РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа
"Други-октобар", Вршац за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Позитивно мишљење
о финансијским извештајима

Предузеће на крају извештајног периода, није вршило тестирање на обезвређење нематеријалне имовине у припреми, а која се
односи на информациони систем за надгледање и аутоматско управљање системом водоснабдевања на локацији Думбрава, који је
набављен по фактури од 21. децембра 2007. године у износу од 355 хиљада динара. Информациони систем није стављен у употребу,
а у међувремену је технички застарео и некомпатибилан је са новоуграђеном опремом. На тај начин више су исказани нематеријална
имовина и нераспоређена добит ранијег периода за износ од 355 хиљада динара.
У пословним књигама Предузећа, евидентирана су улагања на туђим некретнинама – улагање у паркинг Ватин, чија је набавна
вредност и исправка вредности исказана у износу од 18.579 хиљада динара. Уговор о закупу истекао је 2016. године од када
Предузеће нема контролу над средством, па евидентирање у пословним књигама није у складу са параграфом 4.4 Концептуалног
оквира за финансијско извештавање.
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Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 3.009 хиљада динара односе се на трошкове стипендија
деци запослених које су исплаћене без обрачунатог пореза на доходак грађана. Пореско изузимање на примања по основу стипендија
и кредита остварују се до законом прописаног износа само уколико се давање стипендија врши у функцији решавања и
обезбеђивања кадровских потреба Предузећа. Предузеће је по наведеном основу у 2018. години, мање обрачунало и платило порез на
доходак грађана у износу од 752 хиљада динара.
Предузеће је евидентирало на рачуну Остали расходи набавку мобилних телефона и таблета укупне вредности од 394 хиљаде
динара. Појединачна набавна вредност апарата у моменту набавке била је већа од 50% просечне бруто зараде по запосленом у
Републици Србији према објављеном податку републичког органа за статистику, па евидентирање истих на расходима није у складу
са чланом 5. Правилника о рачуноводственим политикама у складу са МРС односно МСФИ, којим се дефинишу услови за
признавање средстава. На овај начин више су исказани остали расходи и опрема за износ од 394 хиљаде динара, а мање трошкови
амортизације опреме и исправка вредности опреме за износ од 93 хиљаде динара.
Предузеће, за инвестиционе некретнине, чија је садашња вредност 101.437 хиљада динара и које евидентира у пословним књигама
по методу набавне вредности, у Напоменама уз финансијске извештаје, није обелоданило фер вредност или објашњење разлога из
којих се фер вредност не може поуздано утврдити, што није у складу са параграфом 79 МРС 40 - Инвестиционе некретнине.

Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А
Скретање пажње
У ЈКП „Други-октобар“, Вршац извршена је статусна промена
издвајања дела имовине и обавеза уз оснивање новог привредног
друштва са ограниченом одговорношћу. Регистрација промена у
Агенцији за привредне регистре је извршена 4. јануара 2019.
године. Организациони делови који су издвојени у ново
привредно друштво „Хелвеција“ д.о.о., Вршац су: фабрика воде
„Моја вода“, мини пивара, фабрика за картонажу, фабрика за
производњу брикета, туристички објекат „Мрамор“ и
угоститељски објекти.
Ефекти сарадње
Предузеће је oбрачунало порез на доходак грађана на
исплаћене стипендије у 2018. години у износу од 752 хиљаде
динара и за период јануар - мај 2019. године у износу од 330
хиљада динара и исти уплатило пореској управи, чиме је
поступило у складу са чланом 7. Правилника о остваривању права
на пореска изузимања за примања по основу помоћи због
уништења или оштећења имовине, организоване социјалне и
хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената,
хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобађање на
примања по основу солидарне помоћи за случај болести.
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