РЕЗИМЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРШАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ
Основ за мишљење са резервом
Општа болница Вршац је непотпуно и нетачно исказала податке у финансијским извештајима за 2019. годину најмање у износу од 60.650 хиљада
динара, тако што је:
1) у Билансу стања на дан 31.12.2019. године –
Образац 1, непотпуно и нетачно исказала вредност
нефинансијске имовине, капитала и обавеза, у укупном
износу од 24.853 хиљаде динара.

2) у Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01.
2019. до 31. 12. 2019. године – Образац 2 нетачно
исказала податке о оствареним приходима и
извршеним расходима и издацима, најмање у износу
35.797 хиљада динара.

3) у Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. 01.
2019. до 31. 12. 2019. године – Образац 5 нетачно
исказала податке о износима остварених прихода по
изворима и извршених расхода по изворима, као и
податке о одобреним апропријацијама.

СКРЕТАЊА ПАЖЊЕ
1. Надзорни одбор Опште болнице Вршац у свом шестомесечном извештају није на адекватан и потпун начин, прописан одредбом члана 121 став 4 Закона о здравственој
заштити, обавештавао оснивача о стању обавеза из пословања по наменама и структури обавеза у погледу њихове доспелости, што може битно утицати на вршење
оснивачких права у смислу праћења пословања ове здравствене установе. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.
2. Управни одбор Опште болнице Вршац у периоду од децембра 2018. године до новембра 2019. године није расписао јавни конкурс за именовање директора на основу
кога би се извршио избор кандидата ради утврђивања предлога оснивачу, односно Покрајинска влада у периоду од децембра 2018. године до новембра 2019. године није
именовала вршиоца дужности директора на период од шест месеци. Потребно је да Управни одбор Опште болнице Вршац распише јавни конкурс за именовање
директора у роковима прописаним Законом о здравственој заштити.
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