
Број: 12131/21- ОР/XX.-10.1.
Датум: 09.11.2021. године

ИЗВЈЕШТАЈ
o уговорима закљученим између Мјешовити Холдинг
„Електропривреда РС“ Требиње, Зависно предузеће „ЕлектроБијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години

Бијељина, новембар 2021. године

На основу члана 9. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 107. став 3.
Статута Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће “ЕлектроБијељина” а.д. Бијељина (у даљем тексту: Предузеће), Одбор за ревизију
је на основу Извјештаја Одјељења Интерне ревизије о ревизији уговора
са повезаним лицима у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020.
године сачинио:
ИЗВЈЕШТАЈ
о уговорима закљученим између Предузећа и повезаних лица у
2020. години
1. УВОД
Према одредбама члана 26. став (3), Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одбор за
ревизију доставља посебан извјештај Скупштини акционара о уговорима
закљученим између јавног предузећа и повезаних лица у смислу овог
закона.
Овај Извјештај о уговорима закљученим између Мјешовити Холдинг
„Електропривреда РС“ Требиње, Зависно предузеће „Електро-Бијељина
а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години урађен је у складу са
наведеним одредбама Закона о јавним предузећима и са чланом 107.
Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда РС“ Требиње, Зависно
предузеће „Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.
Сходно наведеним прописима, Одбор за ревизију је сачинио предметни
Извјештај и доставља га Скупштини акционара Мјешовитог Холдинга
„Електропривреда РС“ Требиње, Зависно предузеће „Електро-Бијељина”
а.д. Бијељина на разматрање и прихватање.
Одбор за ревизију се у изради овог Извјештаја користио Извјештајем и
информацијама прибављеним од Одјељење интерне ревизије
Мјешовитог Холдинга „Електропривреда РС“ Требиње, Зависно
предузеће „Електро-Бијељинa” а.д. Бијељина, које је поступајући у
складу са планом рада Одјељења за 2021. годину, извршило ревизију
уговора са повезаним лицима у 2020. години.
Циљ интерне ревизије уговора са повезаним странама спроведене од
стране Одјељења интерне ревизије јесте да се утврди:
- да ли је у Друштву у 2020. години било таквих уговора;
- да ли се поштују: Закон о јавним набавкама, Закон о јавним
предузећима, Закон о сукобу интереса при закључивању и
реализацији уговора за робе и услуге;
- да ли су утврђена повезана лица;
- да ли се у Друштву води евиденција о повезаним лицима;
- да ли је било пословања са повезаним лицима;

-

да ли се врши извјештавање о повезаним странама у складу са
рачуноводственим стандардима.
функционисање система интерних контрола и утврђивања
довољности њиховог поштовања у склопу процеса пословања са
повезаним странама.

2. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
Ревизија уговора са повезаним лицима урађена је на основу сљедеће
документације:
1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Српске“ број: 75/04);
2. Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Српске“ број: 75/04 и 78/11);
3. Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број: 94/15, 78/20);
4. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном
оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и
предузетнике („Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15);
5. Закон о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ" број:
39/14);
6. Закон о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске“
број: 94/15, 1/17 и 58/19);
7. Правилник о трансферним цијенама и методама за њихово
утврђивањe („Службени гласник Републике Српске“ број: 47/16) и
8. Међународни
рачуноводствени
стандарди,
МРС
24
Објављивања о повезаним странама.
У току вршења ревизије уговора са повезаним лицима Одјељење
интерне ревизије обухватило је сљедеће активности:
o Утврђивања повезаних лица;
o Пословања са повезаним лицима;
o Евиденције о повезаним лицима;
o Извјештавања
о
повезаним
странама
у
складу
са
рачуноводственим стандардима;
o Оцјена стања и приједлози мјера у складу са законском и другом
регулативом.
Утврђивање повезаних лица
У складу са чланом 3. Закона о јавним предузећима повезана лица су
сви запослени Друштва, укључујући појединце и заступнике које Друштво
именује за обављање одређених дјелатности, сви чланови Надзорног
одбора и Одбора за ревизију, сва правна или физичка лица у чијем
посредном или непосредном власништву је најмање 5% од укупног збира
гласачких права предузећа.

