РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд
за 2018. годину
Државна ревизорска институција
изразила је
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мишљење са резервом

на финансијске извештаје
за 2018. годину

Предузеће је у финансијским извештајима за 2018. годину исказало некретнине у вредности од 2.388.676 хиљада
динара, које су од стране Оснивача узете Предузећу као објекти јавне намене који нису у функцији обављања
делатности.
Исказана је резерва на износ основног капитала у финансијским извештајима Предузећа за 2018. годину, јер је
оснивач, односно Република Србија, мењала своје улоге у капитал, тј. доносила закључке о давању ствари у јавној
својини у својину Предузећа, као и о одузимању објеката јавне намене који нису у функцији обављања делатности, а
да по том основу нису измењени оснивачки акт и исказани износ основног капитала у финансијским извештајима
Предузећа.
Предузеће није у финансијским извештајима за 2018. годину и раније године исказало дугорочна резервисања
за трошкове затварања депонија шљаке и пепела у термоелектранама Костолац, Колубара, Морава, Никола Тесла А и
Никола Тесла Б и у Топлани Колубара.
Ако Предузеће не врши резервисања за трошкове затварања депонија шљаке и пепела, а има законску обавезу,
укупни трошкови затварања депоније оптеретиће финансијске извештаје у годинама у којима се затварање врши,
уместо да буду распоређени на цео период коришћења депоније током којег Предузеће остварује приходе по том
основу.
У финансијским извештајима за 2018. годину Предузеће није исказало обавезе по кредиту Лондонског клуба
поверилаца у укупном износу од 7.835.618 хиљада динара.
Предузеће није у финансијским извештајима за 2018. годину исказало обавезе у укупном износу од 1.518.155 хиљада
динара, које се односе на неплаћене доприносе за бенефицирани радни стаж.
У финансијским извештајима за 2018. годину и раније године, Предузеће је курсирало девизне авансе и по том
основу исказивало негативне и позитивне курсне разлике, које су утицале на утврђивање финансијског резултата и на
приказивање финансијског положаја, што није у складу са Међународним рачуноводственим стандардима.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије отклоњене су следеће неправилности:
❖
❖

У пословним књигама за 2019. годину, Предузеће је прокњижило обавезе за додатне доприносе за бенефицирани
радни стаж у укупном износу од 1.518.155 хиљада динара;
Предузеће од трећег квартала 2019. године у обрачун исправке вредности потраживања од купаца по основу
промета електричне енергије, укључујe таксу и камату на таксу за јавни медијски сервис.

Скретање пажње
ЈП ЕПС примењује различите коефицијенте радних места за исте врсте посла. Након статусних
промена ЈП ЕПС још увек није донео јединствену методологију вредновања послова. Према
образложењу руководства Предузећа, започете су активности по наведеном питању, а њихова даља
реализација је онемогућена јер Синдикат радника ЕПС није дао сагласност, која је предвиђена
Посебним колективним уговором за ЕПС.

ОСТАЛА ПИТАЊА
Мандат вршиоца дужности директора истекао је марта 2017. године.
Мандат председника и три члана Надзорног одбора истекао је новембра 2018. године.
ДРУГА ПИТАЊА
Иако циљ ове ревизије није био давање мишљења о усклађености пословања,
вршењем ревизије финансијских извештаја утврдили смо, између осталог, и да
Предузеће није поступило у складу са Законом о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава, јер је повећало поједине елементе зараде и то:
- од 2018. године повећан је нето износ накнада за топли оброк са 200,00 динара на
300,00 динара дневно;
- од 2018. године регрес за коришћење годишњег одмора запослених са 36.298,00
динара повећан је на 50.000,00 динара у бруто износу;
- од 2016. године исплаћује запосленима награду - део зараде по основу доприноса
запослених пословном успеху, од по 210 динара у бруто износу за сваки радни дан.

У ревизији финансијских извештаја
дата је 21 препорука.

ЈП „Електропривреда Србије“,
Београд је у обавези да достави
одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама.

