РЕЗИМЕ
Извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа Југоимпорт -СДПР,
Београд (Нови Београд) за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

Предузеће није у цену коштања нематеријалне имовине у припреми исказане на дан 31. децембaр 2018. године у износу од
673.037 хиљада динара укључило све директно приписиве трошкове неопходне за креирање, производњу и припрему
имовине за функционисање (трошкови примања запослених, производне услуге и друге издатке настале при развоју
нематеријалног улагања) у најмањем износу од 169.351 хиљаду динара, што није у складу са захтевима МРС 38 Нематеријална имовина. Такође, Предузеће на дан 31. децембар 2018. године није преиспитало да ли средства израђена,
односно проистекла из развоја, након завршетка развоја или појединих фаза развоја испуњавају услове за признавање у
складу са захтевима МРС 38 - Нематеријална имовина и МРС 2 -Залихе, због чега нисмо могли потврдити вредност
исказане нематеријалне имовине у припреми исказане на дан 31. децембар 2018. године у износу од 673.037 хиљада
динара.
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Предузеће није укинуло одступање планске цене од стварне цене коштања залиха учинака које је садржано у залихама
недовршене производње по почетном стању и у 2018. години, у оквиру недовршене производње исказује трошкове који не
доприносе довођењу залиха на садашњу локацију и у садашње стање и евидентирало je пословне промене на залихама
учинака које се воде у погонском књиговодству у корист/на терет рачуна у финансијском књиговодству, што није у складу
са МРС 2 – Залихе и у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна
друштва, задруге и предузетнике. Такође, у поступку ревизије нису презентоване пописне листе за залихе недовршене
производње по носиоцима трошкова исказане на дан 31. децембар 2018. године, због чега додатним ревизорским
поступцима нисмо могли утврдити стварно стање и вредност залиха недовршене производње, па самим тим и износ
одступања планске цене од стварне цене коштања за залихе учинака, као и ефекте на финансијске извештаје за 2018.
годину.

Предузеће је у 2018. години у оквиру нематеријалних трошкова евидентирало трошкове у износу од 159.532 хиљаде динара
који су настали у 2017. години, што није у складу са Законом о рачуноводству и МРС 1 ‒ Презентација финансијких
извештаја и имало је за последицу прецењене нематеријалне трошкове у износу од 159.532 хиљаде динара, потцењене
позитивне курсне разлике у износу од 227 хиљада динара и прецењен финансијски резултат из ранијих година у износу од
159.759 хиљада динара, односно Предузеће је у 2017. години исказало добитак пре опорезивања више у износу од 159.759
хиљада динара, а у 2018. години мање за 159.532 хиљаде динара.
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