РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Развојне агенције Србије за 2017. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

Правилност пословања
са резервом

За износ од 1.034.724.000 динара, више су приказани нематеријални трошкови и приходи од донација,
дотација, субвенција и сл, а што је без утицаја на утврђени резултат пословања.
Мање су приказане обавезе према буџету Републике Србије у износу од 1.084.449.000 динара, и у
истом износу су више приказани одложени приходи, колико износе неутрошена средстава пренета
из буџета.
Н Примењен је неадекватан Контни оквир, обрасци и обим финансијских извештаја, односно
Е примењени су прописи за друга правна лица, уместо прописи за привредна друштва, задруге и
П предузетнике.
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У буџет Републике Србије није пренет вишак прихода над расходима из 2015. године у износу од
22.157.000 динара, а који је преузет од Агенције за страна улагања и промоцију извоза .
Мање су уплаћени јавни приходи у буџет Републике Србије у износу од 291.000 динара, јер су
исплаћене нето накнаде за рад члановима Управног одбора, без прописаног умањења од 10 %.
Основни капитал у износу од 15.142.000 динара, који је преузет од Националне агенције за
регионални развој, није уписан у судски регистар.
Није успостављена интерна ревизија.
У тромесечним извештајима о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки, који су
достављени Управи за јавне набавке, више су исказани:
- процењена вредност јавних набавки мале вредности без ПДВ-а за износ од 8.034.000 динара;
- уговорена вредност закључених уговора без ПДВ-а за износ од 7.548.000 динара;
- уговорена вредност закључених уговора са ПДВ-ом за износ од 7.664.000 динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
* Развојна агенције Србије је, почетком 2016. године, почела са радом преузимањем послова и
средства од Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални
развој, при чему редовни финансијски извештаји ове две агенције за 2015. годину нису били
предмет ревизије од стране независног ревизора.
* Развојна агенција Србије располаже правом коришћења на непокретностима, приказаним у
финансијским извештајима у износу од 30.769.000 динара, које су у власништву Републике

Ефекти сарадње
* У току ревизије, отклоњене су неправилности:
- Накнаде за рад члановима Управног одбора се од
марта 2018. године обрачунавају и исплаћују са
умањењем од 10% у складу са законом;
- По основу више исказаних трошкова стручног
усавршавања у износу 105.000 динара за услуге
које нису извршене, смањени су расходи у
пословним књигама и редовним финансијским
извештајима и повећани плаћени аванси;
-Финансијски извештаји су усклађени са
пословним књигама, јер су подаци о приходима
обелодањени на основу података евидентираних у
пословним књигама.
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Развојна агенција Србије
је у обавези да у року од 90 дана достави
одазивни извештај о отклањању
откривених неправилности и доказе о
поступању по датим препорукама.

