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Извјештај Главног ревизора

Извршили смо ревизију биланса стања, биланса успјеха и биланса новчаних токова
код Министарства финансија Републике Српске са стањем на дан 31.12.2001. године.
За наведени финансијски извјештај одговоран је Министар финансија, а наша
одговорност је да на основу извршене ревизије изразимо мишљење о наведеном
финансијском извјештају.
Ревизију смо извршили у складу са ИНТОСАИ ревизијским стандардима усвојеним од
стране Координационог одбора институција за ревизију БиХ и Стандардима ревизије
РС.
Ови стандарди налажу да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да
се у разумној мјери увјеримо да финансијски извјештај не садржи материјално значајне
грешке. Ревизија укључује испитивање доказа на основу провјере узорака који
поткрепљују износе објелодањене у финансијском извјештају. Ревизија такође,
укључује ревизију финансијских трансакција укључујући процјену усклађености са
законима и прописима као и документованост финансијских трансакција. Сматрамо да
ревизија коју смо извршили, обезбјеђује разумну основу за изражавање нашег
мишљења.
Попис имовине и средстава, обавеза и извора средстава са стањем на дан 31.12.2001.
године није извршен у потпуности и није извршено усклађивање књиговодственог
стања са стварним стањем.
У билансу успјеха укупни приходи и укупни расходи исказани су у износу мањем за
626.300 КМ.
Биланс новчаних токова није сачињен у складу са Рачуноводственим стандардом РС
број 7, односно исказани приливи и одливи новчаних средстава не одражавају стварни
новчани ток у току 2001. године.
Према нашем мишљењу, због ефеката које на финансијски извјештај имају наводи
изнесени у претходна три става, финансијски извјештај не приказује реално и
објективно финансијско стање Министарства финансија РС на дан 31.12.2001. године и
финансијског пословања у току 2001. године.

Бања Лука, 06.08.2002. године
Главни ревизор
Чеко Бошко
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1

Увод

Министарство финансија Републике Српске је организовано и
функционише у складу са одредбама Закона о Влади Републике Српске (“Сл. гласник
РС”, број 3/97) и Закона о министарствима (“Сл. гласник РС”, број 3/97, 10/98, 18/99).
Функционисање и рад Министарства финансија опредјељују и одредбе
следећих закона:
- Закон о буџету
- Закон о извршењу буџета у 2001. години
- Закон о рачуноводству
- Закон о финансијском пословању
- Закон о облигационим односима
- Општи колективни уговор
- Посебни колективни уговор запослених у органима државне управе
- други подзаконски акти (Уредбе, Одлуке, Правилници).
Министарство финансија врши управне и друге стручне послове
одређене чланом 11. Закона о министарствима (“Сл. гласник РС”, број 3/97).
Министарство финансија је у 2001. години је своје пословање обављало
путем жиро-рачуна број 562-099-00010721-50 отвореног код Развојне банке АД
филијала Бања Лука.
Одговорност Министарства финансија је да испуни своје законске
обавезе на ефикасан начин и у сагласности са позитивним законским прописима.
Министарство финансија је такође одговорно и за податке исказане у рачуноводству и
финансијском извјештају.
Наша одговорност је да у складу са општеприхваћеним ревизијским
стандардима извршимо ревизију финансијског извјештаја у Министарству финансија и
изразимо мишљење да ли је финансијски извјештај састављен и објелодањен у складу
са важећом законском регулативом и да ли одражава тачан и истинит приказ
пословања током године и стања на крају године.
Ревизија је обављена уз примјену адекватне ревизионе методологије у
времену од 21.06.2002.године до 17.07.2002. године.
Овом приликом изражавамо захвалност особљу Министарства
финансија на потпуној и коректној сарадњи приликом вршења ревизије.
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Предмет, циљ и обим ревизије

