Резиме кључних налаза из Извештаја о ревизији финансијских извештаја
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ, АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
МИШЉЕЊЕ

Државна ревизорска институција дала је негативно мишљење на финансијске извештаје
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Здравствени центар Аранђеловац је непотпуно и нетачно исказао податке у годишњим финансијским извештајима за
2019. годину у укупном износу од 109.359 хиљада динара тако што је:
У Билансу стања - Образац 1
 мање исказао стање нефинансијске имовине и капитала најмање у износу од 33.820 хиљада динара за вредност:
капиталног одржавања зграда и објеката и опреме, пословног простора над којим има право коришћења, утрошка
лекова без рачуноводствене документације и вредност залиха лекова и материјала за дијализу које су постојале на
дан састављања финансијских извештаја;
 више исказао стање нефинансијске имовине и капитала у износу од 16.080 хиљада динара, јер је исказао вредност
земљишта које се налази у јавној својини Републике Србије и нематеријалне имовине за коју се не може утврдити
основ евидентирања;
 мање исказао стање финансијске имовине и капитала најмање у износу од 1.043 хиљаде динара, јер је мање
исказао стање новчаних средстава и није исказао потраживања по основу ненаплаћене партиципације;
 више исказао стање финансијске имовине и капитала најмање у износу од 382 хиљаде динара за вредност
краткорочних пласмана за које се не може утврдити основ евидентирања;
 мање исказао обавезе у износу од 3.382 хиљаде динара, јер није евидентирао обавезу за ПДВ и обавезе за судске
трошкове и камате по основу правноснажних судских пресуда, као и за износ мање обрачунате плате и додатака;
 због погрешног књижења нетачно исказао имовину и обавезе у износу од 4.623 хиљаде динара;
У Билансу прихода и расхода - Образац 2
 мање исказао буџетски суфицит у износу од 132 хиљада динара, јер је више исказао расходе у истом износу;
 исказао приходе у износу од 15.668 хиљада динара за које не поседује валидну рачуноводствену документацију;
 због погрешног књижења нетачно исказао приходе, расходе и издатке у износу од 31.113 хиљада динара;
У Извештају о капиталним издацима и примањима – Образац 3
 мање исказао издатке за нефинансијску имовину у износу од 14.417 хиљада динара и у истом износу мање
исказао мањак новчаних прилива;
У Извештају о извршењу буџета – Образац 5
 исказао приходе из осталих извора у износу од 3.116 хиљада динара као приходе из буџета;
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Здравствени центар Аранђеловац је у обавези да достави одазивни извештај
о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

