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Извештај о ревизији финансијских извештаја Предузећа за производњу гумарских и
хемијских производа Trayal корпорација АД, Крушевац за 2021. годину

МИШЉЕЊЕ
Са резервом о финансијским извештајима
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• Друштво није на крају извештајног периода за нематеријалну имовину у припреми у износу од 37.953 хиљаде
динара, утврдило фазу реализације у којој се налази, нити је оценило да ли постоје назнаке умањења вредности
на основу којих би требало проценити надокнадиви износ средства и евентуално свођење књиговодствене
вредности наведене нематерјалне имовине у припреми на надокнадиву вредност;
• Друштво је на дан 31. децембар 2021. године исказало инвестиционе некретнине по фер вредности у износу од
489.937 хиљада динара, супротно усвојеним рачуноводственим политикама којима је дефинисано да се
инвестиционе некретнине након почетног признавања исказују по набавној вредности;
• Друштво је у оквиру некретнина, постројења и опреме у припреми исказало грађевинске објекте који се налазе у
употреби и није вршило обрачун амортизације од периода када су била расположива за употребу до краја
извештајног периода;
• Друштво није успоставило погонски обрачун трошкова на начин да се залихе недовршене производње и готових
производа вреднују по нижој цени од цене коштања или нето оствариве вредности, јер je у обрачун цене коштања
и учинака, укључило трошкове који не доприносе довођењу залиха на садашњу локацију и у садашње стање, као
и директне и индиректне трошкове без утврђених критеријума. Осим наведеног, Друштво није извршило
правилну процену вредности залиха, јер залихе материјала и робе у малопродајном објекту – хотел Јастребац није
исказало на основу веродостојне рачуноводствене исправе;
• Друштво није у 2021. и ранијих година вршило резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као ни
обрачун одложних пореских средства односно обавеза;
• Друштво је у току 2021. године вршило адаптацију у закупљеном пословном простору у износу од 9.604 хиљаде
динара и наведене грађевинске радове евидентирало као трошкове производних услуга, уместо као повећање
вредности улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.
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Предузеће за производњу гумарских и
хемијских производа Trayal корпорација
АД, Крушевац у обавези је да у року од
90 дана достави одазивни извештај о
отклањању утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ:
1. Друштво је евидентирало смањење унапред
плаћених трошкова на терет расхода по основу
исправки грешке из ранијих година које нису
материјално значајне у износу од 6.811 хиљаде
динара;
2. Друштво је евидентирало повећање дугорочних
обавеза и смањење дугорочних обавеза које доспевају
до годину дана у износу од 12.261 хиљаде динара;
3. Друштво је смањило вредност обавеза по основу
пореза на добитак и краткорочна активна временска
разграничења у износу од 149.797 хиљада динара.

