РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Зелене Странке Србије – Zelena Strana
Srbska, Падина за 2019. годину
на правилност пословања за 2019.
годину
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мишљење са резервом

на финансијске извештаје
за 2019. годину

У билансу стања Зелене Странке Србије - Zelena Strana Srbska на дан 31. децембар 2019. године у оквиру позиције некретнина,
постројења и опреме исказана је опрема под називом панои која потиче из ранијих година, за чији део набавне вредности од 47
хиљада динара и књиговодствене вредности од 42 хиљаде динара, у постуку ревизије није достављена рачуноводствена
документација о набавци, а пошто није извршен годишњи попис прописан Законом о рачуноводству и Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, нисмо се уверили у исказано стање дела
опреме набавне вредности од 47 хиљада динара и књиговодствене вредности од 42 хиљаде динара.
У пословним књигама Зелене Странке Србије - Zelena Strana Srbska за 2019. годину на рачуну обавезе према добављачима
евидентиране су обавезе према члановима странке по основу службеног пута у иностранство у износу од 154 хиљаде динара, при
чему су лица којима су издати Налози за службено путовање у иностранство, потписали документе Налоге благајни да исплати да
су примили новчана средства у износу од 154 хиљада динара, за која у поступку ревизије нису пружени докази да су исплате по
наведеном основу извршене преко благајне странке или уплатом на текуће рачуне лица која су била на службеном путу. На рачуну
обавезе према добављачима евидентирана је и уплата физичког лица у износу од 50 хиљада динара, за коју није пружен доказ о
основу по коме је уплата извршена. Услед наведеног у финансијским извештајима за 2019. годину више су исказани остали лични
расходи у износу од 154 хиљада динара и обавезе према добављачима у износу од 204 хиљада динара а мање су исказане остале
краткорочне обавезе за 50 хиљада динара.
Зелена Странка Србије - Zelena Strana Srbskа није Статутом нити другим актом предвидела именовање лица одговорног за
финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције, што није у складу
са чланом 31 Закона о финансирању политичких активности.
У пословним књигама и финансијским извештајима за 2019. годину, Зелена Странка Србије - Zelena Strana Srbska, исказала је
трошкове горива у износу од 194 хиљаде динара, на основу рачуна који не гласе на странку (фискални рачуни), без налога за
службено путовање, односно без веродостојних рачуноводствених исправа у смислу члана 8 Закона о рачуноводству, услед чега се
нисмо уверили да се трошкови горива у поменутом износу односе на редован рад странке у смислу чланa 19 Закона о финансирању
политичких активности.
Зелена Странка Србије-Zelena Strana Srbska у пословним књигама и финансијским извештајима за 2019. годину, исказала је
трошкове услуга превођења у износу од 12 хиљада динара, трошкове репрезентације у износу од 70 хиљада динара, трошкове
чланарина у износу од 15 хиљада динара и остале нематеријалне трошкове у износу од 17 хиљада динара, без веродостојних
рачуноводствених исправа у смислу члана 8 Закона о рачуноводству, због чега се нисмо уверили да се поменути трошкови односе
на редован рад странке у смислу чланa 19 Закона о финансирању политичких активности.
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У ревизији финансијских извештаја
и правилности пословања датo је 11
препорука.

Зелена Странка Србије Zelena Strana Srbska, Падина
је у обавези да достави
одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама.

