РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд за 2020. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Мање је исказало стање нематеријалне имовине у активи (конто 016100) и нефинансијске
имовине у сталним средствима у пасиви (конто 311100) за износ од 6.000 хиљада динара, јер
није извршило увећање вредности компјутерског софтвера за износ издатка за доградњу и
модификацију софтвера за дечији и родитељски додатак и породиљско одсуство;
Нематеријалну имовину у припреми (део компјутерског софтвера) је евидентирало на конту
016111 – компјутерски софтвер уместо на конту 016181 – нематеријална имовина у
припреми, на исту обрачунало амортизацију у износу од 6.985 хиљада динара, што је довело
до мање исказаног стања нематеријалне имовине у Билансу стања на дан 31.12.2020. године
за исти износ;
Због погрешно исказаних података у извештајима индиректних корисника чије податке
консолидује, у Консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1.2020. до
31.12.2020. године, за Програм 0902, програмску активност 0005 – Обављање делатности
установа социјалне заштите, мање је исказало трансфере остварене од организација за
обавезно социјално осигурање у колони 9 за износ од 9.678 хиљада динара (као и расходе
извршене из ових средстава) и у истом износу више исказало приходе из осталих извора
(колона 11);
У Извештају о извршењу буџета (програм 0802, програмска активност 0002) више је исказало
расходе за компјутерске услуге (конто 423200) у износу од 6.000 хиљада динара и у истом
износу мање исказало издатке за нематеријалну имовину (конто 515100), јер је издатке за
нематеријалну имовину по основу доградње и модификације софтвера за дечији и
родитељски додатак и породиљско одсуство планирало, извршило и евидентирало као текући
расход;
Није пописало туђу имовину (електронски систем за евиденцију радног времена), која се у
тренутку пописа, налазила на коришћењу у Министарству и исту није евидентирало у
ванбилансној евиденцији.
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Министарство је приликом израде Kонсолидованог извештаја о извршењу буџета у периоду
од 1.1.2020. до 31.12.2020. године, приходе остварене из средстава организација за обавезно
социјално осигурање и расходе извршене из истог извора исказало у колони 9 (ООСО), у
складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем, а у Управи за трезор евиденциони рачуни индиректних корисника
Министарства за ову врсту прихода класификовани су са извором финансирања 04
(сопствени приходи).
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БРОЈ ДАТИХ ПРЕПОРУКА
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у поступку ревизије предузело мере ради
отклањања свих утврђених неправилности и доставило доказе о поступању по датим препорукама .

