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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Nadzornom odboru JKP „Komunalne službe“ Požarevac
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JKP „Komunalne službe“ Požarevac (u daljem tekstu: „Društvo“),
koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom
rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao
i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa
propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi
finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. Reviziju smo
izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da
reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne
sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u
finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika
postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili
greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje
finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju
izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti
primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao
i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje mišljenja sa
rezervom.
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Nadzornom odboru JKP „Komunalne službe“ Požarevac (nastavak)

Osnova za mišljenje sa rezervom
Procenjena vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Društva na dan 31. decembra 2016. godine iznosi 33.602
hiljade RSD. Iznos konačnog gubitka po osnovu sudskih sporova može biti uvećan po osnovu obračunatih zateznih
kamata do datuma okončanja sporova, odnosno do datuma konačnih isplata po sporovima. Procenjena vrednost
sudskih sporova može imati negativan uticaj na poslovanje Društva u narednom periodu.

Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja iznetih u Osnovi za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji
istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.
decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan,
u skladu sa propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje
Kao što je obelodanjeno u napomeni 8 uz finansijske izveštaje, osnovni kapital Društva na dan 31. decembra 2016.
godine iznosi 336.935 hiljada RSD i nije usaglašen sa stanjem osnovnog kapitala registrovanim kod Agencije za
privredne registre Republike Srbije.

Beograd,
3. jun 2017. godine

Ovlašćeni revizor
Marija Bjelopavlić

Marija
Bjelopavlić
100062809-07
12980787826

Digitally signed by
Marija Bjelopavlić
100062809-07129
80787826
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ЈКП "Комуналне службе"
Југ Богданова 22, Пожаревац
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2016.године

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Трансформацијом некадашњег ЈКП ''Пожаревац'' 1998 године основано је
садашње ЈКП "Комуналне службе". ЈКП "Комуналне службе" је изузетно сложен и разуђен
систем врло значајних делатности, битних за нормално функционисање града, делатности
које обавља предузеће су:
 Изношење и депоновање смећа
 Одржавање хигијене на јавним површинама
 Одржавање јавних зелених површина
 Пијачне услуге
 Гробљанске услуге
 Хватање и чување паса луталица
Предузеће је организовано кроз 6 радних јединица, у којима ради 207 радника, с тим што
број
радника
варира
у
зависности
од
сезоне
и
обима
посла.

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Финансијски извештаји су састављени у складу са Међународним рачуноводственим
стандардима.
Поред Међународних рачуноводствених стандарда при састављању финансијских
извештаја коришћени су и национални прописи из области рачуноводства: Правилник о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетник,и
Правилник о обрасцима финансијских извештаја.

Начело сталности пословања
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће ЈКП „Комуналне службе“
Пожаревац наставити са пословањем у неограниченом временском периоду. Ова процена се
заснива на досадашњем пословању и позицији на тржишту, процени будућег кретања
тражње за производима и услугама. У наредним годинама ЈКП Комуналне службе“Пожаревац
не очекује значајније промене у економском и пословном окружењу.
Лица одговорна за састављање финансијских извештаја
За финансијске извештаје ЈКП „Комуналне службе“ одговорна су следећа лица:
– Јовић Слободан, директор привредног друштва
– Бујић Слађана, руководилац службе рачуноводства
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3. ПРЕГЛЕД ПРИМЕЊЕНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1

3.2

3.3

Нематеријална улагања
Нематеријална улагања се почетно вреднују по набавној цени или цени коштања
умањеној за исправку вредности и акумулиране губитке.

Некретнине, постројења и опрема
Некретнине постројења и опрема признају се по набавној вредности увећаној за све
зависне трошкове и умањена за попусте и рабате. Корисни век употребе утврђује се
за сваку ставку посебно.
Трошкови текућег одржавања признају се као расход периода.
Амортизација некретнина, постројења и опрема обрачунава се пропорционалном
методом током процењеног корисног века употребе.
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочни финансијски пласмани исказују се према методу набавне вредности.

