РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Mинистарства привреде, Београд за 2021.
годину

МИШЉЕЊЕ
Позитивно мишљење о финансијским извештајима

1. Министарство је у Билансу стања на дан 31. децембар 2021. године, због начина књиговодственог обухватања плаћених аванса за
нефинансијску имовину, више исказало стање на конту 131100 - Разграничени расходи до једне године у износу од 103.582 хиљаде
динара и истовремено за исти износ више исказало стање на конту 291200 - Разграничене плаћени расходи и издаци, што није у
складу са чланом 4 став 3 тачка 5) Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и чл. 11 и 12
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
2. Министарство је на контима 122100 - Потраживања по основу продаје и других потраживања и 291900 - Остала пасивна временска
разграничења, више исказало остала потраживања од правних лица по основу којих се воде судски спорови, у износу најмање од
32.773 хиљаде динара, док је за износ најмање од 8.402 хиљаде динара мање исказало потраживања по основу затезних камата, што
није у складу са чланом 9 став 1 и 2 Уредбе о буџетском рачуноводству.
Н 3. Министарство је на дан 31. децембар 2021. године исказало мањи износ у Билансу стања на конту 122100 - Потраживања по основу
продаје и друга потраживања, као и на конту 291300 - Обрачунати и ненаплаћени приходи и примања за 414.044 хиљаде динара, јер
А није евидентирало решења Комисије за контролу државне помоћи, којима је утврђено да је државна помоћ додељена кориснику
Technic Development ДОО Врање – у ликвидацији неусклађена, односно додељена супротно одредбама Закона о контроли државне
Л помоћи, и којим је такође наложено Министарству да, без одлагања, предузме мере према наведеном привредном друштву у циљу
повраћаја државне помоћи која је додељена дана 1. априла 2016. године у износу од 90.688 хиљада динара и дана 23. децембра 2016.
године у износу од 323.356 хиљада динара.
А
4. Министарство je у Билансу стања на дан 31. децембар 2021. године, више исказало стање на контима ванбилансне активе и пасиве,
З јер је у помоћним књигама два пута евидентирало вредност банкарске гаранције у износу од 1.240.062 хиљаде динара, што није у
складу са чланом 9 ст. 1 и 2 и Уредбе о буџетском рачуноводству.
И
5. Министарство je у Билансу стања на дан 31. децембар 2021. године, више исказало стање на контима ванбилансне активе и пасиве
у износу најмање од 13.432 хиљадe динара, на име обавеза по основу судских спорова, а за које је утврђено да су измирене у ранијем
периоду, што није у складу са чланом 9 став 1 Уредбе о буџетском рачуноводству.
6. Комисија за попис финансијске имовине и обавеза, пописом није утврдила стварно стање средстава обезбеђења, односно није
утврдила разлике између стварног и књиговодственог стања, што није складу са чл. 10 и 11 Правилника о начину и роковима вршења
пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем.
7. Министарство је сачинило непотпун Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину, јер исти не садржи све прописане
показатеље, односно у истом нису наведена образложења спровођења за све програме, програмске активности и пројекте, као и
образложења одступања од циљне вредности за већину индикатора којима се мери остварење циља текућих програма, програмских
активности и пројеката, што није у складу са чланом 31 Закона о буџетском систему.

Ефекти сарадње
*У поступку ревизије Министарство је предузело следеће мере:
1. Извршило је сторнирање погрешног књижења на субаналитичком конту у оквиру синтетичког конта 131100 - Разграничени
расходи до једне године за износ од 103.582 хиљаде динара и субаналитичком конту у оквиру синтетичког конта 291200 Разграничене плаћени расходи и издаци, за исти износ, и на тај начин извршило усклађивање евидентирања аванса за набавку
нефинансијске имовине са 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.
2. Налогом за књижење број 458 од 11. јануара 2022. године извршило je евидентирање потраживања од Technic Development д. о. о.
Врање – у ликвидацији у укупном износу од 414.044 хиљаде динара у оквиру конта 122100 - Потраживања по основу продаје и друга
потраживања, као и у оквиру конта 291300 – Обрачунати и ненаплаћени приходи и примања.
3. Извршило је сторнирање двоструко евидентираног износа од 1.240.062 хиљаде динара на контима ванбилансне активе и пасиве.
4. Налогом за књижење број 564 од 2. јануара 2022. године извршило је корективна књижења потраживања која су била предмет
судског спора у износу од 32.773 хиљаде динара и потраживања по основу законских камата у износу од 8.402 хиљаде динара на
субаналитичким контима у оквиру конта 122100 - Потраживања по основу продаје других потраживања, као и у оквиру конта 291900 Остала пасивна временска разграничења.

Министарству су дате две препоруке од којих се једна односи на
финансијско управљање и контролу а друга на Годишњи извештај о
учинку програма.

Министарство је у обавези да у року од 90
дана достави одазивни извештај о
отклањању утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим препорукама.

