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МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Позитивно
Институт је више приказао у финансијским извештајима трошкове амортизације за
1.734 хиљаде динара и у истом износу мање приказао вредност опреме и нето
добитак, због неправилно извршеног обрачуна амортизације дела опреме, што није
Н
у складу са параграфом 17.18 Одељка 17 Некретнине, постројења и опрема МСФИ
за МСП и чланом 36 став 6 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
А
политикама Института, а у вези са чланом 21 став 1 Закона о рачуноводству.
Л Институт је више приказао у финансијским извештајима трошкове производних
услуга, а мање имовину и добит у износу од 496 хиљада динара, за набављену
А опрему која испуњава услове за признавање као сталног средства а приказана је као
пословни расход периода, што није у складу са параграфима 17.2 и 17.4 Одељак 17
З Некретнине, постројења и опрема МСФИ за МСП, а у вези са чланом 21 Закона о
рачуноводству и чланом 33 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
И политикама Института.
Институт је приказао у Финансијским извештајима за 2019. годину, ванбилансну
активу и пасиву у износу од 2.745 хиљада динара на основу неодговарајућег начина
вредновања имовине и ову имовину је приказао у оквиру ванбилансне активе и
пасиве уместо у оквиру билансне активе односно пословне имовине, што није у
складу са параграфима 2.15(а), 2.27, 2.30 и 2.34 Међународног стандарда
финансијског извештавања за мала и средња правна лица и чланом 64 Правилника о
Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва,
задруге и предузетнике, а у вези са чланом 21 став 1 Закона о рачуноводству.
езиме
Ради отклањања утврђених неправилности дали смо
три препоруке

Број датих препорука
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Трошкови

Ванбилансна актива и пасива

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

