РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Републичког завода за статистику, Београд за 2021. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом
Расходи и издаци у износу од 79.516 хиљада динара погрешно су евидентирани и исказани у Извештају о извршењу буџета –
Образац 5.
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Мање је евидентирана исказана вредност зграда и објеката за 1.159 хиљада динара.
Промене на обавезама према добављачима за ПТТ услуге евидентиране су на основу невалидне рачуноводствене документације,
односно на основу авансних рачуна, уместо на основу примљених фактура о извршеној услузи.
Завод није на дан 31. децембар извршио усаглашавање стања потраживања од фондова по основу исплаћених накнада запосленима.
Приликом спровођења пописа имовине и обавеза, утврђени су пропусти и неправилности, и то: (1) Извештај о извршеном попису
нефинансијске имовине не садржи стварно и књиговодствено стање имовине и разлике између стварног стања утврђеног пописом и
књиговодственог стања, (2) Пописне комисије нису сачиниле појединачне извештаје о извршеном попису и исте доставиле
Централној пописној комисији и (3) Пописне комисије нису унеле у пописне листе стварне количине имовине која се пописуј.
Завод је извршио отпис потраживања од Републичког фонда за здравствено осигурање у износу од 981 хиљаду динара и Градске
управе града Београда – Секретаријат за дечју заштиту у износу од 106 хиљада динара, без валидне рачуноводствене документације,
односно без документације која потврђује основ и време насталог потраживања.
Завод у Помоћној књизи основних средстава није евидентирао књиге које чине библиотечки фонд библиотеке у седишту Завода.
Завод не располаже са документацијом на основу које је евидентирано и исказано потраживање од фондова по основу исплаћених
накнада запосленима у износу од 494 хиљаде динара.
Из пословних књига Завода избрисана је евиденција за 2021. годину о насталим обавезама и измирењу обавеза према
добављачу „НИС“ ад Нови Сад.
Републички завод за статистику није успоставио адекватан систем финансијског управљања и контроле у делу који се односи на
рачуноводствени систем и рачуноводствене контролне поступке.
Подаци о површинама осталих пословних зграда, односно непокретности над којима Завод има право коришћења и подаци о
површинама грађевинског земљишта у Помоћној књизи основних средстава Завода се разликују у односу на податке који се воде код
Републичког геодетског завода Републике Србије – Катастра непокретности.
Ефекти сарадње

У поступку ревизије Републички завод за статистику је предузео мере
исправљања, и то:
- у својим пословним књигама увећао је вредност пословних зграда за 1.159
хиљада динара,
- са филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање, отпочео је
поступак усаглашавања потраживања по основу исплаћених накнада
запосленима,
- у својим пословним књигама, обавезе према добављачима за ПТТ услуге
евидентира на основу фактура добављача о извршеним услугама и
- Решењем 08 Број: 404-224/1 од 12. маја 2022. године именовао је
администратора апликативног софтвера за буџетско рачуноводство чија је
улога да комуницира са добављачима у вези са инсталацијом,
конфигурацијом и надоградњом софтвера, параметризацијом компоненти
система, додавање, одузимање и ажурирање корисничких налог и улога у
систему, као и пословне безбедности система.
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Републички завод за статистику је у обавези да у
року од 90 дана достави одазивани извештај о
отклањању утврђених неправилности и доказе о
поступању по датим препорукама