3.4

Залихе
Залихе су приказане по набавној вредности.
Алат и ситан инвентар чији је процењени век употребе до једне године у целини се
књижи на расходе стављањем у употребу.

3.5

Краткорочна потраживања и пласмани
Потраживања се признају по продајној вредности умањеној за евентуалне попусте и
рабате.
Исправка вредности се формира и књижи на терет расхода на основу процене
руководства предузећа, а на предлог финансијске службе или комисије за попис
потраживања и обавеза. Да би потраживање могло бити проглашено за спорно мора
проћи минимално 60 дана од дана настанка потраживања. Потраживања се директно
отписују на основу судске одлуке, споразуму о поравњању или на основу одлуке
Надзорног одбора.

3.6

3.7

3.7
3.8

Готовина и готовински еквиваленти
Готовина и готовински еквиваленти се изражавају у номиналној вредности у
динарима, износи готовине на рачунима која гласе на страна средства плаћања
исказују се у динарима по средњем курсу Народне банке који је важио на дан
билансирања.

Финансијске обавезе
Дугорочне обавезе се изражавају по набавној вредности увећаној за камате по основу
закљученог уговора. Обавезе исказане у страној валути или са уговореном валутном
калузулом исказују се у динарима по средњем курсу на дан састављања биланса.
Краткорочне обавезе исказују се по набавној вредности.
Приходи
Приходи се признају по принципу фактурисане реализације.
Расходи
Расходи се признају у периоду у коме су настали.
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3.9

Управљање финансијским ризицима
ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац су у свом редовном пословању у различитом обиму
изложен одређеним финансијским ризицима и то:
Тржишним ризицима,
Ризику ликвидности,
Кредитном ризику.
Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних
негативних утицаја на финансијско стање и пословање Друштва у ситуацији
непредвидивости финансијских тржишта.
ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац као јавно предузеће локалног карактера није
претерано изложено финансијским ризицима обзиром да се целокукпно пословање
обавља на територији града Пожаревца и градске месне заједнице Костолац, односно
нема пословних односа са иностранством. Такође предузећа на дан 31.12.2016.године
нема обавеза по основу дугорочних и краткорочних кредита код пословних банака, а
стање готовине на текућем рачуну у износу од 122.848 хиљада динара као и стање
краткоричних пласмана код пословних банака у износу од 20.000хиљада динара даје
предузећу сигурност обзиром да су у билансу да дан 31.12.2016. године дугорочна
резервисања исказана у износу од 17.646 хиљада динара, дугорочне обавезе не постоје,
а укупне краткорочне обавезе износе 37.046 хиљада динара, односно сваки динар
краткорочних обавеза покривен је са више од три динара готовине.
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НАПОМЕНЕ УЗ БИЛАНС СТАЊА

4.

Некретнине, постројења и опрема
Позицију некретнина , постројења и опреме на дан 31.12.2016.године сачињавају
следеће ставке:

СТРУКТУРА САДАШЊЕ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Редн
и
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Категорије основних средстава
Грађевински објекти
Возила
Контејнери
Пословни инвентар
Алат
Компјутери и остала ел.опрема

Примењене стопе амортизације

Износ

у хиљадама РСД

42,092,866.02
130,690,062.21
9,185,752.95
486,889.36
3,375,534.52
2,567,762.08
188,398,867.14

Учешће у %

22.34%
69.37%
4.88%
0.26%
1.79%
1.36%
100.00%

Привредно друштво је приликом обрачуна амортизације применило утврђене стопе амортизације из
Правилника о рачуноводственим политикама.
Стопе амортизације се дају за најважније групе основних средстава према следећем:

– Грађевински објекти
– Возила
– Контејнери
– Компјутери
– Алат и инвентар са калкулативним отписом

Стопа
амортизације %
6%
10%
10%
8%
12,5%

Привредно друштво се у рачуноводственим политикама определило за модел набавне
вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују
по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и
губитка због обезвређивања. Од дана примене МРС и МСФИ, ревалоризација основних
средстава није вршена.
Основна средства (грађевински објекти и опрема) пописани су на крају године.
Стање по попису се слаже са књиговодственим стањем. Промене на некретнинама,
постројењима и опреми у току године су биле набавка нове опреме, продаја опреме, обрачун
амортизације и расходовање основних средстава.
Расходовање некретнина, постројења и опреме у 2016.години:
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Грађевински објекти
Возила

