РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Ниша за 2019. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2019. године:
- део прихода и примања је неправилно евидентиран, те је део прихода више исказан за 12.608 хиљада динара, и мање исказан за 12.608 хиљада
динара у односу на налаз ревизије и исти се међусобно потиру;
- део расхода и издатака је неправилно евидентиран, те је део расхода и издатака више исказан за 54.928 хиљадa динара и мање исказан за 54.928
хиљадa динара у односу на налаз ревизије и исти се међусобно потиру;
- део прихода и расхода је више исказан за 66 хиљада динара у односу на налаз ревизије и исти се међусобно потиру;
- расходи у износу од 2.854 хиљадe динара нису извршени у складу са организационом класификацијом.
У Билансу стања на дан 31.12.2019. године:
- више је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 1.502 хиљаде динара, опрема у износу од 5.958 хиљада динара, нефинансијска
имовина у припреми у износу од 1.056 хиљада динара, нематеријална имовина у износу од 879 хиљада динара, домаће акције и остали капитал у
износу од 80.356 хиљада динара и обавезе у износу од 921 хиљаде динара;
- мање је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 23.610 хиљада динара, опрема у износу од 3.019 хиљада динара, нефинансијска
имовина у припреми и аванси у износу од 36.744 хиљаде динара, домаће акције и остали капитал у износу од 993.435 хиљада динара, обавезе у
износу од 10.758 хиљада динара и ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од 5.773 хиљаде динара.

Н
А
Л
А
З
И У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1. до 31.12.2019. године мањак примања више је исказан за износ од 3.231
хиљаде динара због више исказаних издатака.

Остали извештаји завршног рачуна нису израђени у складу са прописима:
- у Извештају о примљеним донацијама Град Ниш није правилно и свеобухватно исказао донације;
- у Извештају о задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова Град Ниш није исказао обавезу по
основу кредитног задужења у износу од 80.776 хиљада динара;
- у Годишњем извештају о учинку програма није наведено образложење за девет пројектних активности, односно пројеката, које нису реализоване
и у оквиру којих није било извршења расхода и издатака и за 20 пројектних активности, односно пројеката, у оквиру којих је проценат извршења
расхода и издатака у односу на текући буџет испод 80%.
Код пописа имовине и обавеза је утврђено да није у потпуности извршен попис, јер Градска управа, ЈПУ „Пчелица“ и СЦ "Чаир" нису извршили
попис целокупне имовине и обавеза.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

На основу презентованих података и информација у поступку ревизије утврдили смо да се воде спорови у којима
је Град Ниш тужена страна у укупном износу од 5.120.536 хиљада динара. Вредност наведених судских спорова
може неповољно да утиче на финансијски резултат у наредном периоду, што има материјални значај.
На основу презентованих података и информација у поступку ревизије утврдили смо да Град Ниш води судске
спорове у којима је он тужилац, у укупном износу од 1.637.515 хиљада динара, што такође има материјални
значај.

Ефекти ревизије
У току поступка ревизије предузете су следеће мере:
1) код Градске управе:
- евидентиран је износ од 1.326 хиљада динара за
набавку и уградњу пумпи за препумпавање воде;
- искњижен је износ од 87.286 хиљада динара, што
представља вредност окончаних радова
(рехабилитација јавних путева, замена паркета у хали
Чаир) са нефинансијске имовине у припреми и
евидентиран је на конту 011100 - Зграде и грађевински
објекти;
- евидентиран је износ од 35.401 хиљаде динара, по
четвртој и петој привременој ситуацији за изградњу
стрељане;
- евидентирана су потраживања од Туристичке
организације у укупном износу од 30.000 хиљада
динара. Приликом консолидације искључена су
међусобна потраживања и обавезе.
2) код Завода за заштиту споменика културе:
- евидентиран је у пословним књигама канцеларијски
намештај у вредности од 1.334 хиљаде динара.

БРОЈ ДАТИХ ПРЕПОРУКА
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