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ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ТОША ЈОВАНОВИЋ“ ЗРЕЊАНИН
1. Извештај о ревизији делова финансијских извештаја
Мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја
Извршили смо ревизију делова финансијских извештаја: нефинансијске имовине;
финансијске имовине; обавезе; расходи и издаци Народног позоришта „Тоша Јовановић“
Зрењанин за 2018. годину.
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ за
мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја, финансијске информације, у
деловима финансијских извештаја, су припремљене по свим материјално значајним питањима
у складу са Законом о буџетском систему1, Уредбом о буџетском рачуноводству;
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова2 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем3.
Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја
Као што је наведено у резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз Извештај о
ревизији делова финансијских извештаја, индиректни корисник Народно позориште „Тоша
Јовановић“ Зрењанин неправилно је евидентирао расходе у износу од 251 хиљаду динара.
Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин је у Билансу стања на дан 31.12.2018.
године, у износу од 19.430 хиљада динара, више исказао нефинансијску имовину у
припреми.
Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији,
Пословником државне ревизорске институције и Међународним стандардима врховних
ревизорских институција (ISSAI). Наша одговорност, у складу са овим стандардима, је
детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију делова финансијских
извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу да ISSAI 30 – Етички
кодекс врховних ревизорских институција и Етички кодекс за државне ревизоре и друге
запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке
одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо
прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом.
Одговорност руководства за делове финансијских извештаја
Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему и уношење података о деловима у
финансијске извештаје у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском
рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за
које одреди да су потребне за припрему података о деловима финансијских извештаја који не
садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.
„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр. 108/2013 142/2014,
68/2015, - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018
2
„Службени гласник Републике Србије“, број 18/2015 и 104/2018
3
„Службени гласник Републике Србије“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018 и 104/2018
1
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Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта
ревизије.
Одговорност ревизора за ревизију делова финансијских извештаја
Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да делови финансијских извештаја,
не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или
грешке, и издавање извештаја o ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној
мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена
у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје.
Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се
материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на
економске одлуке корисника донете на основу ових делова финансијских извештаја.
Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и
одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:
- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и
обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних
ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити
идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње
је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да
укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или
заобилажење интерне контроле.
- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради
осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу
изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије.
- Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне
рачуноводствене процене које је извршило руководство.
Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време
ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле
које смо идентификовали током ревизије.
Генерални државни ревизор
др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
10. јун 2019. године
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Приоритет налаза и датих препорука је одређен према следећем:
 ПРИОРИТЕТ 1 (висок) –грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да
постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји
ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство
одмах реагује.
 ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) – грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на
финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, али у сваком
случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања
наредног сета финансијских извештаја.
 ПРИОРИТЕТ 3 (низак) – грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају
отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских извештаја.
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1. Резиме налаза у ревизији делова финансијских извештаја
Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији делова финансијских
извештаја Народног позоришта „Тоша Јовановић“ Зрењанин за 2018. годину, утврђене су
следеће неправилности које су разврстане по приоритетима, односно редоследу којим треба
да буду отклоњене:
ПРИОРИТЕТ 1
1) Економска класификација, део расхода није правилно планиран и извршаван према
одговарајућој економској класификацији и то:
- расходи у финансијским извештајима су укупно исказани у вишем износу од 251 хиљаду
динара од износа утврђеног налазом ревизије и у мањем износу од 251 хиљаду динара од
износа утврђеног налазом ревизије (Напомене тачка 2.1.7.)
2) Више је исказана у билансу стања и више је евидентирана у пословним књигама
нефинансијска имовина у припреми у износу од 19.430 хиљада динара, за радове на
„адаптацији фоајеа и изведених хидроизолаторских радова“ на згради Народног
позоришта у Зрењанину који су изведени и за које постоји Записник о примопредаји
радова. (Напомене тачка 3.1.1).
ПРИОРИТЕТ 2
У поступку ревизије нису утврђени налази другог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 3
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
2. Резиме датих препорука у ревизији делова финансијских извештаја
Одговорним лицима Народног позоришта „Тоша Јовановић“ Зрењанин за препоручујемо
да отклоне неправилности:
ПРИОРИТЕТ 1
1) да расходе евидентирају на одговарајућим економским класификацијама
(Напомене 2.1.7. - Препорука број 1).
2) да инвестиције које су окончане књиговодствено пренесу у употребу.
(Напомена 3.1.1.- Препорука број 2)
ПРИОРИТЕТ 2
У поступку ревизије нису утврђени налази другог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 3
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
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3. Захтев за достављање одазивног извештаја
Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин је, на основу члана 40. став 1. Закона о
Државној ревизорској институцији, дужно да поднесе Државној ревизорској институцији
писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90
дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.
Одазивни извештај мора да садржи:
1) навођење ревизије, на коју се он односи;
2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
3) приказивање мера исправљања.
Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у
свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом
будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај
одговарајуће доказе.
На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је
јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта
ревизије.
Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј.
провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије,
подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности
одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у
одазивном извештају задовољавајуће.
Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект
ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року
Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев
за покретање прекршајног поступка.
Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на
задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања.
Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји
тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска
институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ст. 7. до 13. Закона о
Државној ревизорској институцији.
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин је основано Одлуком о оснивању
Скупштине општине Зрењанин број I-06/77/8б/92 од 30. септембра 1992. године. Правни
положај, средства и имовина, руковођење и управљање, унутрашња организација,
одговорност за обавезе у правном промету и друга питања од значаја за рад позоришта
уређени су Статутом позоришта број 558 од 29.9.2011. године.
Делатност позоришта првенствено се остварује путем припрема и приказивања драмских
дела домаћих и страних аутора и припремама и приказивањима дела за луткарско извођење,
извођењем других сценских приказа, сопственог програма или гостујућих извођача.
Остваривање основне делатности позоришта детаљно се регулише плановима и програмима
рада. Делатност позоришта се остварује кроз рад радних јединица, као организационих делова
позоришта: 1) драмске сцене, 2) луткарске сцене, 3) сценско -техничких послова и 4) општег
сектора и рачуноводства.
Органи позоришта су: директор, управни одбор и надзорни одбор.
Седиште Народног позоришта „Тоша Јовановић“ Зрењанин је на адреси Трг слободе број
7 у Зрењанину. Матични број установе је 8002240. Порески идентификациони број је
100903216.
2. Извештај о извршењу буџета
2.1. Текући расходи
2.1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде), група 411000
Група конта 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) садржи аналитичка
конта на којима се књиже плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника,
плате привремено запослених, плате по основу судских пресуда, накнаде штете запослених и
остале исплате зараде за специјалне задатке и пројекте.
Табела број 1: Група конта 411000
Р.
Организациона јединица
бр.
1
2
Народно позориште "Тоша
1.
Јовановић"
2.
Укупно град Зрењанин

