РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Друштва са ограниченом одговорношћу Борбени сложени
системи Београд, Београд-Нови Београд за 2019. годину
МИШЉЕЊЕ

Мишљење са резервом
о финансијским извештајима
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Друштво није у оквиру некретнина, постројења и опреме у припреми, које су на дан 31. децембра 2019. године исказане у износу од 801.086
хиљада динара, евидентирало улагања која се односе на изведене радове у 2019. години на спољном уређењу са припадајућим инсталаторским
радовима у делу производног комплекса по испостављеној привременој ситуацији у износу од 5.361 хиљаду динара и на тај начин потценило
некретнине, постројења и опрему у припреми и обавезе из пословања у износу од 5.361 хиљаду динара. Поред тога није повећало вредност
инвестиционих некретнина за износ од 84.063 хиљаде динара за изведене радове на објектима у износу од 61.671 хиљаду динара и за друге
трошкове у износу од 22.392 хиљаде динара који су настали на изградњи објеката, односно Друштво није наведене трошкове укључило у цену
коштања инвестиционих некретнина у складу са параграфима 16. и 17. МРС 16 ‒ Некретнине, постројења и опрема, већ их је евидентирало у
оквиру некретнина, постројења и опреме у припреми. Наведено поступање Друштва имало је за последицу исказивање у финансијским
извештајима за 2019. годину прецењених некретнина, постројења и опреме у припреми и потцењених инвестиционих некретнина у износу од
84.063 хиљаде динара.
Друштво је на дан 31. децембра 2019. године у финансијским извештајима мање исказало основни капитал за износ од 22.185 хиљада динара у
односу на износ основног капитала који је утврђен Оснивачким актом Друштва и одлукама о повећању основног капитала Друштва и који је
регистрован код Агенције за привредне регистре. Наведено неслагање потиче из периода пре 2012. године.

Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А

Скретање пажње
Друштво је власник 100 % удела у основном капиталу Друштва са
ограниченом одговорношћу Белом, Узићи. На основу Одлуке
Скупштине Друштвa са ограниченом одговорношћу Белом, Узићи од
20. септембра 2016. године о повећању основног капитала повећањем
улога оснивача Борбени сложени системи д.о.о., Београд уносом
неновчаног улога - земљишта у вредности од 15.736 хиљада динара, у
Агенцији за привредне регистре 11. октобра 2016. године
регистровано је повећање основног капитала Друштва са ограниченом
одговорношћу Белом, Узићи и унос неновчаног улога. Међутим, у
листовима непокретности за наведено земљиште Републичког
геодетског завода, Службе за катастар непокретности Пожега од 14.
марта 2019. године, као носилац права својине на уложеном
земљишту и даље је уписано друштво Борбени сложени системи
д.о.о., Београд. На овом земљишту, као непокретности у својини
Борбени сложени системи д.о.о., Београд, решењима Службе за
катастар непокретности од 4. јула 2017. године, дозвољен је упис
извршне вансудске хипотеке.
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Друштвo са ограниченом одговорношћу Борбени сложени
системи Београд, Београд-Нови Београд је у обавези да у року
од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

