РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Привредног друштва за одржавање и обезбеђивање објеката, имовине и друге услуге
„Телус” а. д. Београд за 2018. годину
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Финансијски извештаји
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Привредно Друштво „Телус” а. д. Београд није поступило у складу са Међународним
рачуноводственим стандардима, јер у својим пословним књигама има евидентирано 220
ставки опреме књиговодствено амортизоване (35 моторних возила и 185 ставки остале
опреме) која је и даље у употреби, набавне вредности у износу од 56.930 хиљада динара,
чији су трошкови амортизације распоређени само током дела корисног века употребе
средстава, уместо током целог периода коришћења, зато што приликом састављања
финансијских извештаја, Друштво није вршило преиспитивање корисног века употребе
опреме на крају сваке године и промену рачуноводствене процене, нити је прилагодило
стопе амортизације према очекиваној динамици трошења будућих економских користи које
су садржане у средству.

езиме
ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије отклоњене су следеће неправилности:
 Друштво је извршило попис 2.050 комада ХТЗ опреме, која није
стављена у употребу и приказало у редовним годишњим
финансијским извештајима, мање трошкове материјала и веће
залихе ХТЗ опреме за 4.149 хиљада динара, у односу на исте
позиције приказане у финансијским извештајима за статистичке
потребе;
 Друштво је извршило исправку вредности потраживања од купаца
која нису наплаћена више од 60 дана после доспећа и у вези са
којима је покренута принудна наплата, и исказало расходе по
основу обезвређења потраживања у износу од 2.249 хиљада динара;
 За резервисање које је више извршено Друштво је смањило
дугорочна резервисања у корист прихода од укидања дугорочних
резервисања у износу од 500 хиљада динара;
 Друштво је извршило попис ванбилансне активе и пасиве, која
текуће године и ранијих година није пописивана и у редовним
годишњим финансијским извештајима је приказало за 26.561
хиљаду динара мању у односу на финансијске извештаје за
статистичке потребе, због погрешних евидентирања;
 Друштво је донело Правилник о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, у циљу
отклањања неправилности утврђених у вези са пописом имовине и
обавеза.
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