Према члану 13. тачка 5. Закона о јавним предузећима повезаним
лицима се сматрају:
- чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног
сродства или тазбине, односно особе које живе у истом
домаћинству са повезаним лицима;
- правна лица која располажу гласачким правима у предузећу;
- правна лица у којима предузеће има удио од најмање 5% од
укупног збира гласачког права;
- правна лица у којима са најмање 5% збира гласачких права
располаже правно лице и
- правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице
члан надзорног одбора или управе.
Према Међународном рачуноводственом стандарду 24 Обелодањивање
повезаних страна, повезана страна је страна која је повезана са
ентитетом ако:
а) директно или индиректно преко једног или више посредника:
- контролише, контролисана је или је под заједничком
контролом правног лица (што обухвата матична и зависна
предузећа),
- посједује удио у правном лицу који јој омогућава значајан
утицај над правним лицем,
- врши заједничку контролу над правним лицем,
б) страна представља придружено предузеће правном лицу,
в) страна представља заједничко улагање у којем је правно лице
учесник у заједничком улагању,
г) страна је члан кључног руководећег особља правног лица или
његовог матичног предузећа,
д) страна је близак члан породице било ког појединца наведеног
под а) или д),
ђ) страна представља правно лице које је контролисано, заједнички
контролисано или под значајним утицајем или код којег значајна
гласачка права, директно или индиректно, посједује било који
појединац наведен под а) или е) или
е) страна представља план накнада за пензије запосленим у
правном лицу или сваком другом правном лицу које за њега
представља повезану страну.
Преглед повезаних лица/страна
Повезана лица/ стране су:
Акционари:
1. МХ ЕРС МП а.д Требиње - 65%;
2. ПРЕФ а.д Бања Лука - 10%;
3. ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС а.д Бања Лука – 5%.

Зависна предузећа:
1. МХЕ ЕРС МП а.д Требиње;
2. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње ;
3. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
4. ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град;
5. ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко;
6. ЗП „РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик;
7. ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука;
8. ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој;
9. ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
10. ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње;
11. ИРЦЕ Сарајево;
12. Термо нова – Угљевик;
13. ДОО „Рудинг“ Угљевик;
14. ХЕ „Дабар“ и
15. ХЕ „Бистрица“ Фоча.
Чланови органа управљања и надзора
- Надзорни одбор – 5 чланова Надзорног одбора
- Одбор за ревизију – 3 члана Одбора за ревизију и
- Управа Друштва – Директор и Извршни директори
Међусобни економски односи у Мјешовитом Холдингу
„Електропривреда Републике Српске“
Међусобни економски односи између МХ „ЕРС“ МП а.д Требиње и ЗЕДП
“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, на основу Одлуке Владе РС о
принципима за закључивање уговора о међусобним економским
односима између предузећа која обављају електроенергетску дјелатност,
су регулисани Уговором о међусобним економским односима број:
11/01-44-8/19 МХ ЕРС од 04.01.2019. године, те накнадним анексом тог
уговора број: 01-1038- 26/20 од 13.07.2020. године.
У складу са уговором и анексом уговора:
- МХ „ЕРС“ испоручује Предузећу електричну енергију за јавно и
резервно снабдјевање, покриће дистрибутивних губитака до
количине одобрених губитака и изнад одобрених губитака по
цијенама које је утврдио РЕРС,
- МХЕ „ЕРС“ МП а. д. Требиње купује од ЗЕДП “Електро-Бијељина“
а. д. Бијељина произведену ел. енергију у МХЕ Тишча (власништво
Предузећа) по цијени на прагу електране, а фактурише
произведену ел. енергију у МХЕ „Тишча“, ЗЕДП “ЕлектроБијељина“ а.д. Бијељина по просјечној пондерисаној цијени за
јавно снабдјевање,
- Уговором су дефинисани и начини фактурисања пренесених
трошкова (Електропреноса и НОС-а БиХ, и системских услуга) као

-

-

и фактурисање енергије трошкова преузимања и испоруке
електричне енергије за рубна подручја,
Обрачун и фактурисање продате и купљене електричне енергије
између МХЕ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и ЗЕДП“Електро Бијељина“
а.д. Бијељина врши се на мјесечном нивоу,
Анексом уговора су дефинисани проценти аутоматизма пражњења
рачуна према ППЛ за наплаћена средства,
Општи и административни послови које за Предузеће обавља
Матично друштво фактуришу се мјесечно у износу који је утврдио
РЕРС.

