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ПРИЛОГ
БИЛАНС СТАЊА
БИЛАНС УСПЕХА
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ОСНИВАЧУ
ЈКП ДИМНИЧАР, СУБОТИЦА
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја ЈКП ДИМНИЧАР,
Суботица (у даљем тексту: „Предузеће“) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар
2014. године и одговарајући биланс успеха за годину која се завршава на тај дан.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство Предузећа је одговорно за састављање и истинито приказивање ових
финансијских извештаја у складу сa рачуноводственим прописима Републике Србије, као и
за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских
извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед
криминалне радње и грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на
основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са рачуноводственим прописима
Републике Србије. Ови прописи налажу да се придржавамо принципа професионалне
етике и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери,
уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани
поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално
значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне
радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле
које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у
циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања
мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође
укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена
које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)
ОСНИВАЧУ
ЈКП ДИМНИЧАР, СУБОТИЦА
Одговорност ревизора (наставак)
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да
обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења са резервом.
Основе за изражавање мишљења са резервом
Предузеће је, на дан 31. децембар 2014. године, на позицији грађевински објекти
евидентирало износ од 708 хиљада динара. Предузеће не поседује потпуну имовинско правну документацију на основу које би се утврдило власништво над наведеним
грађевинским објектима. Нисмо били у могућности да се уверимо у исказану вредност
грађевинских објеката на дан 31. децембар 2014. године, нити да утврдимо ефекат који на
приложене финансијске извештаје могу имати евентуалне корекције по наведеном основу.
У оквиру АОП-а 0051, Предузеће је, на дан 31. децембар 2014. године, исказало
потраживања по основу продаје у укупном износу од 13.612 хиљада. У оквиру наведеног
износа, највећи део потраживања се односи на потраживања од купаца која у име
Предузећа, путем обједињене наплате комуналних услуга, наплаћује ЈКП Водовод и
канализација Суботица. Предузеће је у току 2014. године, као и претходних година, а на
основу процене могуће ненаплативости наведених потраживања од стране одговорних
лица у Предузећу, извршило индиректну исправку вредности наведених потраживања у
процентуалном износу од 77,80%. Није нам стављена на увид детаљна аналитичка
евиденција наведених потраживања, као ни старосна структура истих, на основу које су
наведена потраживања индиректно отписана. Услед наведеног, нисмо били у могућности
да се у потпуности уверимо да су наведена потраживања исказана на одговарајући начин,
као ни да утврдимо да ли је потребна евентуална корекција финансијских извештаја за
2014. годину по наведеном основу.
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)
ОСНИВАЧУ
ЈКП ДИМНИЧАР, СУБОТИЦА
Мишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте питања изнетих у оквиру пасуса
„Основе за изражавање мишљења са резервом”, финансијски извештаји приказују
истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију
Предузећа на дан 31. децембар 2014. године, као и резултат пословања за годину која се
завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.
Скретање пажње
Исказана књиговодствена вредност основног капитала не одговара вредности основног
капитала уписаној у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре. Наше
мишљење не садржи резерву по овом питању.
Предузеће је за 2014. годину разврстано као микро правно лице и у складу са
рачуноводственим прописима Републике Србије дужно је да састави само биланс стања и
биланс успеха. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.
Друга питања
Финансијски извештаји Предузећа, за годину која се завршава на дан 31. децембар 2013.
године, су били предмет ревизије од стране другог ревизора, који је у свом извештају од
26.09.2014. године изразио мишљење са резервом уз скретање пажње.
Београд, 16. јун 2015. године
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