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

57.900

57.350

57.284

57.284

100%

100%

797.808

798.085

796.267

796.267

100%

100%

Ребаланс
3

Народно позориште „Тоша Јовановић“ исказао је расходе за плате, додатке и накнаде
запосленима у укупном износу од 57.284 хиљада динара на економској класификацији 411111
- Плате по основу цене рада Током 2018. године у Народном позоришту „Тоша Јовановић“
било је укупно 78 запослених.
Народно позориште „Тоша Јовановић“ је у 2018. години евидентирао плате, додатке и
накнаде запослених на субаналитичком конту 411111- Плате по основу цене рада, не
примењујући структуру конта прописаних чланом 14. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
2.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца, група 412000
Група 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца садржи синтетичка конта на
којима се књиже доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, доприноси за здравствено
осигурање и доприноси за незапосленост.
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Табела број 2: Група конта 412000
Р.
Организациона јединица
бр.
1
2
Народно позориште "Тоша
1.
Јовановић"
2.
Укупно град Зрењанин

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

10.400

10.270

10.261

10.261

100%

100%

143.231

143.000

142.612

142.612

100%

100%

Ребаланс
3

Народно позориште „Тоша Јовановић“ исказао је социјалне доприносе на терет
послодавца у укупном износу од 10.261 хиљада динара на економским класификацијама:
412111 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 6.879 хиљада динара, 412211 Допринос за здравствено осигурање 2.951 хиљада динара и 412311 - Допринос за
незапосленост 430 хиљада динара.
У поступку ревизије финансијских извештаја на основу узорковане документације нисмо
утврдили неправилности.
2.1.3. Накнаде трошкова за запослене, група 415000
Група 415000 – Накнаде трошкова за запослене садржи синтетички конто на које се
књиже накнаде трошкова за запослене.
Табела број 3: Група конта 415000
Р.
Организациона јединица
бр.
1
2
Народно позориште "Тоша
1.
Јовановић"
2.
Укупно град Зрењанин

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

2.000

2.076

2.074

2.074

99%

100%

32.608

31.993

30.659

30.659

96%

100%

Ребаланс
3

Народно позориште „Тоша Јовановић“ исказао је расходе за накнаде трошкова за
запослене у износу од 2.074 хиљаде динара.
У поступку ревизије извршили смо узорковање дела накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла.
У поступку ревизије финансијских извештаја на основу узорковане документације нису
утврђене неправилности.
2.1.4. Награде запосленима и остали посебни расходи, група 416000
Група 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи садржи синтетички конто
на којем се књиже награде запосленима и остали посебни расходи.
Табела број 4: Група конта 416000
Р.
Организациона јединица
бр.
1
2
Народно позориште "Тоша
1.
Јовановић"
2.
Укупно град Зрењанин

