РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“, Обреновац за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

Предузеће је на дан 31. децембар 2018. године исказало залихе материјала, алата и ситног инвентара у износу од 24.161 хиљада
динара од чега се 8.371 хиљада динара, односно 36% вредности, односи на почетно стање залиха које нису имале обрт у 2018.
години и за које није вршено тестирање на нето оствариву вредност у складу са параграфима 7, 9 и 28 МРС 2 - Залихе што није у
складу са чланом 21 став 2, а у вези са чланом 2 став 1 тачка 4 Закона о рачуноводству. Наведено има за последицу нереално
Н исказивање залиха материјала, алата и ситног инвентара. Није било могуће утврдити евентуалне ефекте који би били исказани у
А финансијским извештајима за 2018. годину, да су поменуте залихе материјала, алата и ситног инвентара вредноване у складу са МРС
Л 2 – Залихе.
А
З
И За потраживања од купаца у земљи и потраживања од државних органа и организација, у износу од 24.502 хиљаде динара, код којих
је од рока за наплату протекло више од једне године Предузеће није извршило процену вероватне наплативости у складу са
параграфом 58 МРС 39 - Финансијски инструменти: признавање и одмеравање којим је дефинисано да ентитет треба да процењује
на крају сваког извештајног периода да ли постоји неки објективан доказ да је дошло до умањења вредности финансијског средств а
или групе финансијских средстава због чега се нисмо могли уверити да су иста реално одмерена.
Ефекти сарадње

Б РО Ј Д АТ И Х П РЕ П О РУ К А

У поступку ревизије:
- Предузеће је у 2019. години извршило усаглашавање
обавеза по основу финансијског лизинга и у пословним
књигама евидентирало позитивне курсне разлике у износу од
252 хиљаде динара;
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- Предузеће је у 2019. години ускладило начин обрачуна
амортизације за поједине грађевинске објекте са важећим
Правилником о рачуноводоству и рачуноводственим
политикама Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“, Обреновац.
Потраживања
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1

Залихе

Финансијско
управљање и
контрола

