РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја
завршног рачуна буџета града Београда за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о консолидованим финансијским извештајима

У консолидованим финансијским извештајима града Београда за 2018. годину, део прихода и примања више је исказан за 201.161
хиљаду динара и мање за 34.327 хиљада динара у односу на налаз ревизије, а део расхода и издатака је више исказан за 518.145
хиљада динара и мање за 351.311 хиљада динара у односу на налаз ревизије, чији се ефекти због међусобног потирања нису
одразили на коначан резултат пословања.
Буџетски приходи града Београда у 2018. години увећани су за износ од 7.991.047 хиљада динара на име уплаћених средстава
интегрисаног тарифног система за наплату карата у јавном линијском превозу у Београду (средства ИТС-а), а која немају карактер
јавних прихода, док су расходи по основу пренетих средстава превозницима на име расподеле тих средстава исказани у износу од
7.614.791 хиљаду динара, а разлика од 376.256 хиљада динара укључена је у Вишак прихода и примања – суфицит, чије увећање се
није одразило на коначан резултат пословања града Београда за 2018. годину.
У Билансу стања на дан 31.12.2018. године:
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- више је исказана: вредност зграда и грађевинских објеката у нето износу од 4.946.643 хиљаде динара, нефинансијске имовине у
припреми у износу од 5.554.262 хиљаде динара (уместо на средства у употреби); аванси за нефинансијску имовину у износу од
30.192 хиљаде динара (иако су услуге по том основу извршене); дати аванси, депозити и кауције у износу од најмање 2.409 хиљада
динара; обавезе у износу од 33.941 хиљаду због дупирања обавеза индиректих корисника;
- мање је исказана : вредност зграда и грађевинских објеката у нето износу од најмање 985.076 хиљада динара и опреме у нето
износу од најмање 19.341 хиљаду динара и обавеза у износу од 177.705 хиљада динара због неевидентираних обавеза индиректних
корисника (176.024 хиљаде динара по основу расхода за запослене и обавезе према добављачима 1.681 хиљаду динара).
У Билансу стања на дан 31.12.2018. године нису исказана потраживања у износу од 36.845.375 хиљада динара.
Набавка техничке документације која се односи на конкретне објекте у вредности од 2.965 хиљада динара евидентирана као
Нематеријална имовина уместо као Зграде и грађевински објекти.
Ванбилансна актива је исказана у већем износу од 1.236.618 хиљада динара;
Град Београд у пословним књигама није евидентирао најмање 1.160 јединица стамбеног простора на којима је носилац права својине
Град и у регистар непокретности није укњижио 8.972 јединица земљишта.
Град Београд није успоставио право јавне својине над 1.384 стамбених јединица и 5.059 јединица пословних објеката.
Утврђени Вишак прихода и примања – суфицит текуће године за 2.051 хиљаду динара није усаглашен између Биланса стања и
Биланса прихода и расхода, док исти није усаглашен у претходној години за 2.588 хиљада динара између наведених финансијских
извештаја.

Ефекти сарадње

Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А

У поступку ревизије:
- Секретаријат за финансије је евидентирао потраживања у износу од
164.099 хиљада динара према ЈКП „Градске пијаце“ по основу
обавезе уплате дела добити по завршном рачуну за 2017. годину
евидентирао у пословним књигама Града.
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- Директни корисници буџетских средстава града Београда
(Секретаријат за саобраћај, Секретаријат за образовање и дечју
заштиту, Секретаријат за инвестиције) су нефинансијску имовину у
припреми у укупном износу од 4.862.733 хиљаде динара
евидентирали на основна средства у употреби.
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