РЕЗИМЕ
Ивештај о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Водовод
Златибор“ Чајетина за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји
са резервом

Предузеће није раздвојило вредност грађевинских објеката од вредности земљишта у складу са параграфом 58 МРС - 16
Некретнине, постројења и опрема у износу од 32.750 хиљада динара;
Предузеће није вршило преиспитивање преосталог корисног века употребе некретнина, постројења и опрема у складу са
захтевима МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема и параграфом 51 МРС 16 у износу од 65.050 хиљада динара и није
Н прилагодило стопе амортизације новим околностима;
А
Л Предузеће није вршило процену нето надокнадиве вредности залиха материјала које нису имале обрт у 2020. години, а чија
А је вредност у аналитичкој евиденцији материјала исказана у износу од 9.588 хиљада динара, што није у складу са
З параграфом 28-33 МРС 2 – Залихе;
И

Основни капитал Предузећа који је регистрован код Агенције за привредне регистре у износу од 389.951 хиљада динара
није усаглашен са износом основног капитала од 591.551 хиљаду динара који је исказан у пословним књигама Предузећа,
нити је усаглашен са износом основног капитала који је исказан у оснивачком акту Предузећа. Разлика између износа
основног капитала уписаног код Агенције за привредне регистре и износа који је исказан у пословним књигама Предузећа
износи 201.600 хиљада динара.

Ефекти постигнути у току ревизије
-

-

-

Предузеће је авансне уплате купаца у износу од 2.595
хиљада динара евидентирало у складу са одредбама члана
32. став 3. Правилника о контном оквиру;
Предузеће је у основицу за обрачун накнаде зараде за
време одсуствовања са рада на дан празника који је
нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, као и
за време одсуствовања са рада због привремене
спречености за рад до 30 дана, укључило и износ
исплаћеног регреса. Као доказ о предузетој мери
исправљања, Предузеће је доставило обрачуне зараде за
двоје запослених којима је обрачуната накнада зараде по
различитим основама (годишњи одмор и боловање) за
месец април 2021. године, као и рекапитулације на основу
којих је утврђен износ накнаде зараде за претходних 12
месеци који су претходили исплати накнаде зараде;
Предузеће обрачун и исплату накнаде трошкова регреса за
коришћење годишњег одмора врши у складу са одредбама
члана 48. Правилника о раду. Као доказ о предузетој мери
исправљања, Предузеће је доставило обрачун зараде за
месец март, април и мај 2021. године на којима се види да
се обрачун и исплата наведене накнаде трошкова врши у
складу са одредбама члана 48. Правилника о раду у
Предузећу.
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Предузеће је у обавези
да у року од 90 дана
достави Одазивни
извештај о отклањању
утврђених
неправилности и
доказе о поступању по
датим препорукама.

