РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Градске општине Барајево за 2020. годину
МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји
са резервом

У консолидованим финансијским извештајима Градске општине Барајево за 2020. годину према налазу ревизије:
- Део расхода и издатака је неправилно евидентиран те је део расхода и издатака више исказан за 10.357 хиљада динара и мање
исказан за 10.357 хиљадa динара чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања.
-Део расхода и издатака није правилно планиран и извршен у складу са организационом класификацијом у износу 6.190 хиљада
динара, а у складу са функционалном класификацијом у износу 35.666 хиљада динара;
У Билансу стања на дан 31.12.2020. године:
- Више је исказана: нефинансијска имовина у износу 7.962 хиљаде динара, зграде и грађевински објекти у износу 7.203 хиљаде
динара и финансијска имовина у износу 383 хиљаде динара;
- Мање су исказане: зграде и грађевински објекти у износу 4.150 хиљада динара, остале некретнине и опрема у износу 3.241 хиљада
динара, финансијска имовина у износу 2.383 хиљаде динара, обавезе у износу 11 хиљада динара и ванбилансна актива и пасива у
Н износу 12.593 хиљада динара;
А
Нефинансијска имовина мање је исказана за: пет објеката у оквиру Спортско рекреативног комплекса „Плешке“; објекат за спорт и
Л
физичку културу у Лисовићу; најмање шест малих спортских терена и две пумпе за воду;
А
З Није правилно евидентиран део: нефинансијске имовине у износу 236.733 хиљаде динара (од чега се 232.561 хиљаду динара односи
И на нефинансијску имовину у припреми која испуњава услов за пренос у употребу), финансијске имовине у износу од 152 хиљаде
динара и обавеза у износу 451 хиљаду динара, чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на повећање односно
смањење активе и пасиве;
Градска општина Барајево није извршила усаглашавање стања учешћа у капиталу у својим пословним књигама са исказаним стањем
капитала у пословним књигама Предузећа за информисање „Радио Барајево“ д.о.о. Барајево у укупном износу од најмање 1.612
хиљада динара;
Директни и индиректни корисници буџетских средстава нису извршили свеобухватан попис имовине и обавеза, нити Извештаји о
попису садрже све прописане податке;
Градска општина Барајево није у потпуности успоставила ефикасан систем интерних контрола што је довело до настанка одређених
неправилности, код спровођења пописа имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена,
упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу на тачку у Напоменама уз Извештај о ревизији, која се односи на
евидентирање непокретности у пословним књигама Градске општине Барајево.
Одлуком о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, односно, на
којима Град Београд има посебна својинска овлашћења није потпуно и на свеобухватан начин решено
питање на којим стварима у јавној својини Града, градска општина има право коришћења, а на којим
стварима неопходним за рад органа и организација градске општине,
градска општина има право јавне својине.

Ефекти постигнути у току ревизије

У току ревизије у пословним књигама Управе градске
општине Барајево:
- Извршено је брисање из евиденције основних средстава
Домова културе у Мељаку и Рожанцима који су срушени;
- Основна средства која су вођена у припреми а користе се,
стављена су у употребу у 2021. години (некатегорисани
путеви, мост, шеталиште);
- Евидентиран је оснивачки капитал предузећа ЈКП "10.
октобар" Барајево;
- Евидентирана су потраживања по основу закупа
пословног простора за СЗТПР "Драгана", "Вегу стар" доо и
"Вакум" доо;
- Извршено је увећање вредности Дома културе у Барајеву
за вредност изведених радова.
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