Резиме кључних налаза из Извештаја о ревизији финансијских извештаја и
правилности пословања
Јавног комуналног предузећа „Хаммеум“, Прокупље за 2017. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилност пословања
са резервом
са резервом

Некретнине, постројења и опреме исказане у износу од 333.460 хиљада динара нису исказане у складу
са захтевима МСФИ за МСП, јер у пословним књигама није евидентирано грађевинско земљиште
површине 4 ха 30 ари и 68 м2 као и пољопривредно и остало земљиште површине 5 ха, 20 ари и 18 м2,
инвестиционе некретнине и резултати процене вредности имовине и капитала нису исказани у складу
са МСФИ за МСП
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Мање је исказан основни (државни) капитал за износ од 25.686 хиљада динара у односу на износ
основног (државног) капитала који је утврђен Одлуком о промени оснивачког акта и који је уписан у
Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре.
Више су исказане обавезе према добављачима за износ од 16.491 хиљаде динара, а мање исказане
остале дугорочне обавезе за износ од 13.704 хиљада динара и део осталих дугорочних обавеза које
доспевају до једне године за износ од 2.787 хиљада динара.
Више су исказане залихе алата и ситног инвентара, а мање исказани припадајући расходи за износ од
4.710 хиљада динара.
Мање су исказане обавезе за порез на зараде за износ од 101 хиљада динара, обавезе за доприносе за
обавезно социјално осигурање за износ од 621 хиљада динара и припадајући расходи за износ од 722
хиљаде динара.
Мање су исказане обавезе по основу пореза на додату вредност и припадајући расходи за износ од 263
хиљаде динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Министарство финансија (2008. године) и Министарствао за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања (2015. године) дали су
мишљења по којима накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
има карактер другог прихода. Поменута Министарства у 2016. години
дали су мишљења по којима накнада штете за неискоришћени годишњи
одмор има карактер зараде. Предузеће је накнаду штете за
неискоришћени годишњи одмор третирало као други приход.

Ефекти постигнути у току ревизије
- Обрачун накнада зараде (за време
одсуствовања са рада на дан државног празника,
годишњег одмора, плаћеног одсуства и боловања
до 30 дана) се у 2018. години врши се у складу са
Законом о раду;
- извршен је обрачун и уплата пореза и
доприноса на зараде у изсносу од 172 хиљаде
динара;
- Донета су три интерн акта: Правилник о
благајничком пословању, Правилник о условима
и начину коришћења горива и Правилник о
трошковима репрезентације.

17

Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А
7

6

6
5
4

3

3
2
1
0

2
1

1

1

1

1

1

