РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Грађевинског предузећа „Мостоградња“
акционарско друштво, Београд
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о финансијским извештајима
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На дан 31. децембар 2018. године Друштво је у оквиру залиха исказало вредност недовршене производње у износу од 313.700
хиљада динара по почетном стању. Наведени износ односи се на изведене радове, одобрени износ одштетних захтева и задржане
депозите и гаранције по подизвођачком уговору закљученим са Azvi SA огранак, Нови Сад за извођење радова на реконструкцији
Жежељевог моста преко Дунава у Новом Саду. Друштво није извршило свођење књиговодствене вредности залиха недовршене
производње на нето оствариву вредност у складу са МРС 2 – Залихе, параграфи 28-33, што није у складу са чланом 21 став 2 а у вези
са чланом 2 став 1 тачка 4 Закона о рачуноводству.
На дан 31. децембра 2018. године Друштво није извршило исправку вредности за потраживања која су старија од годину дана у
укупном износу од 85.563 хиљаде динара. Наведени износ односи се на потраживања која су старија од годину дана за која постоји
велика неизвесност у погледу наплате што није у складу са параграфом 58 МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и
одмеравање и чланом 21 став 2 а у вези са чланом 2 став 1 тачка 4 Закона о рачуноводству.
У пословним књигама Друштва на дан 31. децембар 2018. године исказане су обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада и
доприносе за обавезно социјално осигурање у износу од 724.378 хиљада динара, док према Записнику Пореске управе од 31.
децембра 2018. године износ дуга са каматом на дан 31. децембра 2018. године је 987.671 хиљада динара . Разлика у износу од
263.293 хиљаде динара односи се на износ обавезе по основу конверзије и отписа дуга из претходног УППР-а које нису спроведене у
пословним књигама Пореске управе, а које је Друштво искњижило из својих пословних књига у укупном износу од 250.805 хиљада
динара.
Скретање пажње

- На дан 31. децембар 2018. године, краткорочне обавезе
Друштва су веће од обртне имовине у износу од 501.128
хиљада динара. Друштво је у 2018. години оставарило
губитак у износу од 566.551 хиљаду динара, док укупан
акумулирани губитак износи 8.479.000 хиљада динара.
Овакво стање указује да постоји материјално значајна
неизвесност у вези са способношћу Друштва да настави
пословање по начелу сталности пословања.
-Друштво је од 15. марта 2017. године у поступку унапред
припремљеног плана реорганизације (УППР) који није
реализован јер је дошло до раскида уговора за најзначајнији
пројекат из којег је Друштво требало да оствари финансијска
средства која ће омогућити почетак сервисирања обавеза
према необезбеђеним повериоцима. Дана 28. јуна 2019.
године Привредном суду у Београду достављена је измењена
верзија Унапред припремљеног плана реорганизације ГП
„Мостоградња“ а.д. Београд и заказано је разматрање и
гласање о измењеном Унапред припремљеном плану
реорганизације за 10. септембар 2019. године.
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