Преглед уговора закључених између и са зависним предузећума
Уговори о трансакцијама између и са зависним предузећима матичног
предузећа закључени су у складу са ЗЈН БиХ („Службени гласник БиХ“
број: 39/14), Правилником о јавним набавкама ЗЕДП „Електро-Бијељина“
а.д. Бијељина, Уговором о међусобним економским односима између
Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске" Матично
предузеће а.д. Требиње.
Ревизијом је утврђено да се трансакције са повезаним лицима обављају
на основу закључених уговора са:

Уговорна страна /број
уговора/износ
МХ ЕРС – МП а.д. Требиње
Број: 1798/19
Износ: 10.923.071,81 КМ
МХ ЕРС – МП а.д. Требиње
Број: 11/01-897-1/19
Износ: 8.321.936,43 КМ
МХ ЕРС – МП а.д. Требиње
Број: 01-2376-3/20
Износ: 1.000.000 КМ;
Број: 01-2052-7/20
Износ: 1.200.000 КМ
ЗП ИРЦЕ Сарајево
Број: 4346-4/20
Износ: 9.995,00 КМ
Број: 4347-4/20
Износ: 5.900,00 КМ

Основ
Репрограм дуга по основу накнаде за обновљиве
изворе енергије и ефикаснију когенерацију(ОИЕЕК) и
преузете енергије из система подстицаја
Репрограм дуга по основу задржаних средстава.

Уговор о зајму за несметано функционисање
Предузећа у условима реорганизације МХ ЕРС

- Набавка услуге ревизије пројектне документације
- Услуге периодичног прегледа и испитивања
електроизалационе опреме

МХ ЕРС Дирекција за снабдјевање
Број: 01-277-9/20
Мјесечна накнада: 780,63 КМ

Закуп просторија за потребе Дирекције за
снабдијевање

МХ ЕРС Дирекција за снабдјевање
Број: По примопредајном мјесту
Износ: вриједност испоручене
електричне енергије за сва мјеста

Уговор о потпуном снабдијевању електричном
енергијом, категорија порошње: 10кW, 0,4 Кw - остала
потрошња 1.ТГ , 0,4 Кw - остала потрошња 2.ТГ

примопредаје

Идентификација и промет са повезаним лицима су утврђена на основу
стања обавеза и потраживања исказаних у оквиру одговарајућих
књиговодствених рачуна на дан 31.12.2020. године, а на основу
документације достављене закључно са 28.02.2021.године.
Евиденција трансакција са повезаним лицима врши се у складу са
Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике и
исказује се:
1. За потраживања на аналитичким рачунима у оквиру синтетичког
конта 200- Купци повезана правна лица и
2. За обавезе на аналитичким рачунима у оквиру синтетичког конта:
411 - Дугорочне обавезе према ППЛ
420 - Краткорочне финансијске обаве према ППЛ
424 - Дио дугорочних кредита који доспијева за плаћање до једне године
430 - Примљени аванси од ППЛ
431 - Добављачи повезана правна лица и
449 - Обавезе према повезаним правним лицима из осталих специфичних
послова,
3. За приход остварен од трансакција са повезаним лицима на
аналитичким рачунима у оквиру синтетичких конта:
600 - Приход од продаје роба повезаним правним лицима
610 - Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима
651 – Приход од закупина
679 - Приходи од смањења обавеза, укидања дугорачних резаервисања
и остали нп. приходи,
4. За расходе остварене од трансакција са повезаним лицима на
аналитичким рачунима у оквиру синтетичких конта :
501 - Набавна вриједност продате електричне енергије,
550 - Трошкови непроизводних услуга
561 - Расходи по основу камата
579 - Расходи по основу расходовања залиха материјала, роба и остали
расходи.
5. За ванбилансну евиденцију на аналитичким рачунима у оквиру
синтетичких конта:
888 - Остала ванбилансна актива ППЛ
898 - Остала ванбилансна пасива ППЛ

Трансакције са повезаним лицима
Трансакције са повезаним правним лицима обухватају продају
електричне енергије за властиту потрошњу, куповину електричне
енергије за дистрибуцију, пружање услуга преноса електричне енергије
на дистибутивној мрежи, трошкове услуга заједничких и општих послова
као и кредите међународних финасијских институција, а финансирање
накнада обавља се према тарифницима Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске (РЕРС) и Државне регулаторне комисије за
електричну енергију (ДЕРК).
Врста трансакције

