Резиме кључних налаза из Извештаја о ревизији финансијских извештаја
ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ, БЕОГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом
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Градски центар за социјални рад у Београду је непотпуно и нетачно исказао податке у годишњим финансијским
извештајима за 2019. годину тако што је:
У Билансу стања - Образац 1
мање исказао стање имовине и капитала у износу од 249 хиљада динара за вредност више обрачунате
амортизације;
исказао вредност зграда и грађевинских објеката у износу од 17.275 хиљада динара за коју се не може утврдити
основ евидентирања;
исказао краткорочна потраживања у износу од 8.784 хиљадe динара за која не поседује валидну рачуноводствену
документацију;
мање исказао обавезе у износу од 3.681 хиљаду динара за износ обавеза по основу социјалне помоћи запосленима
и обавеза за социјално осигурање које су постојале на дан 31. 12. 2019. године;
мање исказао ванбилансну активу и ванбилансну пасиву у износу од 162.694 хиљаде динара;
више евидентирао и исплатио обавезе најмање у износу од 2.957 хиљада динара и по том основу у истом износу
више извршио расходе због дупле исплате интервентне једнократне помоћи, нетачног обрачуна и исплате сталне
новчане помоћи и накнаде запосленима за превоз на посао и са посла.
У Извештају о извршењу буџета - Образац 5
исказао расходе у износу од 10.960 хиљада динара за које не поседује валидну рачуноводствену документацију;
због погрешног књижења нетачно исказао расходе у износу од 3.439 хиљада динара;
више је исказао буџетски суфицит из буџета општине/града у износу од 17.721 хиљаду динара и у истом износу
мање у колони из осталих извора.
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Градски центар за социјални рад у Београду је у обавези да достави одазивни извештај
о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

