РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја
завршног рачуна буџета Општине Опово за 2021. годину

МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о консолидованим финансијским извештајима

У консолидованом Билансу стања Општине Опово на дан 31.12.2021. године вредност нефинансијске имовине у припреми у износу од 111.646 хиљада динара, више
је исказана у односу на стварно стање, односно, тај део нефинансијске имовине у припреми испуњава услов за пренос у употребу, односно књижење на одговарајућим
субаналитичким контима у оквиру групе 011000 – Некретнине и опрема.
Мање су исказани аванси за нефинансијску имовину у износу од 10.308 хиљада динара по основу авансног плаћања на име извођења радова на доградњи школског
објекта у Предшколској установи „Бамби“ у Сефкерину.
У консолидованом Билансу стања Општине Опово на дан 31.12.2021. године потцењена је нефинансијска имовина за 10.087 хиљада динара, и то по основу:
изведених радова на изградњи нових атарских путева, пошумљавања, набављене опреме и нематеријалне имовине.
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Комисија за попис Општинске управе Опово је у Извештају од 14.2.2022. године констатовала да је приликом пописа примљених меница и банкарских гаранција са
стањем на дан 31.12.2021. године, укупан износ наведених средстава обезбеђења износи 147.551 хиљаду динара, међутим у Билансу стања на дан 31.12.2021. године,
по том основу није исказана вредност ванбилансне активе и ванбилансне пасиве.
Мање је исказана, односно потцењена је вредност зграда и грађевинских објеката, имајући у виду да у помоћној књизи основних средстава није евидентирано и
вредновано: (1) дванаест објеката укупне површине од 781 м² и три објекта за спорт и физичку културу – игралишта за кошарку, фудбал и одбојку укупне површине
8.719 м² који се налазе на катастарској парцели 5020 К.О. Опово, (2) пет објеката укупне површине од 2.916 м² на катастарској парцели број 5019 К.О. Опово, (3)
водовод укупне површине 101 м² који је изграђен на катастарској парцели број 4349 К.О. Опово, (4) Помоћна зграда површине 33 м² на катастарској парцели 4246
К.О. Опово, (5) „Гомекс“ етажни делови зграде укупне површине 139 м² који су изграђени на катастарској парцели број 987 у К.О. Сакуле, при чему су наведени
објекти евидентирани у евиденцији непокретне имовине Општине Опово који води Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине и (6) објекат на катастаској парцели 1171 К.О. Сефкерин (лист непокретности 2042), укупне површине 103 м², који је у
евиденцији РГЗ-а уписан као јавна својина Општине Опово.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година исказан је у износу од 73.352 хиљаде динара, међутим према подацима из главне књиге трезора, на
субаналитичком конту 321311-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година исказан је салдо у износу од 33.774 хиљаде динара.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године утврђено је следеће: (1) у колони претходна година, ознака ОП 2359 исказан је Вишак прихода и
примања – суфицит за пренос у наредну годину у износу од 94.810 хиљада динара, и то као наменски опредељен за наредну годину, док је на ознаци ОП 2357, конто
321121 – Вишак прихода и примања – суфицит утврђен у износу од 37.676 хиљада динара и (2) у колони текућа година, ознака ОП 2357, конто 321121 – Вишак
прихода и примања – суфицит, није исказан тј., утврђен резултат, међутим у главној књизи трезора који води орган управе надлежан за финансије на наведеном
субаналитичком конту исказан је салдо у износу од 39.393 хиљаде динара.
Економска класификација – део расхода и издатака више је исказан за 25.686 хиљада динара и мање је исказан за исти износ чији се ефекти због међусобног
потирања нису одразили на коначан резултат пословања. Посматрано на нивоу класе, укупни текући расходи (класа 4) су више исказани у односу на налаз ревизије за
10.704 хиљаде динара, док су издаци за нефинансијску имовину (класа 5) мање исказани за исти износ и сходно томе наведени ефекти имају утицај на исказану
вредност нефинансијске имовине у Билансу стања на дан 31.12.2021. године.
Општина Опово није извршила усклађивање података помоћне књиге основних средстава са главном књигом, пре пописа имовине и обавеза и пре припреме
финансијских извештаја.
У помоћној књизи основних средстава није евидентиран објекат „Помоћна зграда“ на катастаској парцели 1171 К.О. Сефкерин (лист непокретности бр. 2042), укупне
површине 103 м², који је у евиденцији РГЗ-а уписан као јавна својина Општине Опово.

Мере предузете у поступку ревизије
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У 2022. години у пословним књигама Општине
Опово извршено је књижење авансног плаћања на
име извођења радова на доградњи школског
објекта у Предшколској установи „Бамби“ у
Сефкерину у износу од 8.095 хиљада динара на
субаналитичком конту 015212 – Аванси за
пословне зграде и друге објекте и субналитичком
конту 311151 – Нефинансијска имовина у
припреми (Налог 000/1_7.5.2022).

Број датих препорука
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