Начин формирања накнаде

Трошак услуга заједничких и општих послова

Према тарифнику РЕРС

Куповина електричне енергије за дистрибуцију и
властиту потрошњу

Према тарифницима РЕРС и ДЕРК

Продаја електричне енергије за властиту
потрошњу

Према тарифницима РЕРС и ДЕРК

Куповина електричне енергије за дистрибуцију

Према тарифницима РЕРС и ДЕРК

Пружање услуга преноса електричне енергије на
дистрибутивном нивоу

Према тарифнику РЕРС

Продаја произведене електричне енергије

Према тарифнику РЕРС

Кредити међународних финансијских институција

Уговорима између БиХ и одговарајућих
међународних финансијских институција

Зајам од Матичног друштва

Уговором о зајму

Пријем техничких услуга од ЗП ИРЦЕ

Укупни трошкови увећани за маржу

Набавка топлотне енергије од ППЛ Термо Нова

Према утврђеном цјеновнику

Преглед промета са повезаним правним лицима у 2020.години
Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2020. и 2019. године
насталих из трансакција са повезаним правним лицима приказана су у
табелама 1. и 2. Потраживања од повезаних правних лица потичу
углавном од трансакција услугa дистрибутивне мрежарине и испоручене
електричне енергије и приказанa су у табели 1.
Купци повезана правна лица
1
МX ЕРС МП АД Требиње
- дистрибутивна мрежарина
ЗП РиТЕ Угљевик власт.
потрошња
МX ЕРС МП АД Требиње
За произведену електр.енергију

Остварен промет у 2020.
Дуговни
Потражни
2
3

Табела 1.
Салдо
31.12.2020. 31.12.2019.
(5+2-3)
5

14.712.312

14.033.582

2.206.171

1.527.441

76.899

103.624

6.261

32.986

255.770

252.990

2.780

0

Остали купци ППЛ - остало
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА ППЛ
МX ЕРС МП АД Требиње
Обезврјеђење вриједности сред
Укупно

89.280,02
15.134.262

15.134.262

110.257
14,500.454

2.168
2.217.380

22.174

-22.174

14.522.628

2.195.206

23.145
1.583.572

1.583.572

Напомена: Исправка потраживања не врши се од лица којима се истовремено и дугује,
обезврјеђивање потраживања је рађено методом застарјелости.

Обавезе према повезаним правним лицама потичу углавном од
трансакција везаних за куповину електричне енергије исказаних у
билансу на позицијама дугорочних и краткорочних обавеза и приказанe
су у табели 2.
Обавезе повезана правна
лица
1
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Дугорочне обавезе
реп.нето
Дуг.обав. ППЛ репрограм
Текуће доспјеће репрограма
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
2.Кратк.обав. фин.кред.ППЛ
3. Дио дуг.обав. репрограм .
доспјеће до године дана

Остварен промет у 2020.
Дуговни
Потражни
2
3
5.409.400
3.484.899

Табела 2.
Салдо
31.12.2020.
31.12.2019.
4 (5+3-2)
5
-13.952.631
-15.877.132

5.409.400

3.484.899

-13.952.631

-15.877.132

3.484.899
1.924.501
72.345.503
700.000

1.742.450
1.742.449
74.436.265
2.400.000

-16.059.183
(2.106.552)
-10.721.825
-1.700.000

-17.801.632
(1.924.500)
-8.631.063
0,00

3.484.899

3.666.950

-2.106.552

-1.924.501

234,00

2.592

-2.358

0,00

5. Добављачи ППЛ

54.761.915

55.314.464

-6.502.828

-5.950.279

-За купљену ел. ен. МХ ЕРС

54.761.915

55.310.481

-6.498.845

-5.950.279

0,00

3.983

-3.983

0,00

13.398.455
1.990.199
2.368.049
9.007.637
32.570
77.754.903

13.052.259
2.284.296
2.251.195
8.516.768
0,00
77.921.164

-410.087
-493.958
-212.134
(425.885)
-129.880
24.674.456

-756.283
-199.861
-328.988
-64.984
-162.450
24.508.195

4.Примљени аванси ППЛ

- Остали добављачи ППЛ ИРЦЕ
Сарајево,Термо нова
6.Остале спец. обав.ППЛ
-Обавезе из специфич.однос
-Обавезни откуп
-Обавезе према обновљ.изв.
-Остале обавезе
Укупно

-

-

Дугорочне обавеза су настале по основу репрограмираних
обавеза, а краткорочне по основу купљене електричне енергије,
услуга преноса, финансијских кредита и осталих обавеза према
Матичном предузећу,
Кредит од Матичног предузећа се односи на зајам за несметано
функционисање Предузећа у условима реорганизације,
Остале обавезе према Матичном предузећу су настале по основу
општих и административних послова које за Предузеће обавља
Матично друштво и обавеза из специфичних односа.