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

2.220

2.144

1.670

1.670

78%

100%

17.381

18.143

16.945

16.945

93%

100%

Ребаланс
3

Народно позориште исказалo је расходе за награде запосленима и остале посебне расходе
у износу од 1.670 хиљада динара.
У поступку ревизије извршили смо узорковање дела исплаћених јубиларних награда.
У поступку ревизије финансијских извештаја на основу узорковане документације нису
утврђене неправилности.
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2.1.5. Стални трошкови, група 421000
Група 421000 – Стални трошкови садржи синтетичка конта на којима се књиже трошкови
платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге
комуникације, трошкови осигурања, закупа имовине и опреме и остали трошкови.
Табела број 5: Група конта 421000
Р.
Организациона јединица
бр.
1
2
Народно позориште "Тоша
1.
Јовановић"
2.
Укупно град Зрењанин

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

6.000

5.999

5.619

5.619

94%

100%

403.127

410.497

378.480

378.480

92%

100%

Ребаланс
3

Народно позориште исказалo је расходе за сталне трошкове у износу од 5.619 хиљада
динара.
У поступку ревизије извршили смо узорковање дела рачуна за електричну енергију,
централно грејање, телефон и мобилни телефон.
У поступку ревизије финансијских извештаја на основу узорковане документације нису
утврђене неправилности.
2.1.6. Услуге по уговору, група 423000
Група 423000 – услуге по уговору садржи конта на којима се евидентирају расходи за
услуге за чије се обављање ангажују стручна лица по уговору или други субјекти, а обухвата
синтетичка конта која се односе на: Административне услуге, компјутерске услуге, Услуге
образовања и усавршавања запослених, Услуге информисања, Стручне услуге, Услуге за
домаћинство и угоститељство, Репрезентација, Остале опште услуге.
Табела број 6: Група конта 423000
Р.
Организациона јединица
бр.
1
2
Народно позориште "Тоша
1.
Јовановић"
2.
Укупно град Зрењанин

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

10.000

15.037

14.858

15.109

102%

103%

451.635

493.112

449.767

417.050

91%

101%

Ребаланс
3

Народно позориште исказало је расходе за услуге по уговору у износу од 14.858 хиљада
динара, и односе се на (1) Компјутерске услуге у износу од 71 хиљаде динара, (2) Услуге
информисања у износу од 434 хиљаде динара, (3) Стручне услуге у износу од 12.176 хиљада
динара, (4) Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 36 хиљада динара (5)
Репрезентацију у износу од 706 хиљада динара, (6) Остале опште услуге у износу од 1.435
хиљада динара.
У поступку ревизије извршили смо узорковање дела накнада члановима управног одбора,
осталих стручних услуга, репрезентације, поклона и осталих општих услуга.
У поступку ревизије финансијских извештаја на основу узорковане документације нису
утврђене неправилности.
2.1.7. Специјализоване услуге, група 424000
Група 424000 – специјализоване услуге обухвата синтетичка конта која се односе на:
Пољопривредне услуге, Услуге образовања, културе и спорта, Медицинске услуге, Услуге
одржавања аутопутева, Услуге одржавања националних паркова и природних површина,
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, Остале специјализоване услуге.
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Табела број 7: Група конта 424000
Р.
Организациона јединица
бр.
1
2
Народно позориште "Тоша
1.
Јовановић"
2.
Укупно град Зрењанин

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

2.160

1.944

1.267

1.016

52%

80%

246.714

251.044

197.053

196.647

78%

100%

Ребаланс
3

Народно позориште исказало је расходе за специјализоване услуге у износу од 1.267
хиљада динара.
У поступку ревизије извршили смо узорковање дела расхода који се односи на услуге
превоза, услуге шивења позоришних костима и учестовање у покрићу дела трошкова у
учествовању на фестивалу.
У поступку ревизије на основу узорковане документације утврђено је:
- Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин више је исказало расходе на економској
класификацији Специјализоване услуге (424000) у износу од 251 хиљади динара, а мање на
економској класификацији Услуге по уговору (423000) у истом износу, а односи се на услуге
превоза и услуге шивења, што није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контним планом за буџетски систем.
Препорука број 1
Препоручујемо одговорним лицима Народног позоришта „Тоша Јовановић“ Зрењанин да
расходе евидентирају на прописаним економским класификацијама у складу са Правилником
о стандардном класификационом оквиру и контним планом за буџетски систем.
2.1.8. Материјал, група 426000
Група 426000 – материјал обухвата синтетичка конта која се односе на: административни
материјал, материјали за пољопривреду, материјали за образовање и усавршавање
запослених, материјали за саобраћај, материјали за очување животне средине и науку,
материјали за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјали,
материјали за одржавање хигијене и угоститељство и материјали за посебне намене.
Табела број 8: Група конта 426000
Р.
Организациона јединица
бр.
1
2
Народно позориште "Тоша
1.
Јовановић"
2.
Укупно град Зрењанин

