РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
„Грађевинске дирекције Србије“ д. о. о. Београд за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Позитивно
Друштво је више приказало у финансијским извештајима расходе по основу
обезвређења имовине, а мање дугорочне финансијске пласмане у износу од 2.834
хиљаде динара, за извршено обезвређење вредности имовине која је већ била
књиговодствено обезвређена, што није у складу са чланом 8 став 13 Правилника о
Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва,
задруге и предузетнике и параграфима 9 и 59 МРС 36 Умањење вредности имовине,
а у вези са чланом 25 став 2 Закона о рачуноводству.
Друштво у својим пословним књигама на дан 31. децембар 2020. године има
евидентиране 22 ставке опреме књиговодствено амортизоване (4 моторна возила и
Н 18 ставки остале опреме) која је и даље у употреби, а нема исказану садашњу
Е вредност, укупне набавне вредности у износу од 11.055 хиљада динара, чији су
П
трошкови амортизације распоређени само током дела корисног века употребе
Р
А средстава, уместо током целог периода коришћења, зато што приликом састављања
В финансијских извештаја за 2020. годину, и у претходним периодима, Друштво није
И вршило преиспитивање корисног века употребе опреме на крају сваке године и
Л промену рачуноводствене процене у ситуацијама када су очекивања заснована на
Н
новим проценама корисног века употребе знатно различита од претходних, нити је
О
С прилагодило стопе амортизације према очекиваној динамици трошења будућих
Т економских користи које су садржане у средству, како је предвиђено параграфима
И 50 и 51 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема.
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Ради отклањања утврђених неправилности дали смо
једну препоруку

Број датих препорука
1
Опрема

Друштво је у обавези да у
року од 90 дана достави
одазивни извештај о
отклањању откривених
неправилности и доказе о
поступању по датој
препоруци

Ефекти сарадње
У поступку ревизије, Друштво је предузело следећу меру:
за више приказане расходе по основу обезвређења имовине и мање приказане дугорочне
финансијске пласмане у финансијским извештајима за 2020. годину у износу од 2.834 хиљаде
динара, извршило је исправку у пословним књигама за 2021. годину смањењем исправке
вредности дугорочних финансијских пласмана у корист прихода, у наведеном износу.

