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РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији финансијских извештаја „Института за рударство и
металургију“, Бор за 2019. годину

МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом о финансијским извештајима
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 Институт није, у складу са захтевима параграфа 58 МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и
одмеравање, извршио умањење вредности потраживања за исплаћене накнаде зарада запосленима које се
рефундирају, а која потичу из ранијих година и код којих је од рока за њихову наплату прошло више од
годину дана у износу од 19.288 хиљада динара;
 Институт није, у пословним књигама ранијих година евидентирао трошкове зарада и накнада зарада и обавезе
за нето зараде и накнаде зарада у износу од 4.882 хиљаде динара;
 Институт није у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину и Законом о буџету Републике
Србије за 2019. годину, извршио расподелу добити у укупном износу од 16.869 хиљада динара. Наведеним
законима је у члану 16. став 1. прописано да су јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач
Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву дужна да најмање 50%
припадајућег дела добити по завршном рачуну за 2017. и 2018. годину, што укупно износи 5.528 хиљада
динара, уплате у буџет Републике Србије најкасније до 30. новембра 2018. године (за 2017. годину), односно
до 30. новембра 2019. године (за 2018. годину);
 Институт у својим пословним књигама евидентира 21 собу садашње вредности у износу од 4.077 хиљада
динара, које се налазе у Самачком смештају у Бору, иако у катастру непокретности нема уписано право
власништва нити друго стварно право над наведеним собама.
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ЕФЕКТИ САРАДЊЕ:
У поступку ревизије, Институт је у складу
са захтевима МРС 39 – Финансијски
инструменти: признавање и одмеравање, у
пословним књигама за 2020. годину,
евидентирао учешће у капиталу Самачки
смештај д.о.о., Бор, у износу од 3.124
хиљаде динара.

Финансијско
управљање и
контрола

Институт
је у обавези да достави
одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама.

