РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва за производњу
наменских производа „ППТ-Наменска“ АД, Трстеник за 2018. годину

МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ
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Друштво није извршило одмеравање одложених пореза на дан 31. децембар 2018. године у складу са
захтевима МРС 12 – Порези на добитак, чиме је у финансијским извештајима за 2018. годину мање
исказало одложене пореске обавезе за износ од 48.819 хиљада динара, а више исказало одложена
пореска средства за износ од 2.641 хиљаде динара и нето добитак за износ од 51.460 хиљаде динара.
Друштво је у финансијским извештајима за 2018. годину више исказало дугорочне обавезе, а мање
исказало краткорочне финансијске обавезе за износ од 299.138 хиљада динара, што није у складу са
чл. 29 и 30 Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.
Друштво је у финансијским извештајима за 2018. годину исказало приходе од продаје производа
посредством комисионара у износу од 1.153.466 хиљада динара (у 2017. години у износу од 288.423
хиљаде динара) на основу непотпуне документације о комисионој продаји у смислу члана 8 Закона о
рачуноводству.

ОСТАЛА ПИТАЊА
Неизмирене обавезе Друштва које су доспеле за плаћање до 31. децембра 2012. године и које спадају у
категорије обавеза обухваћене Програмом финансијске консолидације Друштва са стањем на дан 31.
децембар 2012. године, утврђене су у износу од 1.357.794.765,11 динара. Међутим, због изостанка
сагласности свих поверилаца за спровођење Програма финансијске консолидације Друштва са стањем на
дан 31. децембар 2012. године, конверзија тако утврђених обавеза у основни капитал Друштва није
спроведена до дана вршења ревизије.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије
отклоњене су следеће
неправилности:
 Друштво је извршило одмеравање одложених
пореза и утврђивање опорезивих привремених
разлика код сталних средстава која подлежу
обрачуну амортизације у складу са захтевима
МРС 12 – Порези на добитак;
 Друштво је извршило рекласификацију
доспелих обавеза према матичним и зависним
правним лицима и дела доспелих обавеза
према Фонду за развој Републике Србијe у
складу са чл. 29 и 30 Правилника о контном
оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру
за привредна друштва, задруге, друга правна
лица и предузетник.

езиме
У ревизији финансијских
извештаја дата је
једна препорука

Привредно друштво за
производњу наменских производа
„ППТ-Наменска“ АД, Трстеник
је у обавези да достави
одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и
доказе о поступању по
датим препорукама

