Mengeš, 30. 9. 2014

Svet se je seznanil z ugotovitvami revizije
Svet zavoda Varstveno delovnega centra INCE Mengeš se je na 6. redni seji, ki je
bila 29. 9. 2014, seznanil z ugotovitvami notranje revizije poslovanja zavoda v letu
2013, ki jo je opravila zunanja revizijska hiša ter sprejel računovodsko poročilo za
leto 2013.
V zadnjem letu so se v javnosti pojavljale domneve o nepravilnostih, ki naj bi se dogajale v
Varstveno delovnem centru INCE Mengeš ( v nadaljevanju VDC INCE). Zato je bilo v VDC
INCE v letu 2013 in 2014 več zunanjih nadzorov, opravljenih s strani različnih institucij.
Inšpekcijski nadzori Inšpektorata za delo RS, Zdravstvenega inšpektorata RS ter
Socialne inšpekcije niso ugotovili nepravilnosti in pomanjkljivosti v VDC INCE.
Komisija za preprečevanje korupcije RS je v preteklem letu obravnavala prijavo o
domnevnem koruptivnem ravnanju oziroma nasprotju interesov pri ravnanju vodilnih oseb
VDC INCE in ugotovila, da ni bilo kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije in niso bili potrjeni sumi domnevnih koruptivnih dejanj. Prijava se je nanašala na
morebitno nasprotje interesov predsednika sveta zavoda, ki je direktor družbe Dobrovita
d.o.o. in nudi storitev čiščenja prostorov VDC INCE.
Opravljena je bila tudi revizija Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, pri kateri so se pokazale nekatere nepravilnosti v računovodsko-finančnem
poslovanju.
Svet VDC INCE je, da bi ugotovil dejansko računovodsko stanje za leto 2013, sprejel
sklep o izvedbi celovite revizije računovodskih izkazov VDC INCE, ki jo je opravil zunanji
neodvisni revizor. Opravljena revizija je pokazala, da računovodski izkazi za leto 2013 v
več elementih niso bili pripravljeni v skladu z zakonodajo in računovodskimi standardi ter
niso izkazovali dejanskega stanja. Vodstvo zavoda je že sprejelo ustrezne ukrepe in
nepravilnosti odpravilo.
Na podlagi ugotovitev notranje revizije je VDC INCE pripravil dopolnjeno računovodsko
poročilo za leto 2013, ki ga je potrdil tudi svet zavoda.
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