РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Нове странке, Београд за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилност пословања
са резервом
са резервом
Нисмо имали довољно адекватних доказа на основу којих би потврдили исказано
стање готовине у благајни и стање новчаних средстава на текућим рачунима, јер
нису достављене рачуноводствене исправе на основу којих је евидентирано
смањење на прелазном рачуну новчаних средстава у износу од 747 хиљада динара,
није извршен редован годишњи попис готовине и готовинских еквивалената, није
вођен дневник благајне и није у пословним књигама евидентиран промет шест
банковних извода рачуна који се водe код Управе за трезор.

НЕПРАВИЛНОСТИ

Нова странка је у финансијским извештајима потценила приходе у укупном износу
од 825 хиљада динара и на позицији приходи од донација, дотација, субвенција и
сл. евидентирала приходе из јавних средстава (буџета Републике Србије, буџета
града и локалних самоуправа) уместо да исте евидентира на позицији приходи по
посебним прописима из буџета и осталих извора.
Нова странка је у финансијским извештајима за 2018. годину исказала трошкове
горива и нафтних деривата у износу од 996 хиљада динара, за возила која нису у
власништву Нове странке и са чијим власницима странка није закључила уговор о
коришћењу приватног путничког возила у службене сврхе и није презентовала
налоге за службено путовање нити документ који садржи податке за које је возило
коришћено моторно гориво (датум, врста горива, количина, регистарска ознака и
др).
Нисмо се уверили у висину обавеза према добављачима исказаних у пословним
књигама Нове странке у укупном износу од 214 хиљаде динара, јер обавезе нису
усаглашене, нити потврђене по захтеву за екстерном потврдом салда од Државне
ревизорске институције.
Нова странка није својим општим актом уредила рачуноводствене политике,
односно специфичне принципе и правила који се примењују при састављању и
презентацији финансијских извештаја.
Ради отклањања утврђених неправилности дали смо
22 препоруке

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