Ревизија је планирана и извршена у складу са чланом 12. до 14. Закона
о ревизији јавног сектора Републике Српске (“Сл. гласник РС”, број 18/99).
У процесу планирања и вршења ревизије у основи смо се придржавали
ИНТОСАИ ревизијских стандардa усвојених од стране Координационог одбора
институција за ревизију БиХ (“Сл. гласник РС”, број 20/01).
Предмет ревизије је ревизија финансијског извјештаја о извршењу
буџета у Министарству финансија за 2001. годину (буџетски раздио бр.9).
Циљ ревизије је да се утврди да ли подаци исказани у финансијском
извјештају одражавају стање извршења буџета у Министарству финансија, да ли је
финансијски извјештај састављен и објелодањен у складу са прописаном законском
регулативом и да ли финансијски извјештај одражава тачан и истинит приказ
пословања током године и стања на крају године, односно да ли садржи материјално
значајне грешке.
Обим ревизије обухвата извршење буџета у Министарству финансија за
2001. годину, које подразумијева утврђивање дозначених и остварених прихода,
извршених расхода по основу плата, материјалних трошкова и инвестиција,
утврђивање усклађености и документованости обављених финансијских трансакција,
стање имовине и средстава, капитала и извора средстава, те створених а неизмирених
обавеза у 2001. години.
Ревизија такође укључује организацију и функционисање рачуноводства
и интерне контроле, процеса финансијског извјештавања и општу примјену
рачуноводствених стандарда и рачуноводствених начела.

3

Налаз

3.1

Функционисање рачуноводства и интерне контроле

У организационом смислу Министарство финансија обухвата Републичку
управу јавних прихода, Републичку управу царина, Републичку финансијску полицију,
Републички девизни инспекторат и Јединицу за приватизацију банака. Свака
организациона јединица за себе организује начин вођења рачуноводства, а
Министарство финансија је обавезно да састави консолидовани финансијски извјештај.
Министарство финансија је организовало рачуноводство у складу са
одредбама Закона о рачуноводству, Закона о буџету и Правилника о садржини
појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета.
За планирање и спровођење интерне контроле у смислу наменског
кориштења и утрошка буџетских средстава у Министарству финансија (као и код свих
буџетских корисника), сходно одредбама Закона о буџету и Закона о извршењу буџета
у РС, надлежно је оделење буџетске инспекције, које је организовано у оквиру
Министарства финансија. Оделење буџетске инспекције у току 2001. године није
вршило контролу у Министарству финансија и није сачинило Извјештај о раду за
2001. годину. Обзиром да је код већег броја буџетских корисника дошло до
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прекорачења буџетских ставки, произилази да оделење буџетске инспекције у
току 2001. године својим радом и активностима, није значајно утицало на
буџетске кориснике да средства користе на правилан и ефикасан начин и у
планираним износима.
Попис имовине и средстава, обавеза и извора средстава са стањем
на дан 31.12.2001. године, као облик интерне контроле, није извршен у
потпуности (није у потпуности извршен попис опреме којом располаже
министартсво) и није извршено усклађивање књиговодственог стања са
стварним стањем (нису прокњижене инвентурне разлике), што је у супротности
са одредбама Закона о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, број 18/99) и
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем (“Сл. гласник РС”, број 37/00).
Министарство финансија је на основу података
рачуноводству израдило финансијски извјештај за 2001. годину.

исказаних

у

Министарство финансија је на основу финансијских извјештаја које су
доставиле ниже организационе јединице, као и евиденција које се воде у самом
министарству, а сходно члану 47. став 1. и 2. Правилника о финансијском
извјештавању и годишњем обрачуну буџета у РС, сачинило консолидовани
финансијски извјештај као прост збир података исказаних у финансијским извјештајима
организационих јединица.
Ревизија је испитивала узорак финансијских трансакција и Одлука
руководства које значајно опредјељују рад Министарства финансија у 2001. години и
прибавила довољно доказа на основу којих може да се изрази мишљење.

3.2

Биланс стања

Приликом израде финансијског извјештаја за 2001. годину Министарство
финансија је саставило биланс стања (прилог бр. 1) и у њему исаказало уравнотежене
вриједности активе и пасиве у укупном износу 975.372 КМ.

