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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

ОСНИВАЧУ, НАДЗОРНОМ ОДБОРУ И РУКОВОДСТВУ 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  ВЛАСОТИНЦЕ 

 
Обавили смо ревизију приложених редовних финансијских извештаја ЈКП "Комуналац"  Власотинце, 

који обухватају Биланс стања на дан 31. децембра 2017. године и одговарајући Биланс успеха, 

Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама на капиталу за 

период пословања од 01. јануара до 31. децембра 2017. године, као и Напоменa, састављених уз 
наведене финансијске извештаје. 

 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 
Руководство ЈКП "Комуналац"  Власотинце је одговорно за: 

� састављање и истинито приказивање приложених финансијских извештаја, у складу са 

рачуноводственим прописима Републике Србије у примени, заснованих на важећем Закону о 

рачуноводству, као и за 

� успостављање таквих интерних контрола за које се сматра да су релевантне за припрему 

приложених финансијских извештаја, који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње и/или грешке у раду. 

 
Одговорност независног ревизора 

 
Наша одговорност је да, на основу ревизије коју смо обавили, изразимо мишљење о приложеним 

финансијским извештајима. Ревизију смо обавили у складу са прописима о ревизији, као и у складу са 

Међународним стандардима ревизије, у примени у Републици Србији. Ови стандарди налажу да се 

придржавамо релевантних етичких норми и принципа и да ревизију планирамо и обавимо на начин 

који омогућава да се уверимо, у разумној мери, да приложени финансијски извештаји не садрже 

погрешне исказе од материјалног значаја. 

 
Ревизија укључује спровођење поступака чији је циљ да се прикупе ревизорски докази о износима и 

информацијама приказаним у финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на 

просуђивању независног ревизора, с’ тим да одабрани поступци укључују и процену ризика постојања 

погрешних исказа од материјалног значаја, насталих услед криминалне радње и/или грешке у раду. 

Приликом процене ових ризика ревизор сагледава интерне контроле које су битне за састављање и 

истинито приказивање финансијских извештаја. Циљ сагледавања интерних контрола је да се 

осмисле одговарајући ревизорски поступци примерени у датим околностима, али не и да се изрази 

мишљење о ефикасности система интерних контрола који се примењује. Ревизијa укључује и оцену 

примењених рачуноводствених политика, вредновање значајних процена које је извршило 

руководство, као и оцену општег приказа финансијских извештаја.  

 
Сматрамо да су ревизорски докази, које смо прибавили током обављања ревизије, довољни и 

одговарајући и да су ваљана основа за изражавање нашег мишљења са резервом о приложеним 

финансијским извештајима ЈКП "Комуналац"  Власотинце. 

 

Основе за мишљење са резервом  

 
1. У оквиру плаћених аванса, чија вредност на дан 31. децембра 2017. године износи Дин. 901 

хиљаду, Дин. 846 хиљада је старије више од две године, а Дин. 55 хиљада више од годину дана. 

Њихово салдирање испорукама је упитно, обзиром њихово стање није усаглашено са примаоцима 

аванса ни током последње две пословне године нити на дан билансирања. Последично, примљени 

аванси и нераспоређени добитак ранијих, који је исказан у оквиру капитала, на дан 31. децембра 

2017. године прецењени су за Дин. 901 хиљаду. 

R o s h   A u d i t  

Rosh Audit d.o.o. 
11000 Beograd, Maksima Gorkog 73/19 
PIB: 107210421   MB: 20756144  
TR: 205-225928-43, 160-358938-59 
Tel.: +381 (0)63 384-903;  +381 (0)11 31-61-638, 31-61-259 
E-pošta:   marina.gojkovic@gmail.com    m.gojkovic@roshaudit.com 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА - Наставак 
 

ОСНИВАЧУ, НАДЗОРНОМ ОДБОРУ И РУКОВОДСТВУ 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  ВЛАСОТИНЦЕ 

 
2.  Потраживања од купаца на дан 31. децембра 2017. године исказана су у износу од Дин. 32.605 

хиљада. Поступцима обављеним до дана окончања поступака ревизије установили смо да постоје 

ненаплаћена потраживања од купаца, у износу од Дин. 3.299 хиљада, која су старија од три године и за 

која је због њихове ненаплативости потребно извршити исправку вредности на терет нераспоређеног 
добитка ранијих година, који је исказан у оквиру капитала, у Билансу стања на дан 31. децембра 2017. 

године. Обзиром на природу рачуноводствених евиденција ЈКП "Комуналац" Власотинце, могуће је да 

утврђени износ ненаплативих потраживања од купаца није коначан. 
 

3. Напомене уз приложене финансијске извештаје не обухватају све неопходне информације, пре свега 

у складу са захтевима наведеним у МРС 1 – Приказивање финансијских извештаја, али и у складу са 

осталим МРС и МСФИ, а који су предвиђени прописима у примени. 

 
Мишљење са резервом 
 

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања изнетих у Основама за мишљење са резервом, 

приложени редовни финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално 

значајним питањима, финансијски положај ЈКП "Комуналац" Власотинце на дан 31. децембра 2017. 

године, његове резултате пословања, токове готовине и промене на капиталу за период пословања од                       

01. јануара до 31. децембра 2017. године и састављени су у складу са прописима о рачуноводству 

Републике Србије у примени за 2017. годину.  

 
Скретање пажње 
 

Посебно скрећемо пажњу на следеће: 
 

� Током 2017. године, као ни ранијих година, ЈКП "Комуналац" Власотинце није вршио 

резервисања по основу отпремнина за запослене обзиром да су трошкови по том основу на 

годишњем нивоу уједначено приближни више година уназад. 

� Стање основног капитала исказано у рачуноводственим евиденцијама ЈКП "Комуналац" 

Власотинце није усаглашено са стањем уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за 

привредне регистре.  

� Иако нису вршене рекласификације упоредних стања, ЈКП "Комуналац" је у Билансу стања 

сачињеном на дан 31. децембра 2017. године приказао упоредна стања на дан 01. јануара 2016. 

године. 

� Обзиром на ограничавање броја запослених које је на снази више година уназад, сагласно 

прописима у примени, ЈКП "Комуналац" Власотинце нема формирану интерну ревизију. 
 

У нашем мишљењу није изражена резерва у погледу наведених питања. 

 

Београд, 29. јуни 2018.   

  Rosh Audit d.o.o. 

  

 
  Марина Гојковић 

  овлашћени ревизор са лиценцом 

 

















































































�


		2018-06-30T01:03:42+0200
	Marina Gojković 100038906-0505953715028 27ecee58ed889eacc5ac9bed535f4c932cbd7c3a