Контејнери

Пословни инвентар
Рачунари
Алат
УКУПНО

/

326.727,51

1.912.931,46

547.993,26

109.386,14
/_______
2.897.038,37

ДИНАМИКА ПРОМЕНА НА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА
Према МРС 16, некретнине, постројења и опрема се признају само када је вероватно да ће од
тог улагања притицати економске користи и када се набавна вредност улагања може
поуздано мерити. Према Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике,
некретнине, постројења и опрема обухватају: земљиште, грађевинске објекте, постројења и
опрему, инвестиционе некретнине, остала основна средства, основна средства у припреми,
улагања на туђим основним средствима и авансе за основна средства.
у хиљадама РСД
Улагања
Основна
Остале
на
Аванси
Опис динами- Зетуђим
Ред.
Грађевински Постројења некретнине, средза
ке
мљиосновУкупно
број
објекти
и опрема постројења ства у
основна
пласмана
ште
ним
и опрема
присредства
средпреми
ствима
И
НАБАВНА
ВРЕДНОСТ
1
Стање на
почетку
63.276
228.981
292.257
године
(1.1.2016.)
2
Повећање
614
54.079
54.693
2.1 Нове набавке
614
54.079
54.693
2.2 Процена
2.3 Процена
капитала
2.4 Вишкови
2.5 Инвестиционе
некретнине
2.6 Пренос са
основних
средстава у
припреми
2.7
3
Смањење
2.897
2.897
3.1 Продаја
основних
средстава
3.2 Мањкови
3.3 Расход
2.897
2.897
5

ИИ
1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3

Стање на
крају године
(31.12.2016.)
ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Стање на
почетку
године
(1.1.2016.)
Повећање
Отуђење
основних
средстава
Амортизација

Смањење
Мањкови
Расход
Искњижење
исправке
4
Стање на
крају године
(31.12.2016.)
САДАШЊА
ВРЕДНОСТ
ИИИ.
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

63.890

280.163

344.053

18.674

110.912

129.586

3.124

25.116

28.240

3.124

25.116

28.240

2.172

2.172

21.798

133.856

155.654

42.092

146.307

188.399

2.172

2.172

Промена на позицији некретнина, постројења и опреме
Набавка некретнина, постројења и опреме у 2016.години:
Грађевински објекти
614.754,00
Возила
50.298.835,82
Контејнери
1.957.800,00
Пословни инвентар
298.750,00
Алат
556.874,81
Компјутери и ост.ел.опрема
966.593,50
УКУПНО
54.693.608,13
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4а. Одложена пореска средства
Представљају износ добијен применом стопе од 15% на разлику између неотписане
вредности основних средстава нако обрачуна рачуноводствене амортизације и неотписане
вредности основних средстава након обрачуна пореске амортизације.
1. Амотризација

Неотписана вредност основих средстава по
ачуноводству
188,958,910.48
Неотписана вредност основних средстава по
пореском обрачуну
217,052,607.33
Разлика
28,093,696.85
Кумулативна одложена пореска срества одложени порез-15%
4,214,054.53
Стање на конту
2880
Разлика за
књижење

3,975,363.29
238,691.24

5. Залихе
Структура залиха на дан 31.12.2016. је следећа:
Стање 31.12.2015.

Материјал

Гориво и мазиво

593.150,07

691.591,03

5.730.962,44

6.009.571,06

655.706,04

542.076,95

543.315,42

Резервни делови
Ситан инвентар

2.366.535,86

ХТЗ опрема

Стање 31.12.2016.

Алат

728.110,42

4.384.508,72

200.332,42

Ауто-гуме

199.634,59

152.114,34

197.931,22

Ситан инв.у употреби

5.674.693,58

6.404.103,24

ХТЗ опрема у употреби

2.349.206,43

2.257.187,61

214.826,95

212.427,62

Исправка сит.инв

5.674.693,58

Исправка вред. ХТЗ

2.349.206,43

Продавница погр.опреме

________________

УКУПНО

10.504.463,79

У динарима

6.404.103,24
2.257.187,61

________________

12.918.331,36
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6. Потраживања
Структура потраживања на дан 31.12.2016.године
31.12.2015.