А) Средства (актива)
Актива биланса стања је исказана у износу 975.372 КМ а састоји се од
новчаних средстава у износу 1.954 КМ (0,20 %), краткорочних потраживања у износу
300 КМ (0,03 %), финансијских и обрачунских односа са другим повезаним јединицама
у износу 11.250 КМ (1,15 %), краткорочних разграничења у износу 5.169 КМ (0,53 %) и
сталних средстава у износу 956.705 КМ (98,09 %).
Новчана средства исказана у износу 1.954 КМ представљају неутрошене
бонове за гориво.
Краткорочнa потраживања исказана у износу 300 КМ односе се на
потраживања од радника по основу аконтација које нису оправдане до краја 2001.
године.
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Краткорочна разграничења исказана у износу 5.169 КМ односе се на
потраживања од Буџета по основу неизмирених обавеза из 2000. године.
Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама
исказани у износу 11.250 КМ односе се на потраживања од Буџета по основу
пражњења рачуна на дан 31.12.2001. године.
Министарство финансија је исказало неотписану вриједност сталних
средстава у укупном износу 956.705 КМ.

Б) Извори средстава (пасива)
Пасива биланса стања исказана је у износу 975.372 КМ а састоји се од
краткорочних обавеза и разграничења у укупном износу 564.345 КМ и извора
средстава у укупном износу 412.450 КМ (извори средстава 964.016 КМ а вишак расхода
над приходима 552.989 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења у укупном износу 564.345 КМ
(прилог бр. 2), односе се на:
- краткорочне текуће обавезе у износу 359.212 КМ
- обавезе према радницима у износу
205.133 КМ.
Краткорочне текуће обавезе исказане у износу 359.212 КМ састоје се од:
- обавеза према добављачима из 2000. године у износу
5.163 КМ
- обавеза према добављачима из 2001. године у износу
354.049 КМ.
Обавезе према радницима исказане су у укупном износу 205.133 КМ, а
односе се на обавезе за обрачунате бруто плате за мјесец јуни, јули и децембар
2001.године (без обавезе по основу доприноса за ПИО и здравствено осигурање за
мјесец јуни и јули 2001. године у укупном износу 45.013 КМ (ПИО 26.764 КМ и
здравствено осигурање 18.249 КМ), коју је на основу списка Министарство финансија
укњижило као уплату Фонду ПИО и Фонду здравственог осигурања.
Министарство финансија је у пасиви биланса стања исказало изворе
средстава у укупном износу 412.450 КМ.

3.3

Биланс успјеха

Приликом израде финансијског извјештаја за 2001. годину Министарство
финансија је сачинило биланс успјеха (прилог бр. 3) у којем је исказало приходе у
укупном износу 1.735.865 КМ, расходе у укупном износу 1.962.389 КМ и мањак прихода
у износу 226.524 КМ.
Ревизијом је утврђено да је Министарство финансија у 2001. години
остварило укупне приходе у износу 2.362.165 КМ, укупне расходе у износу 2.588.689
КМ, тј. мањак прихода у износу 226.524 КМ.
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Дакле, Министарство финансија је у билансу успјеха укупне приходе
и укупне расходе исказало у износу мањем за 626.300 КМ.

А) Приходи
Укупни приходи исказани су у износу 1.735.865 КМ, а састоје се од
прихода из Буџета РС у износу 1.733.903 КМ и непореских прихода у износу 1.962 КМ.
Ревизијом је утврђено да приходи из Буџета укупно износе 1.733.903 КМ,
и то:
- приход из Буџета за плате
703.034 КМ
- приход по основу уплате доприноса за ПИО и здравство (јуни и јули) 45.013 КМ
- приход из Буџета за материјалне трошкове у износу
709.228 КМ
- приход из Буџета за увођење Трезора
275.848 КМ
- остали приходи из Буџета
780 КМ.
Ревизијом је утврђено да Министарство финансија у свом
финансијском извјештају није исказало приходе из Буџета у укупном износу
626.300 КМ (нису исказане исплате са рачуна Буџета на име расхода штампања
акцизних маркица у износу 505.243 КМ и исплате расхода на име трошкова за пријем и
обраду полугодишњих обрачуна за 2001. годину у износу 121.057 КМ).

