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

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилност пословања
са резервом
негативно

Није извршено преиспитивање преосталог корисног века употребе некретнина, постојењa и опреме што
има за последицу исказивање у аналитичкој евиденцији одређеног броја средстава која су и даље у
употреби а немају исказану садашњу вредност. Укупна набавна вредност потпуно амортизованих
средстава на дан 31.12.2017. године износи 77.758 хиљада динара.
Мање су исказани трошкови резервисања и обавезе по основу резервисања за судске спорове у износу
од 2.088 хиљада динара јер није формирано резервисање за два радна спора процењене вредности од
2.088 хиљада динара иако су испуњени услови за признавање резервисања из параграфа 21.4 Одељка Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина МСФИ за МСП.
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Друштво није донело Годишњи програм пословања за 2017. годину.
Приликом обрачуна и исплате зарада за 2017. годину није примењена основица која је била у примени
на дан 21. септембар 2015. године и на тај начин је више обрачуната и исплаћена бруто зарада у износу
од најмање 15.241 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 5.091
хиљада динара.
Извршене су набавке добара, радова и услуга без спроведеног поступка јавне набавке у износу од 5.941
хиљада динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Оснивач Друштва није одредио свог овлашћеног представника
који врши овлашћења Скупштине Друштва, а која је, између
осталог, надлежна за усвајање извештаја о попису, усвајање
финансијских извештаја и доношење одлука о расподели добити
за 2015., 2016. и 2017. годину, уз сагласност оснивача.

20
Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А
7

6

6

5

4

4

3

3

2
1
0

2

1

2

1

1

