РЕЗИМЕ
Извештаја о ревизији финансијских извештаја Института за општу и физичку
хемију ад, Београд за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ

Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

Друштво је исказало потраживања од купаца у земљи по почетном стању, код којих постоји неизвесност наплате, односно постоје
објективни докази о умањењу вредности потраживања (стечај, покренут поступак принудне ликвидације) у укупном износу од
28.144 хиљадe динара, а да за иста није вршило процену наплативости, као ни умањење вредности истих, што није у складу са
МСФИ за МСП параграфима 11.21‒11.26 Одељак 11 – Основни финансијски инструменти и чланом 23. Правилника о
рачуноводству и рачуноводственим политикама, због чега није познат износ расхода од обезвређења потраживања који је требало
исказати у финансијским извештајима за 2018. годину по основу процене наплативости наведених потраживања.
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Друштво није у складу са МСФИ за МСП Одељак 32 – Догађаји после извештајног периода и Одељак 11 – Основни финансијски
инструменти, извршило обезвређење потраживања од купца у земљи исказаног по почетном стању у износу од 5.666 хиљада динара,
иако су постојали објективни докази о умањењу вредности потраживања (купац је избрисан из Регистра приведних субјеката који
води Агенција за привредне регистре), због чега је Друштво у финансијским извештајима за 2018. годину исказало прецењена
потраживања од купаца и потцењене расходе по основу обезвређења имовине у износу од 5.666 хиљада динара.
У периоду од 1. јануара 2016. године до 31. маја 2018. године Друштво није у пословним књигама евидентирало режијске трошкове
за коришћење пословног простора по основу Уговора о коришћењу пословног простора закљученим са Факултетом за физичку
хемију Универзитета у Београду. По наведеном основу Друштво и Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду, воде
истоврсне спорове, везане за висину накнаде за комуналне трошкове.
Наведено поступање није у складу са чланом 19. Закона о рачуноводству и има за последицу прецењен резултат из ранијих година у
износу од најмање 5.532 хиљада динара, као и исказивање у финансијским извештајима за 2018. годину потцењених трошкова
производних услуга у најмањем износу од 1.126 хиљадa динара и потцењених обавеза у најмањем износу од 6.658 хиљада динара.
Друштво није обрачунало одложене порезе на дан финансијских извештаја у складу са захтевима МСФИ за МСП Одељак 29 - Порез
на добитак.
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