Резиме кључних налаза из Извештаја о ревизији финансијских извештаја и
правилности пословања
ВПД „Средњи Банат“ доо, Зрењанин за 2017. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилност пословања
са резервом
са резервом

Друштво је мање су исказало одложена пореска средства и одложене пореске приходе за 2017. годину за
6.304 хиљада динара.
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Друштво није вршило преиспитивање преосталог корисног века употребе некретнина, постројења и
опреме како је предвиђено МСФИ за МСП, парагараф 17.19., Одељак 17 - Некретнине, постројења и
опрема. Укупна набавна вредност потпуно амортизованих средстава на дан 31. децембар 2017. године
износи 52.746 хиљада динара.
Приликом обрачуна и исплате зарада за 2017. годину, Друштво није примењивало основицу која је била
у примени на дан 17. септембар 2015. године и више je обрачунало и исплатило бруто зараду у износу од
најмање 5.688 хиљада динара.
Друштво ниje уплатило на рачун јавних прихода Републике Србије разлику између укупног износа
зарада обрачунатих применом основице која није умањена (са урачунатим доприносима који се
исплаћују на терет послодавца) и укупног износа зарада обрачунатих применом умањене основице (са
урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца) која је за 2017. годину износила 12.455
хиљада динара.

ОСТАЛА ПИТАЊА
Скупштина Друштва је донела Одлуку о усвајању Програма пословања ВПД
„Средњи Банат“ доо, Зрењанин за 2017. годину које је упућена Министарству
привреде ради добијања сагласности. До дана издавања Извештаја, Друштво
није добило одговор од надлежног министарства. Друштво је у марту 2016.
године послало Одлуку о усвајању годишњег плана рада и пословања Друштва
за 2016. годину на сагласност, али није добило одговор од надлежног

Ефекти постигнути у току ревизије
- Извршена је уплатa разлике у буџет
Републике Србије по основу умањења зараде
од 10% у износу од 4.123 хиљаде динара за
исплаћене зараде за јул, август и септембар
2018. године,
- Уплаћено је у буџет Републике Србије 50%
добити које је Друштво остварило за 2017.
годину у износу од 479 хиљада динара.
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