РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета града Вршца за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји
са резервом

Због погрешних класификовања у планирању и извршавању расхода и издатака, у консолидованим финансијским извештајима
града Вршца део расхода и издатака више је исказан у износу од 24.669 хиљада динара и мање је исказан у износу од 24.669 хиљада
динара.
Одређени расходи и издаци нису у потпуности правилно исказани према изворима финансирања из који су извршени, јер се
пословни догађаји не евидентирају у складу са буџетском класификацијом према изворима финансирања.
.
Неправилности утврђене за нефинансијску имовину: У консолидованим финансијским извештајима нефинансијска имовина је
погрешно исказана због тога што су (1) у пословним књигама Градске управе прибављене противградне ракете у вредности од 2.572
хиљаде динара погрешно евидентиране као опрема, а (2) набављена пројектна документације у вредности од 4.298 хиљада динара
није евидентирана као нефинансијска имовина у припреми; и (3) из финансијских извештаја индиректног корисника буџетских
средстава Туристичка организација укључена је вредност нефинансијске имовине – опреме, која је за 199 хиљада динара већа од
извршених и евидентираних издатака за прибављање нефинансијске имовине;
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Неправилности код пописа имовине и обавеза: Месне заједнице као индиректни корисницу буџетских средстава Града нису
извршиле попис, а део месних заједница није извршио исправан обрачун амортизације зграда и грађевинских објеката
Индиректни корисници буџетских средстава Градска библиотека и Дом омладине нису ускладили своје помоћне књиге основних
средстава са главном књигом, па је вредност зграда и грађевинских објеката у помоћним књигама већа од вредности на
одговарајућим контима главних књига за 752 хиљаде динара.
Потраживања за која не постоји уредна документација нису исказана у посебним пописним листама, а индиректни корисници
буџетских средстава: Предшколска установа „Чаролија“ , Културни центар Вршац, Градска библиотека Вршац и Туристичка
организација Вршац нису пописали део обавеза по основу плата и накнада запосленима са припадајућим порезима и доприносима.

Неправилности код обавеза: У консолидованим финансијским извештајима града мање су исказане обавезе по основу плата и
накнада запосленима са припадајућим порезима и доприносима у износу од 1.371 хиљаду динара јер нису исказане у финансијским
извештајима индиректних корисника: Културни центар Вршац, Градска библиотека Вршац, Туристичка организација Вршац, МЗ
Паја Јовановић, МЗ Жива Јовановић, МЗ Братство и јединство и МЗ XII Војвођанска бригада.

Најмање 703 ха градског грађевинског земљишта и непокретности - породичне зграде, помоћни објекти, станови, гараже и
пословни простор, у површини о д укупно 72.746 м2 нису евидентирани у пословним књигама Града и исказани у консолидованим
финансијским извештајима Града Вршца..
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