РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Јавног предузећа ,,Водовод и канализација“ Лозница за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

Предузеће на крају извештајног периода, а ни у ранијем периоду није вршило преиспитивање стопа амортизације и преосталог
корисног века употребе опреме, што има за последицу исказивање у аналитичкој евиденцији одређеног броја средстава опреме, која су
и даље у употреби, а која су потпуно амортизована. Набавна вредност потпуно амортизоване опреме износи 128.484 хиљаде динара
(укупна набавна вредност опреме износи 429.870 хиљада динара). На овај начин, укупни трошкови амортизације су распоређени током
Н дела корисног века употребе средстава, а не током целог периода коришћења што није у складу са параграфом 51 МРС 16
Некретнине, постројења и опрема.

А

Предузеће је на крају извештајног периода исказало вредност залиха материјала, алата и ситног инвентара у износу од 46.394 хиљаде
динара од чега се 33.956 хиљада динара, односно 73% вредности, односи на почетно стање залиха које нису имале обрт у 2020. години
Л и за које није вршено тестирање на нето оствариву вредност у складу са параграфима 7, 9 и 28 МРС 2 Залихе.

А

Предузеће на крају извештајног периода није извршило исправку вредности потраживања у складу са МСФИ 9 Финансијски
инструменти, који се примењује од 1. јануара 2020. године и по којем се процена наплативости потраживања врши применом модела
З очекиваног кредитног губитка.

И

Предузеће на крају извештајног периода није обрачунало резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и признало обавезе
односно није извршило актуарски обрачун како би утврдило вредност кумулираних права запослених за отпремнине и јубиларне
награде, како то захтева МРС 19 Примања запослених.

Скретање пажњe
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Oсновни капитал, у пословним књигама Предузећа, исказан на дан 31.
децембар 2020. године, у износу од 828.456 хиљада динара није
усаглашен са основним капиталом утврђеним у оснивачком акту
Предузећа, односно основним капиталом регистрованим код Агенције
за привредне регистре, а који износи 84.678 хиљада динара.
У оквиру грађевинских објеката који су исказани у износу од 896.481
хиљаде динара, исказана и вредност водоводне и канализационе
мреже у износу од 862.026 хиљада динара оквиру основног капитала
Предузећа. Законом о јавној својини је утврђено да мреже
представљају добра од општег интереса, јавна су својина и уколико
их јавно предузеће користи за обављање делатности од општег
интереса, њихово коришћење потребно је уредити посебним законом,
оснивачким актом или уговором са оснивачем.
Против Предузећа се води 149 парничних поступака чија је
процењена вредност 43.808 хиљада динара. Предузеће није извршило
резервисања за потенцијалне губитке по основу судских спорова јер је
процена руководства да је исход спорова неизвестан и да неће доћи
до материјално значајних штета по Предузеће.
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