РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа "Аутопревоз", Кикинда за 2020.
годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

На залихама материјала и резервних делова евидентиране су одређене ставке укупне вредности од 3.539 хиљада динара, код којих
није било обрта у временском периоду дужем од годину дана, а за које није вршено тестирање на нето оствариву вредност како је
прописано Одељком 13 - Залихе на МСФИ за МСП.
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На рачуну дугорочних резервисања, чија књиговодствена вредност на дан извештајног периода износи 2.562 хиљада динара,
Предузеће није извршило поновну процену дефинисаних обавеза за отпремнине запослених по основу престанка радног односа ради
одласка у пензију, чиме није поступило у складу са Одељком 28 - Примања запослених МСФИ за МСП.

Није извршен обрачун и уплата припадајућег пореза на додату вредност и пореза на доходак грађана по основу пружања услуга
превоза запосленима за долазак и одлазак са рада, чиме није поступљено у складу са чланом 17 став 4 и 5 Закона о порезу на додату
вредност, као ни чланом 18 став 1 тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана.
У Напоменама уз финансијске извештаје за 2020. годину, нису обелодањене упоредне информације у погледу претходног упоредног
периода за све износе презентоване у финансијским извештајима из текућег периода, како је прописано у Одељку 3 – Презентација
финансијских извештаја МСФИ за МСП, нити су презентоване додатне информације о ставкама приказаним у финансијским
извештајима, како је регулисано у Одељку 8 – Напомене уз финансијске извештаје МСФИ за МСП.
Ефекти сарадње

Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А

У поступку ревизије:
- В.д. директор Предузећа је донео Одлуку број 367/2021 од
11. маја 2021. године, којом је утврђено да се дневница, која
припада запосленима за време проведено на службеном путу
у земљи, исплаћује у висини неопорезивог износа
прописаног одредбама Закона о порезу на доходак грађана,
чиме је поступљено у складу са чланом 71 Колективног
уговора ЈП „Аутопревоз“, Кикинда. Предузеће је започело са
издавањем налога за службени пут запосленима који садрже
све потребне елементе на основу којих се може сазнати
основ и садржај пословне промене.
- Извршене су измене у апликативном софтверу који се
користи приликом обрачуна зарада запослених у делу
обрачуна увећања зараде и у делу утврђивања просечне
зараде запослених, која представља основицу за обрачун
накнада зарада.
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