РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд,
Београд за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ

Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

Предузеће је у пословним књигама евидентирало пољопривредно земљиште у износу од 103.648 хиљада динара, за
које је увидом у лист непокретности од 6. јануара 2020. године утврђено да је други субјект уписан као ималац права
коришћења на земљишту, а Предузеће није на дан састављања финансијских извештаја за 2020. годину преиспитало
Н основ евидентирања наведеног земљишта у пословним књигама. Предузеће је на овај начин исказало прецењене
Е ревалоризационе резерве у износу од 99.629 хиљаде динара, прецењени резултат из ранијих година у износу од 4.019
О П хиљаде динара и прецењене некретнине постројења и опрему у износу од 103.648 хиљаде динара.
Т Р
К А Предузеће није евидентирало учешће у капиталу друштва са ограниченом одговорношћу„Ски центар Брезовица“ доо,
Р В Београд односно неновчани улог у износу од 162.634 хиљаде динара у складу са Уговором о оснивању друштва са
И И ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица“ доо, Београд, а који је у Агенцији за привредне регистре
В Л регистрован као уписани и унет неновчани капитал.
Е Н
Предузеће је у оквиру ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина,
Н О постројења и опреме евидентирало износ од 816.925 хиљадe динара који не представља ефекте ревалоризације
Е С некретнина, постројења и опреме, што није у складу са захтевима Међународних рачуноводствених стандарда и
Т Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике.
И Наведено поступање Предузећа имало је за последицу прецењене ревалоризационе резерве у износу од 816.925
хиљаде динара, прецењени резултат из ранијих година у износу од 114.695 хиљада динара и потцењене обавезе у
износу од 931.620 хиљада динара.

Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ Београд, Београд је у току ревизије предузело мере
исправљања за све утврђене неправилности.

