РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Зелене Странке - Zelenej Strane Нови Сад за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилност пословања
са резервом
са резервом

НЕПРАВИЛНОСТИ

Није било могуће потврдити настанак трошкова производних услуга исказаних у
износу од 1.555 хиљада динара, који се односе на трошкове услуга едукације и
припреме за јавни наступ, по основу 10 рачуна које је испоставила Агенција за
консалтинг и менаџмент „CPR“ Нови Сад, јер Зелена Странка није обезбедила
доказе да су услуге едукације и припреме за јавни наступ стварно и пружене.
Зелена Странка је у финансијским извештајима више приказала трошкове отписа
средстава а мање имовину и вишак прихода над расходима у износу од 248 хиљада
динара, за средства која је неосновано једнократно отписала приликом њиховог
стављања у употребу у износу од 284 хиљаде динара, уместо да је за ова средства
извршила обрачун амортизације у износу од 36 хиљада динара, што није у складу
са Законом о рачуноводству.
Зелена Странка је у финансијским извештајима више приказала Приходе по
посебним прописима из буџета и осталих извора за 1.206 хиљада динара и у истом
износу мање приказала Приходе од донација, дотација, субвенција и сл, зато што је
приходе из приватних извора у наведеном износу приказала на рачунима 632 и 639
(АОП 1004), уместо на рачунима групе 64 (АОП 1005), што није у складу са
Законом о рачуноводству.
Зелена Странка није уговором уредила међусобна права, обавезе и одговорности
странке и лица које, у складу са одлуком Председништва и Статутом странке,
обавља послове директора странке који није засновао радни однос са странком, што
није у складу са Законом о раду.
Зелена Странка није донела општи акт - Правилник о чланству и није донела
финансијски план за 2018. годину, у складу са својим Статутом.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије отклоњене су следеће
неправилности:
 Зелена Странка је донела интерни општи
акт - Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим
политикама
и
процедурама, у складу са Законом о
рачуноводству, који није имала у 2018.
години.

Ради отклањања утврђених
неправилности дали смо
девет препорука

Зелена Странка је у обавези да
достави одазивни извештај о
отклањању откривених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама