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

1.805

2.473

2.321

2.321

94%

100%

76.438

87.764

72.298

72.298

82%

100%

Ребаланс
3

Народно позориште „Тоша Јовановић“ исказао је расходе за материјал у износу од 2.321
хиљада динара. У поступку ревизије извршили смо узорковање дела расхода за материјал за
културу и стручну литературу за редовне потребе запослених.
У поступку ревизије финансијских извештаја на основу узорковане документације нису
утврђене неправилности.
2.2. Издаци за нефинансијску имовину
2.2.1. Зграде и грађевински објекти, група 511000
Зграде и грађевински објекти, група 511000 исказана је у износу од 13.979 хиљада динара
а издаци су евидентирани на субаналитичком конту Капитално одржавање установа културе
(конто 511394).
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Tабела број 9: Група конта 511000
Р.
бр.
1
1.
2.

Организациона јединица
2
Народно позориште "Тоша
Јовановић"
Укупно град Зрењанин

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

14.050

14.050

13.979

13.979

99%

100%

671.619

625.147

245.678

245.678

39%

100%

Ребаланс
3

У поступку ревизије утврдили смо да се издаци евидентирани на овом конту односе на
радове на „адаптацији фоајеа и хидроизолаторских радова“ у згради Народног позоришта.
У поступку ревизије финансијских извештаја на основу узорковане документације нису
утврђене неправилности.
3. Биланс стања
3.1. Актива
У Билансу стања на дан 31.12.2018. године, исказана је укупна актива вредности од 30.195
хиљаде динара.
3.1.1. Нефинансијска имовина у припреми – конто 015100
Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин исказао је нефинансијску имовину у
припреми у износу од 19.430 хиљада динара. Вредност нефинансијске имовине у припреми је
евидентирана за изведене радове на „адаптацији фоајеа и изведених хидроизолаторских
радова“ на згради Народног позоришта у Зрењанину. Окончана ситуација за изведене радове
је испостављена 2. фебруара 2018. године, а Записник о примопредаји је сачињен 1.
фебрауара 2018.године.
У поступку ревизије на основу узорковане документације утврђено је:
- у пословним књигама Народног позоришта „Тоша Јовановић“ више је исказана
нефинансијска имовина у припреми у износу од 19.430 хиљада динара, за радове на
„адаптацији фоајеа и изведених хидроизолаторских радова“ на згради Народног позоришта у
Зрењанину што није у складу са чланом 10. Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контним планом за буџетски систем.
Препорука број 2
Препоручујемо одговорним лицима Народног позоришта „Тоша Јовановић“ Зрењанин да
инвестиције које су окончане књиговодствено пренесу у употребу.
3.1.2. Потраживања по основу продаје и друга потраживања - конто 122100
Потраживања по основу продаје и друга потраживања исказана су у билансу стања
Народног позоришта „Тоша Јовановић“ у износу од 4.739 хиљада динара и односе се на:
потраживања од купаца у износу 4.689 хиљада динара и спорна потраживања од купаца 50
хиљада динара. Потраживања од купаца односе се на потраживања од закупа у износу од
4.543 хиљада динара и потраживања по основу продаја улазница 146 хиљада
динара.Потраживања од закупа у износу од 4.543 хиљада динара у највећем делу се односе на
следеће купце: УР „Зелено звоно“ Зрењанин 3.997 хиљада динара; књижара „Театар“
Зрењанин 419 хиљада динара; удружење „See ict“ Београд 58 хиљада динара. Народно
позориште „Тоша Јовановић“ води пред Привредним судом у Зрењанину спор против УР
„Зелено звоно“ Зрењанин, по основу Уговора о закупу пословних просторија и програмској
сарадњи. Спорна потраживања од купаца у износу од 50 хиљада динара се односе на дуг ДД
„Војводина пут“ Зрењанин за две новогодишње представе.
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3.2. Пасива
У Билансу стања на дан 31.12.2018. године, исказана је укупна пасива у вредности од
30.195 хиљаде динара.
3.2.1. Обавезе – класа 200000
Народно позориште „Тоша Јовановић“ исказао је обавезе у укупном износу од 9.835
хиљада динара и односи се на обавезе по основу расхода за запослене у износу од 1.757
хиљада динара, обавезе по основу донација, дотација и трансфера у износу од 534 хиљада
динара, обавезе према добављачима у износу од 2.805 хиљада динара, пасивна временска
разграничења у износу од 4.739 хиљада динара.
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