Биланс стања
Табела 3
31. 12. 2020.
БИЛАНС СТАЊА
АКТИВА
1. ПОТРАЖИВАЊА
1.1. Купци повезана правна лица
- МП Холдинг Електропривреда РС а.д. Требиње
(потраживања за дистрибутивну мрежарину)
- ЗП Рудник и Термоелектрана а.д. Угљевик
- МП Холдинг Електропривреда РС а.д. Требиње
- МП Холдинг Електропривреда РС а.д. Требиње
1.2. Обезврјеђење пот.од куп. ППЛ
ПАСИВА
2. ОБАВЕЗЕ
2.1. Добављачи повезана правна лица

24.674.456
6.502.828

- МП Холдинг Електропривреда РС а.д. Требиње

6.502.828

2.2. Остале креткорочне обавезе
МХ ЕРС- Краткорочни кредити и обавезе
МХ ЕРС -Дио дугорочних фин.обавеза које за плаћање
доспјевају у периоду до годину дана
МХ ЕРС -Примљени аванси
МХ ЕРС -Обавезе из специфичних послова
2.3. Дугорочне обавезе
Дуг. обав. МХ ЕРС МП а.д. Требиње - репрограми

4.218.997
1.700.000

31.12. 2019.

2.195.206
2.217.380

1.583.571
1.583.571

2.206.171

1.527.441

6.261
2.780
2.168
-22.174

2.106.552
2.358
410.087
13.952.631
13.952.631

32.986
0
23.144
0
24.508.195
5.950.279
5.950.279
2.680.784
0
1.924.501
0
756.283
15.877.132
15.877.132

Биланс успјеха
Трансакције са повезаним правним лицима (приходи и расходи) у току
2020. и 2019. године приказани су у табели 4.
Табела 4.
БИЛАНС УСПЈЕХА
4.ПРИХОДИ
1.1. Приходи од продаје роба ПП лицима
РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик
Приход од продаје робе ППЛ- остало
1.2. Приходи од продаје произведене ел.ен ППЛ
МХ ЕРС Производена ел. Енергија МХЕ Тишча
1.3. Приходи од услуга дистрибуције ПП лицима
MХ Електропривреда РС а.д. Требиње
1.4. Приходи од услуга
MХ Електропривреда РС а.д. Требиње
1.5. Остали пословни приходи:
РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик
1.6.Приходи од продаје произведене ел.ен ППЛ
МХ ЕРС Производена ел. Енергија МХЕ Власеница
1.7. Приход од закупнина ППЛ
МХ ЕРС Дирекција за снадбјевање - закуп
2. РАСХОДИ
2.1. Набавна вриједност продате ел. Енергије
MХ Електропривреда РСа.д. Требиње

2020. година
11.363.624
114.312
84.825
29.487
218.607
218.607
10.675.399
10.675.399
66.540
66.540
180
180
279.218
279.218
9.368
9.368
39.267.461
38.143.702
38.143.702

2019. година
4.447.218
1,175,796
1,175,796
260.390
260.390
2.549.009
2.549.009
125.009
125.009
10
10
337.004
337.004
0
0
54.907.043
53.321.650
53.321.650

2.2. Остали пословни расходи
ИРЦЕ
Термо нова Угљевик
2.3. Нематеријални трошкови
MХ ЕРС заједнички и општи послови
MХ ЕРС припадајући трошкови дебаланса
2.4.Финансијски расходи
Камате на кредите међународних финанс.
организација
Обезврјеђење вриједности средстава
3. РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА

10.159
3.404
6.755
694.163
468.007
226.156
419.437

12.303
5.208
7.095
1.170.177
468.007
702.170
402.913

397.263

402.913

22.174
(27.903.837)

0
(50.459.825)

Напомена: Друштво накнаду за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију евидентира на
рачуну 449 - Остале обавезе из специфичних односа. Камате се односе на међународне кредите,
који су уговорени између БиХ и међународних финансијских институција, који су пренијети на
Матично друштво а који су усмјерени на конкретне пројекте у ЗЕДП““ Електро Бијељина“ а.д.

Ванбилансна евиденција
БИЛАНС СТАЊА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
Интерни односи у Холдингу по процјени из 2004. године
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
Интерни односи у Холдингу по процјени из 2004. године

Табела 5
31. 12. 2020.
28.237.904
28.237.904
28.237.904
28.237.904

31.12. 2019.
28.241.564
28.241.564
28.241.564
28.241.564

Потраживања из интерних односа унутар холдинга настала до
31.12.2004. године у производним предузећима и у Холдингу, у складу са
Одлуком Матичног друштва, рачуноводствено се евидентирају
ванбилансно.
Извјештавање о повезаним странама у складу са
рачуноводственим стандардима
Према Међународном рачуноводственом стандарду 24 Објелодањивање
повезаних страна, трансакције са повезаним странама као и неизмирена
салда са осталим ентитетима унутар групе објелодањује се у
финансијским извјештајима ентитета. Да би се омогућило корисницима
финансијских извјештаја да формирају мишљење о ефектима односа
између повезане стране и ентитета, примјерено је да се, када постоји
контрола, објелодани однос са повезаним странама, без обзира да ли је
било трансакција између повезаних страна.
Осим трансакција са повезаним правним лицима у оквиру
Електропривреде РС није било трансакција са осталим повезаним
лицима, а самим тим ни члановима органа осим за испоруку електричне
енергије, гдје су ти уговори закључени по цијенама као и за остале
потрошаче.

Друштво у оквиру припадајућих књиговодствених конта врши
евидентирање трансакције са повезаним странама, исказује салда у
билансу стања и врши објелодањивање трансакција са повезаним
странама у Напоменама уз финансијке извјештаје.
Потраживања, а и обавезе настале на основу Уговора о повезаним
лицима су усаглашени ИОС-има.
Студија о трансферним цијенама
Студија о трансферним цијенама за пореску 2020. годину урађена је од
стране Deloitte, у којој је на основу анализе закључено да су трансферне
цијене у трансакцијама Друштва са повезаним лицима током пореске
2020. године у свим трансакцијама биле у складу са принципом „ван
дохвата руке“. Дакле, закључак је да није потребно вршити корекцију
пореске основице по основу трансферних цијена.
3. ЗАКЉУЧЦИ
Трансакције са повезаним правним лицима обухватају продају
електричне енергије за властиту потрошњу, куповину електричне
енергије за дистрибуцију, пружање услуга преноса електричне енергије
на дистрибутивној мрежи, трошкове услуга заједничких и општих послова
као и кредите међународних финансијских институција, и финансирање
накнада обављају се према тарифницима Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске (РЕРС) и Државне регулаторне комисије за
електричну енергију (ДЕРК).
Студијом о трансферним цијенама за пореску 2020. годину закључено је
да су трансферне цијене у трансакцијама Друштва са повезаним лицима,
током пореске 2020. године, у свим трансакцијама биле у складу са
принципом „ван дохвата руке“, те да није потребно вршити корекцију
пореске основице по основу трансферних цијена.
Осим трансакција са повезаним правним лицима у оквиру
Електропривреде РС није било трансакција са осталим повезаним
лицима, а самим тим ни члановима органа осим за испоруку електричне
енергије, гдје су ти уговори закључени по цијенама као и за остале
потрошаче.
Друштво у оквиру припадајућих књиговодствених конта врши
евидентирање трансакције са повезаним странама и исказује салда у
билансу стања и врши објелодањивање трансакција са повезаним
странама у Напоменама (Ноте) уз финансијске извјештаје и у самом
Извјештају о пословању.
Потраживања, а и обавезе настале на основу Уговора о повезаним
лицима су усаглашени са ИОС-има.

Од стране Одјељења интерне ревизије дате су 2 препоруке Управи
друштва да се настави са редовним идентификовањем и ажурирањем
повезаних лица у складу са законским прописима и да се Спецификација
идентификованих повезаних лица/страна заједно са прегледом важећих
уговора доставља Одјељењу интерне ревизије најкасније до 20. јануара
текуће године за предходну годину и да због великог обима и природе
трансакција са ППЛ, да се као минимум објелодањивања информације о
неизмиреним салдима проистеклих из трансакција са повезаним
правним лицима, које су неопходне да би се разумио потенцијални
ефекат ових односа на финансијски извјештај, укључе и рокови, услови и
природа накнада измирења салда, укључујући и информације да ли су
иста обезбјеђена.

Предсједник
Одбора за ревизију
Радан Николић, дипл. правник
Доставити:
 Скупштини акционара,
 Надзорном одбору,
 Одбору за ревизију и
 a/a

