РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Београд за 2017.
годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилност пословања
негативно
са резервом
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У пословним књигама и финансијским извештајима нису исказани приходи и расходи у
укупном износу од 10.247.000 динара и то:
- расходи по рачунима добављача у износу од 7.721.000 динара;
- расходи по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 1.491.000 динара;
- приходи по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 1.035.000 динара.
Није извршен годишњи попис сталне имовине на прописан начин исказане у пословним
књигама по набавној вредности од 10.049.000 динара и исправци вредности од 9.160.0000
динара.
Извршена je исправка вредности потраживања од купаца у износу од 4.112.000 динара,
без одлуке Управног одбора.
Није уплаћен у буџет износ од 1.495.000 динара по основу умањења зарада за 10%
обрачунатог у периоду од фебруара 2017. године до децембра 2017. године.
Без сагласности Владе одређене су цене и вршена је наплата услуга едукације кандидата за
спољашње оцењиваче у износу од 35 хиљада динара по кандидату и по том основу исказани
су приходи у износу од 3.430 хиљада динара, као и услуга израде завршног извештаја о
акредитацији нових појединачних стандарда у акредитованим установама у износу од 50
хиљада динара.

По уговору о донацији, у вези са којим је водећи партнер
упутио Позив за повраћај неоправданих средстава у износу од
63.485,31 евра у пословним књигама умањена су пасивна
временска разграничења у износу од 7.521.000 динара, без
рачуноводствених исправа.
Ефекти сарадње
* У току ревизије директор је
одлуком ближе уредио начин и
поступак извештавања о
пруженим услугама едукације за
самооцењивање.

Број датих препорука
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Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о
отклањању откривених неправилности и доказе о поступању по
датим препорукама.

