Резиме кључних налаза из Извештаја о ревизији финансијских извештаја и
правилности пословања
„Дипос“ доо, Београд за 2017. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилности пословања
позитивно
са резервом

Није уредио елементе за обрачун и исплату основне зараде (цена рада и коефицијенти посла)
Правилником о раду као општим актом за чије је доношење надлежна Скупштина Друштва, већ је
наведене елементе актима прописао директор, што није у складу са важећим прописима.
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Више је обрачунао и исплатио накнаду за исхрану у току рада запосленима за 3,2 милиона динара,
регрес за коришћење годишњег одмора за 1,4 милиона динара и увећање зарада по основу времена
проведеног на раду (минули рад) у износу од 1,7 милиона динара.
Без прописане сагласности ангажовао је лица по уговорима о делу и уговорима о привременим и
повременим пословима преко 10% од укупног броја запослених, што није у складу са важећим
прописима. Просечан број радно ангажованих лица по тим уговорима у 2017. години је 54, док је
просечан број запослених у том периоду 51.
Закључио је уговоре о снабдевању топлотном енергијом са купцима (закупцима) и поред тога што нема
лиценцу из области производње, дистрибуције, управљања и снабдевања топлотном енергијом. Укупни
приходи по том основу износе 6,7 милиона динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Дипос доо Београд даје у закуп непокретности у власништву
Републике Србије искључиво непосредном погодбом.
Непосредна погодба се по важећим прописима примењује
изузетно.

Ефекти постигнути у току ревизије
- Донете су Измене и допуне Правилника
о раду којим су уређени елементи за
обрачун и исплату основне зараде на који
је Скупштина Друштва дала сагласност;
- Сачињен је Правилник о праћењу
извршења закључених уговора о закупу;
- Прибављена сагласност Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање за 56 лица.
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