Резиме кључних налаза из Извештаја о ревизији финансијских извештаја
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ПАРАЋИН“, ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом
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Центар за социјални рад „Параћин“ је непотпуно и нетачно исказао податке у годишњим финансијским извештајима за 2019.
годину тако што је:
У Билансу стања - Образац 1
мање исказао обавезе у укупном износу од 7.470 хиљада динара за вредност неисказаних обавеза за једнократну новчану
помоћ, обавеза за живот и становање према Српском православном манастиру „Света Петка“ (3.097 хиљада динара), обавеза
за џепарац волонтера и накнаду за рад хранитеља (1.366 хиљада динара), обавеза за плате (2.805 хиљада динара) и додатке и
обавезе за трошкове судског спора (202 хиљаде динара);
више исказао вредност зграда и грађевинских објеката у износу од 330 хиљада динара за имовину која није у његовом
власништву и мање обрачунату амортизацију;
више исказао вредност опреме у износу од 655 хиљада динара за мање обрачунату амортизацију опреме;
више исказао краткорочна потраживања од Републичког фонда за здравствено осигурање у износу од 106 хиљадe динара за
која нема доказа да му је признато по Коначном обрачуну;
више исказао изворе капитала у износу од 1.802 хиљаде динара јер је у ранијим годинама евиденитрао стање на изворима
капитала иако не располаже валидном рачуноводственом документацијом;
мање исказао ванбилансну активу и ванбилансну пасиву у износу од 5.372 хиљаде динара;
У Извештају о извршењу буџета - Образац 5
због погрешног књижења нетачно исказао расходе у износу од 3.907 хиљада динара;
исказао расходе у износу од 1.611 хиљада динара за које не поседује валидну рачуноводствену документацију;
више је исказао буџетски суфицит из буџета општине/града у износу од 306 хиљада динара и у истом износу мање, у колони
из осталих извора.
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Обавезе

Центар за социјални рад „Параћин“ је у обавези да достави одазивни извештај
о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

