РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић – ПИМ“ а.д., Београд за 2020. годину
МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ
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Друштво је повећало учешћа у капиталу зависних друштава ПИМ „Хидроинжењеринг“ д.о.о. и ПИМ
„Стандард“ д.о.о. Београд за 9.510 хиљада динара, приходе од дивиденди за 36.956 хиљада динара и друга
потраживања за 392 хиљаде динара и умањило обавезе из пословања у износу од 20.054 хиљаде динара и
обавезе по основу краткорочних зајмова у износу од 7.000 хиљада динара према наведеним зависним
друштвима, што није у складу са Законом о рачуноводству, МРС 27 и Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама, према коме се улагања у зависна друштва обухватају применом методе
набавне вредности, а дивиденда признаје када је установљено право да прими дивиденду.
Друштво је без сагласности Владе Републике Србије остварени нето добитак за 2019. годину у износу од
3.867.312 хиљада динара у целини распоредило на покриће губитка из ранијих година, што није у складу са
Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину.
Друштво је у 2020. години повећало вредност сталних средстава намењених продаји за износ од 51.941 хиљаду
динара, што није у складу са захтевима МСФИ 5 Стална имовина која се држи за продају и престанак
пословања.
Друштво није презентовало веродостојну рачуноводствену документацију у складу са Законом о
рачуноводству, због чега изражавамо резерву на исказану вредност некретнина, постојења и опрему, најмање у
износу од 1.660.199 хиљада динара и ревалоризационих резерви у истом износу.
Друштво је исказало приходе од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 25.996
хиљада динара, за које није презентована веродостојна рачуноводствена документација, што није у складу са
Законом о рачуноводству.
Напомене уз финансијске извештаје Друштва нису састављене у складу са Законом о рачуноводству и
Међународним рачуноводственим стандардима јер нису обелодањени сви подаци који се односе на
некретнине, постројења и опрему, неусаглашена потраживања најмање у износу од 17.729 хиљада динара и
неусаглашене обавезе најмање у износу од 18.803 хиљаде динара, а у већем износу обелодањени су расходи за
25.023 хиљаде динара и приходи за 312.794 хиљаде динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скренули смо пажњу на податке о акцијском капиталу који је у пословним књигама и финансијским извештајима
Друштва исказан у износу од 5.438.055 хиљаде динара, а који нису усаглашени са подацима о акцијском капиталу
исказаном у Централном регистру хартија од вредности и у Регистру који води Агенција за привредне регистре.
ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије Друштво је предузело
следеће мере:

извршило
је
исправку
књижења и део дугорочних кредита
који доспева у 2021. години
евидентирало на рачуну краткорочних
финансијских обавеза;

Надзорни одбор Друштва је у
августу 2021. године донео одлуку
којом су усвојени Извештаји о
процени фер тржишне вредности
имовине, обавеза и капитала на дан 31.
децембар 2019. године и на дан 31.
децембар 2020. године.

Дате препоруке по областима
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Друштво је
у обавези да
достави
одазивни
извештај о
отклањању
откривених
неправилнос
ти и доказе о
поступању
по датим
препорукама
.

