РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Привредног друштва за дистрибуцију гаса "Лозница-гас" доо у мешовитој својини,
Лозница за 2021. годину

МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

Друштво је у оквиру краткотрочних потраживања исказало износ од 27.680 хиљада динара која се
односе на потраживања од купаца по основу склопљених уговора о изградњи типског прикључка и
Н обезбеђењу кућног мерно-регулационог сета, а чији рок за наплату је дужи од 12 месеци. Наведено има
за последицу да је Друштво преценило краткорочна, а потценило дугорочна потраживања у наведеном
износу.

А

Друштво није, вршило преиспитивање преосталог корисног века употребе некретнина, постројења и
опреме. Наведено има за последицу исказивање у аналитичкој евиденцији одређеног броја ставки
постројења и опреме која је и даље у употреби, а која је потпуно амортизована, односно чија је набавна
Л вредност једнака исправци вредности. Према подацима из аналитичких евиденција постројења и опреме
утврђено је да укупна набавна вредност потпуно амортизоване имовине износи 5.700 хиљада динара.

А Приликом састављања финансијских извештаја за 2021. годину Друштво није вршило процену нето
надокнадиве вредности залиха материјала које нису имале обрт у 2021. години, а чија је вредност у
аналитичкој евиденцији исказана у износу од 8.092 хиљада динара.

З

Потраживања од купаца исказана у билансу стања на дан 31. децембар 2021. године нису усаглашена са
МСФИ 9 – Финансијски инструменти, нити су рачуноводствене политике Друштва усаглашене са
изменом професионалне регулативе.
Друштво није у 2021. години, а ни у ранијим годинама, вршило резервисање за трошкове отпремнине

И приликом редовног одласка у пензију, као ни за трошкове јубиларних награда, што није у складу са
МРС 19 – Примања запослених.

Број датих препорука
Ефекти постигнути у току ревизије
Друштво је налогом извршило евидентирање прихода од приступа енергентском
систему за 2022. годину у износу од 2.682 хиљада динара као приходе од продаје
производа и услуга на домаћем тржишту у складу са чланом 50. Правилника о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и
предузетнике
Друштво је од зараде за месец јун 2022. године извршило обрачун и исплату накнаде
зараде запосленима за дане годишњег одмора, привремене спречености за рад у складу
са одредбама Правилника о раду на основу дванаестомеченог просека запослених. .
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