РЕЗИМЕ
кључних налаза из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Општине Жабаљ за 2021. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом о консолидованим финансијским
извештајима

У консолидованим финансијским извештајима Општине Жабаљ за 2021. годину, део расхода и издатака више је исказан за износ од 28.872
хиљаде динара и мање је исказан за исти износ, чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања
Општине Жабаљ за 2021. годину. Део расхода у износу од 1.780 хиљада динара није планиран и извршен у складу са организационом
класификацијом.
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Неправилности утврђене за нефинансијску имовину: Некретнине и опрема су исказане више за износ од 1.620 хиљада динара; Природна
имовина је исказана више за износ од 6.752 хиљаде динара; Нематеријална имовина је исказана мање за износ од 11.532 хиљада динара;
Општина Жабаљ у пословним књигама није исказала целокупну имовину која је у јавној својини Општине и то најмање за: 172 улице укупне
површине 1 227 860 м2, 59 локалних путева укупне површине 98 656 м2; 1 372 некатегорисаних путева укупне површине 6 849 471 м2, два
стана укупне површине 152 м2, 84 јединица зграда укупне површине 8 551 м2, 15 јединица пословног простора укупне површине 925 м2 и два
објекта (спортски објекат и објекат културе) укупне површине 840 м2. Општина Жабаљ у пословним књигама није исказала вредност
земљишта које је у јавној својини Општине и то најмање за 2373 парцела грађевинског земљишта укупне површине 11 595 202 м2 (од чега се
72 парцела налази у помоћној књизи без исказане вредности, а 2301 парцела земљишта није евидентирана у пословним књигама Општине).
Неправилности утврђене за финансијску имовину: Краткорочна потраживања су исказана више за износ од 2.756 хиљада динара; Активна
временска разграничења су исказана више за износ од 1.878 хиљада динара.
Неправилности утврђене за обавезе: Остале обавезе су исказане више за износ од 1.878 хиљада динара; Пасивна временска разграничења су
исказана више за износ од 2.756 хиљада динара; Општинска управа је исказала Остале обавезе у укупном износу од 1.557 хиљада динара на
групи конта 254000 уместо да су ове обавезе евидентиране на одговарајућим контима обавеза и исказане у финансијским извештајима
индиректних корисника буџета, што није имало утицаја на укупан износ исказаних обавеза у консолидованом Билансу стања.
Капитал је исказан мање за износ од 3.160 хиљада динара и Ванбилансна актива и Ванбилансна пасива су исказане више за износ од 100.857
хиљада динара.
Општина Жабаљ 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.
Приликом спровођења пописа имовине и обавеза, утврђене су неправилности и пропусти.
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