РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за управљање путевима и
паркиралиштима ,,Инђија пут“ Инђија за 2019. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

Предузеће на крају извештајног периода у 2019. години, а ни у ранијем периоду није вршило преиспитивање стопа амортизације и
преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине и опреме. Набавна вредност потпуно амортизоване нематеријалне
имовине, која је још увек у употреби, износи 482 хиљаде динара и опреме 24.399 хиљада динара. На овај начин, укупни трошкови
амортизације су распоређени током дела корисног века употребе средстава, а не током целог периода коришћења што није у складу
са параграфом 18.24 Одељка 18 Нематеријална улагања осим гудвила, МСФИ за МСП и параграфом 17.19. Одељка 17 - Некретнине,
постројења и опрема, МСФИ за МСП.
Није било могуће потврдити вредност Некретнинa, постројења и опреме у припреми која се односе на улагања у спортску дворану у

Н износу од 1.171.597 хиљада динара, која потиче из ранијих година и код које није било промена у току 2019. године, што представља
назнаку да је могло доћи до умањења вредности тих средстава. Предузеће није пружило на увид доказ о томе да је на крају
А извештајног периода вршило процену да ли постоје било какви наговештаји да је вредност спортске дворане у изградњи умањена
нити је вршило процену надокнадивог износа овог средства. Наведено није у складу са параграфима 27.5. - 27.10. Одељка 27 Умањење вредности имовине, МСФИ за МСП.

Л

Није било могуће потврдити вредност некретнинa, постројења и опреме у припреми која се односи на водоводне и канализационе
А мреже у износу је од 279.199 хиљада динара. Према Извештају о попису имовине и обавеза на 31. децембар 2019. године, водоводне
и канализационе мреже су завршене и у употреби су од стране другог правног лица. Наведене непокретности не испуњавају услове
за признавање, прописане параграфом 17.4 Одељка 17 - Некретнина постројења и опрема, МСФИ за МСП у смислу остваривања
З прилива будућих економских користи по основу ових некретнина. Пошто их користи друго правно лице, Предузеће нема контролу
над овим непокретностима, што је услов за признавање имовине у пословним књигама Предузећа, у складу са параграфом 2.15
И Одељка 2 Концепти и свеобухватни принципи.
Предузеће је извршило смањење основног капитала за износ од 16.650 хиљада динара искњижавањем Некретнина, постројења и
опреме у припреми у истом износу, а да за то није имало одлуку надлежног органа. За смањење капитала, Предузеће је било дужно
да обезбеди одлуку Скупштине општине Инђија, која је у складу са чланом 5. став 3. Закона о јавним предузећима, донела акт о
оснивању Предузећа и врши права оснивача. Искњижавањем имовине и капитала из пословних књига, без одлуке надлежног органа,
Предузеће је у билансу стања на дан 31. децембра 2019. године мање исказало Основни капитал и Некретнине, постројења и опрему
у припреми у износу од 16.650 хиљада динара.

Скретање пажњe
Oсновни капитал, у пословним књигама Предузећа, исказан на
дан 31. децембар 2019. године, у износу од 1.584.209 хиљада
динара није усаглашен са основним капиталом утврђеним у
оснивачком акту Предузећа, односно основним капиталом
регистрованим код Агенције за привредне регистре, а који износи
1.247.128 хиљада динара.
Такође, у оквиру основног капитала Предузећа, исказане су
водоводне и канализационе мреже у укупној вредности од 279.199
хиљада динара, што није у складу са Законом о јавној својини.
Законом је прописано да мреже представљају добра од општег
интереса и не могу да улазе у капитал јавних предузећа.
Против Предузећа се води 29 парничних поступака чија је
процењена вредност 43.107 хиљада динара и два поступка пред
привредним судом, чија је процењена вредност 124.177 хиљада
динара. Предузеће није извршило резервисања за потенцијалне
губитке по основу судских спорова јер је процена руководства да
неће доћи до материјално значајних штета по Предузеће, као и
због постојања заједничке одговорности са оснивачем.
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