РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Странке правде и помирења, Нови Пазар за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилност пословања
са резервом
са резервом

НЕПРАВИЛНОСТИ

Странка је исплатила физичким лицима на име месечног ангажовања за активности
на терену и рад са чланством у 2018. години укупан нето износ од 2.325 хиљада
динара. Уз наведене исплате нису обрачунати нити плаћени порез на зараде у
износу од 188 хиљада динара, као ни доприноси за обавезно социјално осигурање у
износу од 1.204 хиљаде динара.
Странка није уговорима уредила права, обавезе и одговорности са седам
ангажованих лица на спровођењу активности на терену и рад са чланством, којима
је у 2018. години извршена исплата у укупном нето износу од 2.325 хиљада динара.
Странка није уносила у дневник благајне пословне промене по основу готовине, а
приказано стање новчаних средстава у главној књизи на рачуну благајне у износу од
2.599 хиљада динара, које потиче из ранијих година није документовано, нити
пописано, што није у складу са Законом о рачуноводству, због чега се нисмо
уверили у исказани износ готовине у финансијским извештајима.
Странка правде и помирења није извршила усаглашавање плаћених аванса у износу
од 1.720 хиљада динара и обавеза према добављачима у износу од 822 хиљаде
динара, нити је извршила попис, што није у складу са Законом о рачуноводству,
због чега се нисмо уверили у исказани износ плаћених аванса и обавеза према
добављачима у финансијским извештајима.
Странка није донела финансијски план за 2018. годину, Правилник о чланарини и
друга општа акта уређена Статутом.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије отклоњене су следеће неправилности:
 Странка је обрачунала порез и доприносе у
укупном износу од 1.392 хиљаде динара и
поднела надлежном органу појединачне пореске
пријаве за порезе и доприносе, на извршене
исплате физичким лицима у 2018. години.
 Уговором је уредила међусобна права, обавезе и
одговорности између странке и лица одговорног
за
финансијско
пословање
и
др.

Ради отклањања утврђених
неправилности дали смо
21 препоруку

Странка правде и помирења је
у обавези да достави одазивни
извештај о отклањању
откривених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама

