РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Градске општине Земун, Београд за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом о
финансијским извештајима

У консолидованим финансијским извештајима Градске општине Земун, део расхода више је исказан за 776 хиљада динара и мање
за 776 хиљада динара.
Расходи у износу од најмање 5.225 хиљада динара исказани су на погрешној програмској и функционалној класификацији и
расходи у износу од 4.991 хиљаде динара исказани су на погрешној функционалној класификацији.
Градска општина Земун и Туристичко – културни центар градске општине Земун нису извршили свеобухватан попис имовине и
обавеза.
У консолидованим финансијским извештајима Градске општине Земун и то у консолидованом Билансу стања на дан 31. децембра
2020. године: више је исказано стање зграда и грађевинских објеката у износу од 445 хиљаде динара; више су исказане остале
обавезе из пословања у износу од 565 хиљада динара; мање је исказана нефинансијска имовина у припреми у износу од 3.589
хиљада динара; нису исказане обавезе за награде и остале посебне расходе у износу од 94 хиљаде динара; мање је исказана
ванбилансна актива и ванбилансна пасива у укупном износу од 104.280 хиљада динара.

Н
А
Л
А
З
И

Градска општина Земун искњижила је из својих пословних књига земљиште у вредности од 30.385 хиљада динара без
одговарајућег акта овлашћеног органа и без припадајуће документације из које се може сазнати основ промене.
Градска општина Земун у пословним књигама има евидентирану имовину у припреми у износу од 51.274 хиљаде динара, за коју
није утврдила степен довршености, као и који део нефинансијске имовине у припреми испуњава услове за пренос у употребу.
Градска општина Земун није у потпуности усагласила стање потраживања са дужницима и стање обавеза са добављачима.
Градска општина Земун више је исказала резултат пословања текуће године – Вишак прихода у износу од 1.603 хиљаде динара,
тако да је у консолидованом Билансу прихода и расхода и консолидованом Билансу стања вишак прихода више исказан у истом
износу.
Градска општина Земун је у консолидованом Билансу прихода и расхода више исказала вишак прихода и примања – суфицит за
пренос у наредну годину у износу од 15.447 хиљада динара.
Градска општина Земун у Извештају о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова за исказани износ од 4.064 хиљаде динара није документовала вредност извршених услуга.
Градска општина Земун није успоставила адекватан и ефикасан систем финансијског управљања и контроле.

БРОЈ ДАТИХ ПРЕПОРУКА
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