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САНЏАЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТ/СТРАНКА
НОВИ ПАЗАР

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 31.12. 2013 .године и
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Београд,12.04.2014.године

Садржај
Извештај независног ревизора
Годишњи финансијски извештај
Увод
И
Општи подаци
ИИ
Приходи политичког субјекта
1. Новчана срества из јавних извора
Буџет јединице територијалне аутономије
Буџет јединице локалне самоуправе
2. Услуге и добра из јавниох извора
3. Прилози физичких лица политчком субјекту
4. Прилози правних лица и међународних политчких
удружења политичком субјекту
5. Приход од чанарине
Приходи од имовине политичког субјекта
ИИИ Расходи политичког субјекта
1. Режијски и текуће трошкови
2. Трошкови рекламног материјала и публикација
3. Трошкови јавних догађаја
4. Зараде
5. Трошкови стручног усавршавања
6.
Укупно сви други трошкови (у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији) непоменути од 1 до 5
ИВ Имовина, цапитал и обавезе политичког субјекта
Актива
Стална имовина
Обртна имовина
Ванбиланскна актива
Пасива
Капитал
Дугорочна резервисања и обавезе
Ванбилансна пасива
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

1. Извршили смо ревизију приложеног годишњег финансијског извештаја на
обрасцу И -1 САНЏАЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА, Нови Пазар (у даљем тексту
Политички субјект/странка),који обухвата опште податке,имовину,капитал и
обавезе са стањем на дан 31.12.2013.године, приходе политичког субјекта и
расходе политичког субјекта за годину која се завршава на тај дан.
Годишњи финансијски извештај је припремљен у складу са захтевима
Закона о финансирању политичких активности (Сл. Гласник РС бр.43/2011),
у форми и садржини прописаној одредбама Правилника о евиденцијама
прилога и имовине,годишњем финансијском извештају и извештају о
трошковима изборне кампање политичког субјекта (Сл. Гласник РС
бр.72/11,25/12),донетог од стране Агенције за борбу против корупције.

Одговорност руководства Политичког субјекта/Странке за годишњи
финансијски извештај
Руководство Политичког субјекта/Странке је одговорно за припрему и
истиниту презентацију годишњег финансијског извештајау складу са
Законом о финансирању политичких активности, Правилника о
евиденцијама прилога и имовине,годишњем финансијском извештају и
извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта и са
рачуноводственим прописима Републике Србије као и за оне интерне
контроле за које одреди да су потребне за припрему годишњег финансијског
извештаја који не садржи материјално погрешне исказе,настале услед
криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, изразимо мишљење о приказаном финансијском
извештају.Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима
ревизије (МСР ,МРС 800), Специјална разматрања-Ревизије финансијских
извештаја припремљених у складу са оквирима специјалне намене и
Законом о ревизији Републике Србије. Ова регулатива налаже
усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо и извршимо
на начин који омогућава да се у разумној мери уверимо да финансијски
извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизорских
доказа, о износима и обелодањивања у годишњем финансијском
извештају.Избор
поступака
је
заснован
на
просуђивању
ревизора,укључујући процену ризика материјално значајног погрешног
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исказа у годишњем финансијском извештају,насталих услед криминалне
радње или грешке.Приликом процене ових ризика,ревизор разматра
интерне контроле које су релевантне за сатављање и објективну
презентацију годишњег финансијског извештаја ,у циљу осмишљавања
ревизорских поступака које су одговарајуће у датим околностима, али не у
циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле
Политичког субјекта/Странке.Ревизија,такође укључује оцену примењених
рачуноводствених политика и прихватљивост процена које је извршило
руководство Политичког субјекта/Странке као и оцену опште презентације
годишњег финансијског извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и
одговарајући и
обезбеђују солидну основу за изражавање нашег
мишљење.
Мишљење
По нашем мишљењу, годишњи рачуноводствени извештај објективно и
истинито, по свим материјално значајним питањима,приказују стање
имовине, капитала и обавеза САНЏАЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА, Нови
Пазар,на дан 31.12.2013. године као и њене приходе и расходе за годину
која се завршава на тај дан,у складу са Законом о финансирању политичких
активности, Правилником о евиденцијама прилога и имовине,годишњем
финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање
политичког субјекта и са рачуноводственим прописима Републике Србије.
Остала питања
САНЏАЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА, Нови Пазар, је у складу са применљивим
рачуноводственим прописима Републике Србије,припремила и предала
Агенцији за привредне регистре засебан сет финансијских извештаја који
обухватају биланс стања биланс успеха и статистички анекс,за годину која
се завршава 31.12.2013.године.Собзиром да је странка сагласно
рачуноводственим прописима била разврстана у мала правна лица,није
имала обавезу ревизије тих финансијских извештаја.

У Београду, 12. април 2014. године
Овлашћени ревизор

Јагода Јовановић
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