РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Заједно за Србију, Београд за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилност пословања
позитивно
са резервом

НЕПРАВИЛНОСТИ

Статутом политичке странке Заједно за Србију није одређен надлежни орган
одлучивања за усвајање годишњег финансијског извештаја странке, што није у
складу са одредбама члана 32. став 1. Закона о рачуноводству.
Политичка странка Заједно за Србију води евиденцију о члановима странке само у
електронском облику као јединствену централну електронску базу података, али не
и у писаном облику, што није у складу са одредбама члана 21. став 5. Закона о
политичким странкама.
Политичка странка Заједно за Србију није путем интернета учинила јавно
доступним оснивачки акт и друге опште акте странке, што није у складу са
одредбама члана 16. Закона о политичким странкама.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
Политичка странка Заједно за Србију је у току ревизије извршила корекцију редовних
финансијских извештаја за 2018. годину и отклонила следеће неправилности:
 донела Одлуку којом се утврђује да је Председништво Странке надлежно за усвајање
финансијских извештаја, по предлогу кога подноси Генерални секретар Странке;
 сачинила евиденцију о члановима странке и у писаном облику;
 учинила јавно доступним путем интернета оснивачки акт и друга важећа општа акта
Странке;
 исказала износ од 120 хиљада динара у оквиру осталих нематеријалних трошкова и у
корист прихода по посебним прописима из буџета и осталих извора;
 у пословним књигaма и у коригованим финансијским извештајима је умањила
приходе за 189 хиљада динара и формирала обавезу у истом износу према
Демократској странци, која је измирена 18. јуна 2019. године;
 исказала обавезе за закуп пословног простора у износу од 110 хиљада динара,
обавезе по основу пореза у износу од 19 хиљада динара и трошкове накнада
физичким лицима по основу осталих уговора у укупном износу од 129 хиљада
динара и
 донела план рада комисије за попис, одлуку о ванредном попису опреме, готовине и
готовинских еквивалената и обавеза на дан 28.06.2019. године, извештај о попису уз
који су приложене пописне листе и одлуку о усвајању извештаја.