Б) Расходи
Министарство финансија је исказало укупне расходе у износу 1.962.389
КМ, а састоје се од:
РАСХОДИ
плате
накнаде трошкова запослених
доприноси послодавца
путни трошкови
трошкови енергије
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови услуга превоза и горива
закуп имовине и опреме
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања,банк. усл. и пл. промета
уговорене услуге
текући грантови
УКУПНО РАСХОДИ

906.799
157.242
139.548
23.529
4.825
118.552
206.657
43.844
6.445
52.744
28.662
254.196
19.306
1.962.389
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Планом Буџета РС за 2001. годину у оквиру буџетске потрошње, за
Министарство финансија предвиђени су следећи расходи, и то:
- плате
- материјални трошкови
- средства за увођење Трезора
- средства за израду акцизних маркица
СВЕГА:

914.400 КМ
600.000 КМ
2.000.000 КМ
395.000 КМ
3.909.400 КМ.

Министарство финансија је у свом финансијском извјештају за 2001.
годину је исказало следеће расходе, и то:
- плате
- материјални трошкови
- улагања у инвестиције
СВЕГА:

1.046.347 КМ
916.042 КМ
319.154 КМ
2.281.543 КМ.

Ревизијом је утврђено да је Министартсво финансија у свом
финансијском извјештају за 2001. годину исказало расходе у износу мањем за
626.300 КМ (нису исказани плаћени трошкови за штампање акцизних маркица у износу
505.243 КМ и плаћени трошкови за пријем и обраду полугодишњих обрачуна за 2001.
годину у износу 121.057 КМ).
Дакле, планирани и остварени износи расхода у Министарству
финансија у 2001. години изгледају овако:
Буџет
- плате
- материјални трошкови
- трезор
- израда акцизних маркица
СВЕГА:

914.400
600.000
2.000.000
395.000
3.909.400

извршење
1.046.347
869.277
319.157
673.065
2.907.846

индекс
114
145
16
170

Дакле, Министартсво финансија је у 2001. години по основу
расхода на име плата умјесто Буџетом предвиђених 914.400 КМ утрошило
1.046.347 КМ (индекс 114), односно 131.947 КМ или 14 % више (прекорачење
расхода на име плата проузрокована су исплатама запосленим за прековремени рад
као и повећањем броја радника успостављањем организационих јединица Трезора), по
основу расхода на име материјалних трошкова умјесто Буџетом предвиђених
600.000 КМ утрошило 869.277 КМ (индекс 145), односно 269.277 КМ или 45 % више
и на име трошкова за израду акцизних маркица умјесто Буџетом предиђених
395.000 КМ утрошило 673.065 КМ (индекс 170), односно 278.065 КМ или 70 % више,
док су улагања у инвестиције извршена у оквиру Буџетом предвиђених.
Из оствареног прилива у 2001. години Министарство финансија је
исплатило расходе на име неисплаћених плата за октобар, новембар и децембар 2000.
године и расходе на име материјалних трошкова из 2000. године у укупном износу
204.276 КМ.

6

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

3.5

Биланс новчаних токова

Приликом израде финансијског извјештаја за 2001. годину Министарство
финансија је сачинило биланс новчаних токова (прилог бр. 4) и у њему исказало укупне
новчане приливе у износу 1.928.591 КМ, укупне новчане одливе у износу 1.926.637 КМ.
Ревизијом је утврђено да Министарство финансија биланс новчаних токова, није
сачинило у складу са Рачуноводственим стандардом РС број 7, односно
исказани приливи и одливи новчаних средстава не одражавају стварни новчани
ток у току 2001. године.

3.4

Улагања у инвестиције

Ревизијом је утврђено да је Министарство финансија у 2001. години
извршило улагања у инвестиције у укупном износу 319.154 КМ, и то:
- намјештај
- компјутерска опрема
- опрема за пренос података
- остала опрема
- остале канцеларијске машине
- моторна возила

31.609 КМ
177.752 КМ
2.622 КМ
3.716 КМ
997 КМ
102.458 КМ.

Осим тога, у току 2001. године Министарству финансија је донирана
информатичка опрема у укупном износу 584.792 КМ и исправно укњижена у
рачуноводству Министарства финансија. Министарство је такође остварило прилив од
продаје путничких возила у укупном износу 32.400 КМ.

4.

