РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Општине Србобран за 2021. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о консолидованим финансијским извештајима

У консолидованим финансијским извештајима Општине Србобран – Билансу прихода и расхода у периоду 1.1. до 31.12.2021. године и
Извештају о извршењу буџета у периоду 1.1. до 31.12.2021. године према налазу ревизије део расхода и издатака је више исказан за 87.455
хиљада динара и мање исказан за 87.455 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти нису одразили на коначан
резултат пословања.
Месна заједница Надаљ је у главној Књизи евидентирала дате авансе за набавку канцеларијског намештаја на синтетичким контима: 015100
Дати аванси, депозити и кауције, и исте у Билансу стања на дан 31.12.2021.године исказала више за 547 хиљада динара, док су аванси за
нефинансијску имовину на синтетичком конту 015200 исказани мање за исти износ.
Месна заједница Надаљ је у Билансу стања на дан 31.12.2021.године, више исказала активу у износу од 1.194 хиљаде динара на синтетичком
конту 123200 – дати аванси, депозити и кауције у износу од 547 хиљада динара и на синтетичком конту 131100 Разграничени расходи до једне
године у износу од 547 хиљада динара и више исказала пасиву у износу од 1.194 хиљаде динара на синтетичком конту 291200 разграничени
Н плаћени расходи у износу од 547 хиљада динара и на синтетичком конту 252100 Добављачи у земљи у износу од 547 хиљада динара, за износ
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У Билансу стања на дан 31.12.2021.године вредност на синтетичком конту 0151-Нефинансијска имовина у припреми, је исказана више, док је
вредност на синтетичком конту 0111-Зграде и грађевински објекти, исказана мање у износу од 8.969 хиљада динара за имовину која се
користи, односно, имовину која је у употреби.
У финансијским извештајима Општинске управе Србобран и у консолидованом финансијском извештају, образац 1- Биланс стања Општине
Србобран на дан 31. децембар 2021. године, више су исказане обавезе по основу донација, дотација и трансфера у износу од 3.067 хиљада
динара (синтетички конто 243300) а мање су исказани обрачунати ненаплаћени приходи (синтетички конто 291300) у износу од 3.067 хиљада
динара.
Општина Србобран није у потпуности успоставила систем интерних контрола који обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви
бити остварени кроз пословање у складу са важећим прописима, да је обезбеђена реалност и интегритет финансијских извештаја. Код
контролних активности утврђени су пропусти и неправилности.
Пописом код Општинске управе није обухваћено 98,74% вредности нефинансијске имовине.
Општина Србобран у пословним књигама није евидентирала целокупну нефинансијску имовину, на којој је по подацима Републичког
геодетског завода власник.
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