РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
МИШЉЕЊЕ
Позитивно мишљење
о консолидованим финансијским извештајима

Индиректни буџетски корисник буџета АП Војводине, Музеј Војводине је у Билансу стања на дан 31. децембар 2019. године мање исказао
потраживања за дате авансе, депозите и кауције (123200) за износ од 16.818 хиљада динара, мање исказао дате авансе за нефинансијску
имовину (015200) за износ од 8.450 хиљада динара, и мање исказао разграничене и плаћене расходи и издаци (291200) у износу од 25.268
хиљада динара.
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Индиректни буџетски корисник буџета АП Војводине, Музеј Војводине је у Билансу стања на дан 31. децембар 2019. године више исказао
(имовину) вредност зграда и грађевинских објеката-установе културе, у износу од у износу од 8.450 хиљада динара и више исказао (изворе
имовине), вредност нефинансијске имовине у сталним средствима-зграде грађевински објекти у износу од у износу од 8.450 хиљада динара.
Индиректни буџетски корисник буџета АП Војводине, Архив Војводине обрачунате и исплаћене додатке и накнаде на плату (додатак за рад
дужи од пуног радог времена, додатак за рад на дан државног празника, додатак за рад ноћу, додатак за време проведено на раду – минули
рад, теренски додатак, накнада за зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнада зараде за време
одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног
органа и остале додатке и накнаде), у главној књизи и аналитичким евиденцијама није евидентирао на одговарајућим субаналитичким
контима.
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СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу на чињеницу: да је нефинансијска имовина у
сталним средствима вреднована на два начина - према набавној
вредности умањеној за исправку вредности по основу
амортизације у износу од 5.010.493 хиљаде динара и по реалној
(фер) вредности 136.322.137 хиљада динара; да је исказано
учешће капитала у „Развојној банци Војводине“ а.д. Нови Сад у
износу од 10.303.198 хиљада динара и "Винопродукт Чока"
Суботица у износу од 44.988 хиљада динара, над којима је
отворен поступак стечаја; да су исказани аванси за нефинансијску
имовину уплаћени предузећу за пројектовање, инжењеринг и
комуникације "Yustat pro" д.о.о. Београд које је обрисано из
регистра привредних друштава у износу од 47.968 хиљада динара
и да би судски спорови које води АПВ, с обзиром на њихову
вредност, могли да имају материјални значај.

Мере предузете у поступку ревизије
На основу Одлуке Управног одбора Музеја Војводине, о усвајању
извршених измена података у обрасцима Извештаја о финансијском
пословању Музеја Војводине за 2019. годину од 12.03.2020. године,
Управи за трезор је поднет нови Биланс стања на дан 31.12.2019.
године, Образац 1, у којем је правилно исказана бруто и нето вредност
зграда и грађевинских објеката, аванса за нефинансијску имовину, датих
аванса, депозита и кауција, разграничених расхода до једне године и
разграничених плаћених расхода и издатака.

