РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Установе студентско одмаралиште "Београд" за 2019. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом о финансијским извештајима

Установа није рачуноводствени систем уредила на начин да евидентиране трансакције (приходе, примања, расходе и издатке) приказује по изворима
финансирања
и на прописаним економским класификацијама.
Н
А

Установа није у Извештају о извршењу буџета – Образац 5 правилно исказала расходе и издатке извршене из сопствених прихода, јер је у колони 11
исказала процентуално израчунате уместо евидентираних расхода и издатака у оквиру извора финансирања 04.

Л Установа је евидентирала расходе и издатке на погрешним економским класификацијама у износу најмање од 9.583 хиљаде динара.
А Пописом нису обухваћени имовина у износу од 85 хиљада динара, обавезе у износу од 1.131 хиљаду динара, менице и туђа имовина у закупу у износу од
46.597 хиљада динара.
З
У Билансу стања – Образац 1 Установа је
И - мање исказала вредност опреме у нето вредности у износу од 118 хиљада динара;
- мање исказала вредност нематеријалне имовине у износу од 1.032 хиљаде динара;
- није исказала обавезе за расходе за запослене за децембар 2019. године у износу од 12.689 хиљада динара.

Установа је рачун испостављен од стране добављача у износу од 996
хиљада динара платила у 2020. години са рачуна буџетских средстава
– извор 01 и евидентирала на прописаној економској класификацији.

Број препорука
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Установа је извршила евидентирање укупних обавеза према
добављачу у износу од 2.851 хиљаду динара.
Усаглашавање

Установа је извршила евидентирање меница на контима ванбилансне
евиденције 351131 – Хартије од вредности ван промета и 352131 –
Обавезе за хатрије од вредности ван промета у укупном износу од
13.568 хиљада динара.

Евидентирање расхода и
издатака
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Евидентирање имовине и обавеза

Установа студентско одмаралиште "Београд" је у
обавези да достави одазивни извештај о отклањању
утврђених налаза и доказе о даљем поступању по датим
препорукама.

