РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја „Југословенско речно бродарство“ ад, Београд
(Савски венац) за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Позитивно мишљење
о финансијским извештајима

Друштво није вршило преиспитивање преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине, постројења и опреме како је
предвиђено параграфом 102 МРС 38 – Нематеријална имовина и параграфом 51 МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема и самим
тим није вршило промену рачуноводствене процене у ситуацијама када су очекивања заснована на новим проценама корисног века
употребе знатно различита од претходних нити је прилагодило стопе амортизације новим околностима. Наведено има за последицу
исказивање у аналитичкој евиденцији одређеног броја средстава која су и даље у употреби, а немају исказану садашњу вредност,
Н
односно укупни трошкови амортизације су распоређени током дела корисног века употребе средстава, а не током целог периода
А
коришћења. Укупна набавна вредност потпуно амортизованих средстава на дан 31. децембар 2018. године износи 852.170 хиљада
Л
динара.
А
З
И Друштво није вршило преиспитивање књиговодствене вредности учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким
подухватима JRB Schiffsagentur gmbh, Regensburg, Немачка у износу од 4.597 хиљада динара иако је над придруженим правним
лицем отворен поступак ликвидације, што представља индикатор смањења вредности учешћа. Због наведеног, Друштво није
поступило у складу са параграфом 9 и 12 МРС 36 - Обезвређење имовине по којем треба да се на крају сваког извештајног периода
утврди да ли постоје назнаке умањења вредности средстава и ако постоје треба извршити процену надокнадиве вредности.
Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А

Скретање пажње
- У Напоменама уз финансијске извештаје Друштва обелодањено је да
се на дан 31. децембар 2018. године води већи број судских спорова и
да је Друштво извршило резервисање за веће судске спорове за које
се са извесношћу може предвидети исход.
За судски спор који се води пред надлежним судом у Аустрији по
коме се Друштво терети за загађење воде на Дунаву и који датира из
2005. године није извршено резервисање у финансијским извештајима
за 2018. годину, обзиром на неизвесност у вези са исходом судског
спора.
- У Напоменама уз финансијске извештаје Друштва обелодањено је да
се Друштво налази у поступку приватизације и да је у току поновна
процена имовине и капитала из разлога што је од последње процене
прошло две године. Завршетак поступка приватизације државног
капитала може имати материјално значајне ефекте на финансијске
извештаје Друштва у будућем периоду.
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