештајима, у 
свим материјално значајним аспектима усклађене са информацијама садржаним у 
консолидованим финансијским извештајима. Верујемо да спроведени поступци провере 
представљају разуман основ за изражавање мишљења. 

Мишљење 

Према нашем мишљењу, остале информације садржане у Годишњем извештају Групе за годину 
завршену на дан 31. децембра 2015. године усклађене су у свим материјално значајним 
аспектима са информацијама садржаним у консолидованим финансијским извештајима. 

_________________________ _________________________________
Миливоје Нешовић                                                                   PricewaterhouseCoopers d.o.o., Beograd 
Лиценцирани ревизор 

Београд, 13. јула 2016. године  
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