РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја акционарског друштва „Метанолско – сирћетни
комплекс“, Кикинда за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
о финансијским извештајима
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По нашем мишљењу, финансијски извештаји за 2018. годину, по свим материјално значајним питањима, дају
истинит и објективан приказ финансијског положаја акционарског друштва „Метанолско – сирћетни комплекс“,
Кикинда на дан 31. децембар 2018. године, као и резултата његовог пословања, промена на капиталу и токова
готовине за пословну годину завршену на тај дан и припремљени су у складу са рачуноводственим прописима
Републике Србије.

НАЛАЗИ КОЈИ, ЗБОГ МАТЕРИЈАЛНЕ
ЗНАЧАЈНОСТИ НИСУ ОД УТИЦАЈА НА
МИШЉЕЊЕ О ФИНАНСИЈСКИM ИЗВЕШТАЈИМА
"МСК" АД КИКИНДА
- Друштво је у својим пословним књигама на рачуну
трошкова услуга одржавања евидентирало износ од 8.845
хиљада динара, иако по својој природи не представљају
трошкове текућег одржавања, већ се ради о накнадним
улагањима којима се повећава економска корист средства и
које је из тог разлога требало укључити у књиговодствену
вредност основног средства, односно извршити признавање
средстава у складу са параграфом 7 МРС 16 – Некретнине,
постројења и опрема.
- Друштво није вршило признавање одложених пореских
обавеза и одложених пореских средстава, мада према
финансијским извештајима и пореском билансу за 2018.
годину постоје разлози за њихово утврђивање, јер постоје
значајне привремене разлике између рачуноводствене
вредности основних средстава из финансијских извештаја
Друштва и неотписане вредности основних средстава
исказане према пореским прописима. Према подацима
исказаним у финансијским извештајима и пореском
билансу за 2018. годину утврђена је привремена разлика
између неотписане вредности основних средстава у
финансијским извештајима и неотписане вредности
основних средстава према пореским прописима у износу од
480.665 хиљада динара, на основу које настају одложене
пореске обавезе и одложени порески расходи периода, које
Друштво није утврдило.
Такође, утврђено је да Друштво има исказане пореске
губитке који се преносе у наредни период у износу
7.037.413 хиљада динара, као и неискоришћени порески
кредит по основу улагања у основна средства у износу од
16.451 хиљаду динара, који су основ за израчунавање
одложених пореских средстава. За признавање одложених
пореских средстава по основу пренетих пореских губитака,
и неискоришћеног пореског кредита по основу улагања у
основна средства, неопходно је да се изврши пројекција
будућих резултата пословања ради утврђивања постојања
расположивог опорезивог добитка, као услов за признавање
одложених пореских средстава, које Друштво није урадило.

ДРУГА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ
- Друштво није, као корисник јавних средстава успоставило
интерну ревизију у складу са Правилником о заједничким
критеријумима
за
организовање
и
стандардима
и
методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору на шта га обавезује члан 82.
Закона о буџетском систему.
- Друштво није примењивало Закон о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава, (у даљем
тексту: Закон). Чланом 2. Закона је прописано да је обвезник
примене Закона
корисник јавних средстава над којима
Република Србија, односно локална власт има директну или
индиректну контролу над више од 50% капитала или има више
од 50% гласова у органима управљања.
- Друштво, у 2018. години није вршило умањење уговорене
нето накнаде за рад председнику Скупштине и члановима
Надзорног одбора, што није у складу са чланом 6. став 1.
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава. Због чињенице да Друштво није
вршило умањења уговорене нето накнаде, поступило је
супротно члану 7. став 2. поменутог закона, којим је прописано
да се друга стална примања, у које спада ова накнада, у нето
износу умањују за 10%. Разлику између, укупног износа другог
сталног примања, који није умањен и укупног износа другог
сталног примања који се обрачунава са умањењем, Друштво је
у складу са чланом 7. став 2. поменутог закона требало да
уплати у буџет Републике.
Друштво је приликом обрачуна и исплате зарада,
запосленима који су остваривали право на увећање зараде по
основу прековременог рада, увећања дела зараде по основу
ноћног рада и увећања за рад на државни празник, обрачун
минулог рада вршило на основицу која садржи и ова увећања.
Овакав начин обрачуна није у складу са чланом 108. став 1.
тачка 4. и став 5. Закона о раду и чланом 66. став 1. тачкa 5.
Колективног уговора.

Број датих препорука
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Одложени порези

