РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Смедерева за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

У консолидованим финансијским извештајима расходи и издаци су укупно исказани у већем износу од износа утврђеног налазом
ревизије од 26.592 хиљаде динара и у мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 26.592 хиљаде динара.
Неправилности утврђене за нефинансијску имовину: (1) мање су исказани нефинансијска нематеријална имовина и капитал у износу
од 19.443 хиљаде динара, због погрешне економске класификације издатака као текућих расхода; (2) више су исказане зграде и
грађевински објекти и опрема у износу од 140.472 хиљаде динара због укључивања у консолидовани Биланс стања зграда и
грађевинских објеката и опреме ЈП Спортски центар Смедерево као индиректног буџетског корисника; (3) вредност зграда и
грађевинских објеката које користи ПУ "Наша радост" Смедерево мање је исказана за износ од 1.547 хиљада динара због погрешно
примењене стопе амортизације; (4) за зграде и грађевинске објекте у износу од 31.968 хиљада динара које користи ПУ "Наша
радост" Смедерево не постоје докази о правима на њима, нити акт који би представљао правни основ за њихово коришћење.
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Неправилности код пописа имовине и обавеза: (1) нису утврђиване натуралне разлике између стања утврђеног пописом и
књиговодственог стања; (2) није вршено уношење цена пописане имовине; (3) није вршено пописивање финансијске имовине; (4)
Извештај комисије за попис о извршеном попису не садржи разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања,
узроке неслагања између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, начин књижења и примедбе и објашњења лица која
рукују, односно која су задужена материјалним и новчаним вредностима о утврђеним разликама, као и друге примедбе и предлоге
комисије за попис.
Неправилност утврђена за финансијску имовину односи се на више исказана потраживања у износу од 23.150 хиљада динара на име
обрачунате плате за месец децембар 2018. године код ПУ "Наша радост" Смедерево.
Неправилности утврђене код обавеза: (1) у пословним књигама директних и индиректних буџетских корисника Града Смедерева
обавезе за поједине врсте расхода неправилно су економски класификоване у износу од најмање 1.470 хиљада динара; (2)
неправилно су евидентиране и исказане обавезе за судске и административне забране запослених код индиректних буџетских
корисника у износу од 1.922 хиљаде динара; (3) неправилно су евидентиране и исказане обавезе за допринос за здравствено
осигурање и обавезе за уплату средстава на прописани рачун јавних прихода по основу умањења за 10% основице која је утврђена
Законом и другим општим и појединачним актом, код индиректних буџетских корисника у износу од 1.685 хиљада динара.
Није усаглашено стање основног капитала исказаног у финансијским извештајима јавних предузећа и привредних друштава чији је
оснивач Град Смедерево, и основног капитала евидентираног у пословним књигама и исказаног у финансијским извештајима Града
Смедерева у износу од 464.623 хиљаде динара.
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