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РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Здраве Србије, Чајетина за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји са резервом
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Правилност пословања са резервом

 Странка је у финансијским извештајима, у оквиру прихода од донација, дотација, субвенција и сл, исказала
приходе из јавних извора (из буџета Републике Србије и из буџета јединица локалне самоуправе) у
укупном износу од 9.796 хиљада динара, уместо да их искаже у оквиру прихода по посебним прописима из
буџета. Поступајући на описани начин, Странка је у финансијским извештајима више исказала приходе од
донација, дотација, субвенција и сл, а мање исказала приходе по посебним прописима из буџета за износ
од 9.796 хиљада динара;
 Странка је у Билансу успеха више исказала трошкове производних услуга за 993 хиљаде динара од износа
који је исказан у пословним књигама, а мање исказала нематеријалне трошкове за 993 хиљаде динара од
износа који је евидентиран у пословним књигама;
 Општим актом Странке није одређен надлежни орган одлучивања за усвајање годишњег финансијског
извештаја странке;
 Странка није користила новчана средства за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну
сарадњу и рад са чланством у износу од најмање 5% укупних средстава добијених за редован рад на
годишњем нивоу;
 Странка није доставила Агенцији за борбу против корупције Извештај о трошковима изборне кампање за
изборе одборника скупштина градова и скупштина општина, и то за: Ариље, Чајетина, Нова Варош,
Прибој, Пријепоље, Љубовија, Ивањица и Пожега и град Краљево. У Извештају о трошковима изборне
кампање за изборе народних посланика који је достављен Агенцији за борбу против корупције више је
исказала приходе и расходе за редован рад, а мање приходе и расходе за изборну кампању у износу од 378
хиљада динара;
 Странка није извршила усаглашавање међусобних обавеза са повериоцима путем одговарајуће исправе пре
састављања финансијских извештаја за 2020. годину.
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ЕФЕКТИ САРАДЊЕ:

Биланс стања
Биланс успеха
Финансијски
извештаји

Здрава Србија, Чајетина је у
обавези да у року од 90 дана
достави одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама.

Здрава Србија је у поступку ревизије 8.
септембра 2021. године, у складу са
Статутом
донела
Правилник
о
дисциплинском поступку и Правилник
о чланарини.