У динарима
31.12.2016.

Потраживања од купаца – правна лица

21.668.902,05

22.263.559,28

Исправка вредности

(80.043.012,36)

(77.662.358,30)

Потраживања од купаца – физичка лица 87.885.311,72

88.723.446,07

_____________

УКУПНО

____________

29.511.201,41

33.324.647,05

Потраживања од запослених

3.500.950,54

3.438.445,31

Потраживања за боловање

1.147.774,86

1.384.807,32

Потраживања за претплаћен порез на добит

21.719,49

151.257,62

___________________________________________________________

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА

34.181.646,30

1. Отпис потраживања – правна лица Укупно:

38.229.157,30

4.604.707,76 динара

2. Отпис потраживања – физичка лица Укупно 5.318.769,65 динара
УКУПНО

9.923.477,41

динара.

Отпис потраживања вршен је индиректном методом, тј. преко исправке вредности.
Усаглашеност потрживања:
Предузеће је послало свим купцима Извод отворених ставки на дан 30.11.2016.
године. У ИОС-у је наведено да уколико се не врати у року од 8 дана сматраће се да се купац
слаже са наведеним стањем. Такође, обзиром да своје услуге фактурише на месечном нивоу
сваког месеца се уз рачун за тај месец свим купцима се шаље и обавештење о стању укупног
дуга.

7. Готовина

31.12.2015.
Текући рачуни

Чекови грађана
Благајна

УКУПНО

7а. Порез на додату вредност

31.12.2016.

131.011.067.13

122.705.403,58

1.001.86

1.007,03

165.740.00

___________
131.177.808.99

139.841,55

_____________
122.846.252,16
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Порез на додату вредност односи се на потраживање за више плаћен ПДВ, износ од
3.256.391,07 динара биће искоришћен за намирење обавезе по основу ПДВ-а у периодима
после 31.12.2016.године.

8. Основни и остали капитал

Целокупни капитал предузећа у износу од 336.934.190,73 динара је у власништву
оснивача - Скупштине града Пожаревца.

9. Дугорочне о авезе
Предузеће нема дугорочих обавеза.

10. Дугорочна резервисања
Предузеће је у пословним књигама исказало резервисање за отпремнине у укупном
износу од 17.645.698,26 динара. Резервисање је извршено на основу просечне зараде и
дефинисаног износа отпремнине у Колективном уговору ЈКП „Комуналне службе“.

11. О авезе из пословања
31.12.2015.
Примљени аванси

Добављачи у земљи
Остале обавезе

Укупно

200.869.68

23.730.369.17
4.235.282.37

28.166.521.22

Обавезе по основу
комисионе и консигнационе робе

31.12.2016.
204.470,65

12.455.611,79
4.235.282,37

16.895.364,81

/

11а. Остале краткорочне обавезе

-

Остале краткорочне обавезе односе се на следеће ставке:

Обавезе по основу укалкулисане зараде за децембар 2016.године, а која је исплаћена у
јануару 2017.године. 12.123.028,24 динара.
Обавеза по основу пореза на додату вредност у износу од 385.313.58 динара.
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11б. Пасивна временска разграничење
Пасивна временска разграничена односе се на пренос сразмерног дела трошкова
амортизација на приходе од донација за основна средства добијена на основу конкурсне
документације од стране Фонда за заштиту животне средине, ове године тај износ је био
726.745,56 динара.
Такође на конту пасивних временских разграничења налази се износ од 726.965,77
динара које се односи на Разграничене обавезе по основу ПДВ-а за ситуације које се односе
на децембар 2016.године али нису оверене од стране надзорног органа до 15.01.2017.године
тако да је ПДВ садржан у тим фактурама ушао у обрачун ПДВ-а за јануар 2017.године.

НАПОМЕНЕ УЗ БИЛАНС УСПЕХА

12. Приходи од продаје услуга и производа на домаћем тржишту
Структура прихода од продаје

Приходи од услуга на домаћем тржишту
Приходи од продаје робе

31.12.2015.
313.894.761.29

627.362,75

Приходи од продаје комисионе и консигнационе робе 729.804,98

УКУПНО

315.251.929.02

У динарима
31.12.2016.
305.097.182,50

678,285,00

572.469,77

306.347.937,30

13. Приходи од су венција
У 2016. години предузеће је остварило приходе од субвенција у укупном износу од
1.320.745,56 динара.
Субвенције су примљене у новцу од града Пожаревац, за финансирање рада на
санацији и декултивацији депоније комуналног отпада Градске утрине. Такође, део донација
се односи на пренос сразмерног дела трошкова амортизација на приходе од донација за
основна средства добијена на основу конкурсне документације од стране Фонда за заштиту
животне средине
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14. Приходи од камата
Предузеће је у 2016. години остварило приходе од камата у износу од 4.557.806,79
динара. Приходи су остварени од обрачуна камате за неблаговремено плаћање и од
орочавања слободних новчаних средстава.
Орочавање новчаних средства вршено је на износ од 20.000.000 динара на период од 3
месеца по каматној стопи од 2,92% годишње (референтна каматна стопа НБС умањена за
1,1%)

15. Расходи

Трошкови осталог материјала
Трошкови резервних делова

Трошкови канцеларијском материјала
Трошкови горива и енергије

Трошкови зарада, накнада зарада и
остали лични расходи

Трошкови изградње гробница и опсега
Трошкови ПТТ услуга

31.12.2015.

31.12.2016.

4.003.246.28

6.870.097,09

4.562.411.99

1.097.022.21

Трошкови осталих производних услуга

Трошкови амортизације и резервисања

24.649.543,14

16.677.427.55

10.266.983,44

156.553.545.60

1.550.261.32

536.281.63

20.627.074,49

29.264.099,23

Нематеријални трошкови

10.191.549,95

Расходи по основу обезвређивања

4.592.899,57

Остали расходи

1.536.705,87

23.276.190.43

Трошкови одражавања основних средстава 26.942.959.00
Трошкови грејања

4.508.419,14

3.844.145,46

154.063.629,60
1.662.747,39

22.053.502,63

472.925,55

20.033.991,63

31.454.346,94

8.420.837,26

4.281.626,97

9.923.477,41
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15a Ocraru nacxoan u uouxoan
Octaau pacxoAu yyKyrHoM H3Hocy o14.28t.626 guaapa oAHoce ce Ha c;re4ehe nosuquje:
Vqeuhe y QzHancupalby sapaAa oco6a ca r,rHBaJruAr,rreroM * 1.870.602,50 Aua.
Pacxo4 ro uorucy - 872.569,24 tur..
Pacxo4n uspauujux roAHHa - 105.742,76 Aun.
XyuaHnrapHa nouoh H croH3opcrBa - 964.000 4nu,
Ka3He, [eHaJrr,r H HaKHar4e rurere - 468.7L2,47 Auu.
Ocraan rplrxoAn y r43Hocy o4 7.893.88,79 guaapa oAHoce ce Ha cae4ehe noauqnje
llprxo4e o4 uauaheHux ornucaHr4x norpaxuBalba - 4.143.059,54 gun
llpraxo4a o4 HauaheHr,rx rrrrera - 598.181,00
Han.naheHo 6orosarbe npeKo 30 4aHa - 8L2.453,41
Ocraar npHxoAH - L.426.9L4,78
llprxo4n us panujux ro,qHHa - 7t4.486,37

156 Pacxoan oa ycxaah[sarba npeaHocru llMonrrHe
O4uoce ce Ha HcrrpaBKy BpeAHocrH norpaxuBarba oA Kynaqa y cKJraAy ca I,Isneurajeu
rIeHTpaJrHe rtoflucHe rouncuje Kao H y cnra4y ca nporleHoM HalJraruBocrH norpaxr{Barba
npe4yseha.

V

[IoxapeBrly 02.O6.20L7.ro9.

IKN
Au
Ioe

cryx6e"

,,

..|k*.:

t2

