РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета града Панчева за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом
Део имовине који је исказан у Консолидованом билансу стања града Панчева на дан 31.12.2018. године као нефинансијска имовина у
припреми у укупном износу од 752.743 хиљаде динара се користи.
У консолидованим финансијским извештајима града Панчева, део расхода и издатака је више исказан за 79.618 хиљадa динара и мање за
79.618 хиљадa динара, у односу на налаз ревизије, чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначни резултат пословања
града Панчева за 2018. годину.
Мање су за 15.125 хиљада динара исказане обавезе према добављачима у земљи и обрачунати неплаћени расходи и издаци за исти износ.
Исказана је мања вредност домаћих акција и осталог капитала који је уписан у јавно комуналним предузећима, чији је стопостотни оснивач
град Панчево, за 11.186 хиљада динара и за исти износ су мање исказани извори дугорочне домаће финансијске имовине, у односу на вредност
која је евидентирана у Агенцији за привредне регистре.
Нефинансијска имовина која је евидентирана у помоћној књизи основних средстава, не слаже са нефинансијском имовином која је
евидентирана у главној књизи за 9.975 хиљада динара.
Нефинансијска имовина је исказана мање за 6.137 хиљада динара у односу на извршене издатке за набавку нефинансијске имовине у 2018.
години и нефинансијска имовина је исказана више за 262 хиљаде динара у односу на извршене издатке за набавку нефинансијске имовине у
2018. години.
Више је исказано почетно стање зграда и грађевинских објеката за 1.659 хиљадa динара, опреме за 86 хиљада динара и осталих некретнина и
опреме за 36 хиљадa динара због необрачунате амортизације за 2017. годину.
Мање је исказана бруто вредност ванбилансне активе и мање је исказана исправка вредности ванбилансне активе за 965 хиљада динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Град Панчево није евидентирао у својим пословним књигама
грађевинско земљиште 23.467.871 м2, службене зграде 160.216,66 м2,
пословне зграде 31.965,45 м2, станове 1.312,14 м2, спортске објекте 46.600
м2 и остале грађевинске објекти 122.400,87 м2.

Ефекти постигнути у току ревизије
- У поступку ревизије издаци за отплату главнице на
домаће хартије од вредности прокњижени су на
прописаном конту 611121-отплата главнице на домаће
дугорочне хартије од вредности, изузев акција.

Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А
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- Месна заједница „Мита Вукосављев“ Долово извршила
је корекцију почетног стања у пословним књигама на
контима: 0111-Зграде и грађевински објекти за 1.659
хиљада динара, 0112-Опрема за 86 хиљада динара и
0113-Остале некретнине и опрема за 36 хиљада динара.
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- Месна заједница „Мита Вукосављев“ Долово извршила
је одговарајућу корекцију на конту класе 0 за 262
хиљаде динара.
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