РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
позитивно

Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине су припремљени по
свим материјално значајним питањима у складу са
прописима.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

У Билансу стања АП Војводине на дан 31.12.2018.
године нефинансијска имовина у сталним средствима
је вреднована на два начина, према набавној
вредности умањеној за исправку вредности по основу
амортизације и по реалној (фер) вредности. Укупно
исказана нефинансијска имовина у сталним
средствима износи 125.122.648 хиљада динара. По
набавној вредности исказано је 3,47% (зграде и
грађевински објекти, опрема и др.), по реалној (фер)
вредности 96,53% (земљиште).

Учешће капитала у домаћим нефинансијским
приватним предузећима, на дан 31.12.2018. године,
односно у:
-„Банат“ а.д. Банатски Карловац, исказано је у износу
од 153.752 хиљада динара над којим је 2014. године
отворен поступак стечаја.
- „Винопродукт Чока“ д.о.о из Суботице, исказано је у
износу од 44.988 хиљада динара над којим је 2014.
године отворен поступак стечаја.
Немамо сазнања од Суда о висини стечајне масе и не
можемо проценити евентуални износ који би из
стечајне масе био издвојен за буџет АП Војводине.

Учешће капитала у домаћим пословним банкама односно
у „Развојној банци Војводине“ а.д Нови Сад на дан
31.12.2018. године исказано је у износу од 10.303.198
хиљада динара, над којом је отворен поступак стечаја
2013. године и обустављена је трговина акцијама на
Београдској берзи.
Немамо сазнања од Суда о висини стечајне масе и не
можемо проценити евентуални износ који би из стечајне
масе био издвојен за буџет АП Војводине.

АП Војводина је тужена страна, у 101 предмету, чија
вредност износи 881.660 хиљада динара. АП
Војводина је у шест предмета, у својству извршног
дужника, чија вредност износи 7.294 хиљаде динара,
без законске затезне камате и трошкова судских
поступака. Вредност наведених судских спорова може
неповољно да утиче на финансијски резултат у
наредном периоду, што има материјални значај.

