РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва за одржавање и
обезбеђивање објеката „Костолац-Услуге“ д. о. о. Костолац за 2021. годину
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Друштво је у финансијским извештајима за 2021. годину мање исказало расходе и више
исказало потраживања по основу продаје у износу од 2.266 хиљада динара, мање исказало
средства на текућем рачуну и мање исказало краткорочне финансијске обавезе у износу од
2.879 хиљада динара и више исказало трошкове накнада по уговорима о привременим и
повременим пословима у износу од 2.203 хиљаде динара и у истом износу више исказало у
пословним књигама и исплатило остале краткорочне обавезе.

Због погрешне класификације, Друштво је уместо дугорочних обавеза исказало
Н краткорочне финансијске обавезе у износу од 5.112 хиљада динара.
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Друштво није извршило попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2021.
године у износу од 23.220 хиљада динара а за признавање, вредновање, презентацију и
обелодањивање позиција у финансијским извештајима, Друштво примењује Правилник о
начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица, уместо да примењује правила
вредновања прописана за мала правна лица.
У Напоменама уз финансијске извештаје, Друштво није обелоданило тачну стопу
амортизације коју је користило приликом обрачуна амортизације за транспортна средства.

езиме

ДРУГА ПИТАЊА
Са друштвом за ревизију, Друштво је закључило уговор о обављању ревизије финансијских извештаја за
2021. годину дана 7. марта 2022. године, уместо најкасније до 30. септембра 2021. године и овај уговор
није закључило на основу одлуке Скупштине Друштва, што није у складу са одредбама члана 32 став 1
Закона о ревизији.
Ради отклањања утврђених неправилности дали смо осам препорука
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Обавезе

Број датих препорука
Друштво је у обавези да у року од 90
дана достави одазивни извештај о
отклањању откривених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама

