РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Комисија за надзор
Број: 06-138/2018-01-1
Датум: 28.08.2018. године
ЋУПРИЈА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДМЕТ: Извештај о динамици реализације пројекта и испуњавања уговорних
обавеза корисника средстава „ЕУРОФИБЕР“ ДОО Ћуприја
Решењем Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00018/2017-01 од
20.02.2017. године одобрена је државна помоћ која се додељује на основу Одлуке о
условима и начину реализације програма локалног економског развоја општине
Ћуприја за 2017. годину („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 05/17). На основу
наведених аката, Општина Ћуприја је са Привредним друштвом „ЕУРОФИБЕР“ ДОО
Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, ПИБ: 109415719 (у даљем тексту: Корисник), дана
01.09.2017. године закључила Уговор о додели средстава за директне инвестиције број:
400-371/2017-01 (у даљем тексту: Уговор).
Чланом 2. Уговора дефинисано је да је предмет Уговора додела средстава за
подршку Кориснику у реализацији пројекта „Производња и дистрибуција обавијеног
предива“ у општини Ћуприја, у складу са бизнис планом за инвестирање у опрему у
износу од 267.600 евра, у патенте и лиценце 2.000 евра, 216.000 евра за закуп
непокретности (пословног простора) за реализацију инвестиционог пројекта, и у плате
запослених у бруто износу од 97.940 евра и запошљавање 10 радника на неодређено
време, а све у року од три године од дана закључења Уговора.
Чланом 29. Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног
економског развоја општине Ћуприја за 2017. годину је дефинисано да Комисија за
надзор општине Ћуприја прати динамику реализације пројекта и испуњавање
уговорних обавеза корисника средстава и о томе сачињава извештај који доставља
Општинском већу. Извештај садржи податке и информације о свим елементима
пројекта, а обавезно садржи:
1) резиме извештаја независног ревизора, односно проценитеља, са посебним
освртом на податке релевантне за праћење извршења уговорних обавеза
корисника;
2) информације о висини улагања корисника средстава у односу на елементе
улагања наведене у Пријави на основу које је донета одлука о додели средстава;
3) информације о кретању броја нових радних места отворених код корисника
средстава и висине исплаћених зарада;

4) преглед блокада по текућим рачунима корисника средстава, ако их је било;
5) упозорење о одступањима у извршењу уговорних обавеза од стране корисника
средстава и критичним роковима за извршење активности додатне контроле;
6) информације о проблемима са којима се инвеститор, односно корисник
средстава сусреће при реализацији инвестиционог пројекта, а на основу извештаја
које доставља корисник средстава;
7) друге информације од значаја за реализацију предметног пројекта и Програма
локалног економског развоја општине Ћуприја за 2017. годину који могу бити
угрожени поступањем корисника средстава.
Дана 09.03.2018. године Комисија за надзор општине Ћуприја се дописом број
023-31/2017-1 обратила Кориснику средстава захтевом за доставу извештаја
предвиђених чланом 8. став (2) Уговора и чланом 28. Одлуке о условима и начину
реализације Програма локалног економског развоја општине Ћуприја за 2017. годину.
Дана 21.06.2018. године, Корисник средстава је Комисији за надзор општине
Ћуприја доставио тражене извештаје за 2017. годину. Увидом у достављене извештаје,
Комисија за надзор сачињава следећи:
НАЛАЗ
Ревизију финансијских извештаја привредног друштва „Еурофибер“ ДОО
Ћуприја извршио је „ПКФ“ ДОО Београд у којем је, између осталог утврђено следеће:
Друштво је на дан 31.12.2017. године исказало опрему укупне садашње
вредности у износу од РСД 37.683 хиљада. Друштво је у току 2017. године набавило
опрему у укупном износу од РСД 6.896 хиљада док је у 2016. години набавило опрему
од матичног друштва у укупном износу од РСД 27.493 хиљада. С обзиром да обавеза
према матичном друштву није била измирена, Руководство Друштва, је донело Одлуку
да изврши конвертовање обавеза у капитал и на основу тога изврши измирење обавеза
и да као таква буде део испуњења преузете инвестиционе обавезе улагања у основна
средства. Одлука о повећању капитала донешена је 12.12.2017. године. Решењем
Агенције за привредне регистре РС број БД 109013/2017 од 25.12.2017. године,
регистровано је повећање капитала.
Друштво је потписало Уговор о закупу непокретности (пословног простора) на
период од пет година са Закуподавцем у складу са преузетим инвестиционим
обавезама и то: производну халу површине 3.750 м2, канцеларијски простор површине
120 м2 и магацински простор површине 1.533 м2. Месечна закупнина за закупљени
простор износи 72.000 ЕУР са урачунатим ПДВ – ом на годишњем нивоу. На бази
прегледане документације, Независни ревизор је утврдио да је Друштво у пословној
2017. години испунило инвестициону обавезу улагања у закуп пословног простора.
Друштво је на дан састављања финансијских извештаја за 2017. годину имало
укупно 29 запослених на неодређено време, што је у складу са инвестиционим
обавезама које је корисник преузео Уговором о додели средстава, и запосленима
уредно исплаћује зараде 15. тог у месецу за претходни месец.
Друштво нема евидентиране неизмирене обавезе у последње три године (НБС).

Ревизор је у свом извештају посебно скренуо пажњу на следеће:
Друштво је у 2017. години исказало губитак од РСД 35.011 хиљада, док
акумулирани губитак исказан у билансу стања износи РСД 44.375 хиљада и премашује
износ капитала за износ од РСД 15.722 хиљада. Такође, Друштво континуирано има
проблема у генерисању новчаних средстава и остваривању нето новчаних прилива
довољних да текуће обавезе измирује у року доспећа. Наведене околности указују на
постојање материјалне неизвесности која може изазвати значајну сумњу у способност
друштва да настави пословање по начелу стабилности пословања, уколико се не
обезбеде додатни извори финансирања. Мишљење Ревизора не садржи резерву по овом
питању.
Корисник је дана 29.06.2018. године доставио и полугодишњи извештај о
реализацији Инвестиционог пројекта у складу са чланом 8. Уговора у свом формату.
У вези са претходно наведеним, Комисија за надзор констатује да је Корисник
средстава „Еурофибер„ ДОО Ћуприја, до дана састављања овог Извештаја испунио
обавезе које су преузели Уговором о додели средстава за директне инвестиције број:
400-371/2017-01.

С поштовањем,

Председник Комисије
________________
Милош Марић