Закључци

Из проведених ревизионих активности произилазе следећи закључци:
1. Оделење буџетске инспекције у току 2001. године није вршило контролу у
Министарству финансија, није сачинило Извјештај о раду за 2001. годину и својим
радом и активностима није значајно утицало на буџетске кориснике да средства
користе на правилан и ефикасан начин и у планираним износима
2. Попис имовине и средстава, обавеза и извора средстава са стањем на дан
31.12.2001. године, као облик интерне контроле, није извршен у потпуности и није
извршено усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, што је у
супротности са одредбама Закона о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, број 18/99) и
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
са стварним стањем (“Сл. гласник РС”, број 37/00)
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3. Министарство финансија је у билансу успјеха укупне приходе и укупне расходе
исказало у износу мањем за 626.300 КМ
4. Министартсво финансија је у 2001. години по основу расхода на име плата умјесто
Буџетом предвиђених 914.400 КМ утрошило 1.046.347 КМ, односно 131.947 КМ или
14 % више, по основу расхода на име материјалних трошкова умјесто Буџетом
предвиђених 600.000 КМ утрошило 869.277 КМ, односно 269.277 КМ или 45 % више
и на име трошкова за израду акцизних маркица умјесто Буџетом предиђених
395.000 КМ утрошило 673.065 КМ, односно 278.065 КМ или 70% више
5. Министарство финансија биланс новчаних токова, није сачинило у складу са
Рачуноводственим стандардом РС број 7, односно исказани приливи и одливи
новчаних средстава не одражавају стварни новчани ток у току 2001. године.

5.

Препоруке

У складу са утврђеним закључцима који су проистекли из извршених
ревизионих активности, руководству Министарства финансија препоручује се:
1. да унаприједи рад оделења буџетске инспекције у циљу намјенске употребе
буџетских средстава и трошења у складу са одобреним Буџетом РС
2. да попис средстава и имовине, обавеза и извора средстава изврши у складу са
одредбама Закона о рачуноводству РС и Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем, и на тај начин
обезбиједи да попис у суштинском смислу буде облик надзора и интерне контроле
3. да процес финансијског извјештавања организује у складу са одредбама
Правилника о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у РС
4. да поштује ограничења у трошењу буџетских средстава дефинисана Буџетом РС и
придржава се одредаба Закона о буџету РС и Закона о извршењу буџета у РС
5. да посвети пажњу планирању и процјењивању будућих трошкова.
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6

Прилози
Прилог бр. 1
БИЛАНС СТАЊА Министарства финансија
на дан 31.12.2001. године
Група конта,
конто

ПОЗИЦИЈА

1

ИЗНОС
2

3

I АКТИВА
100000
200000
210000

А. Готовина, краткорочна потраживања
разграничења и залихе материјала и робе
Новчана средства и племенити материјали

230000

Краткорочна потраживања

260000

Финанс. и обр. односи са другим повезаним јед.

290000

Краткорочна разграничења

000000

Б. Стална средства

011000

Стална средства

011900

Исправка вриједности сталних средстава

и

18.667
1.954
300
11.250
5.163
983.602
26.897

Неотписана вриједност сталних средстава

956.705

УКУПНА АКТИВА

975.372

II ПАСИВА
500000

А. Краткорочне обавезе и разграничења

564.345

510000

Краткорочне текуће обавезе

359.212

540000

Обавезе према радницима

205.133

300000

В. Извори средстава

412.450

310000

Извори средстава

964.016

390000

Нераспоређени вишак прихода и расхода

552.989

УКУПНА ПАСИВА

975.372
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3.

2.

1.

УКУПНО
559.182

-

354.049

Материјални
трошкови

Остале накнаде

155.039

205.133

Плате

209.439

-

54.400

4

2

1

Обавезе из
2000. године

3

Врста обавзе

Редни
број

Обавезе из
2001.
године

204.276

-

49.237

155.039

5

Исплаћене
обавезе из
2000. године

5.163

-

5.163

-

6

Неплаћене
обавезе из
2000. године

ПРЕГЛЕД НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА
Министарства финансија

564.345

-

359.212

205.133

3+6

Укупне
пренесене
обавезе у
2002. години

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Прилог бр. 2
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Прилог бр. 3
БИЛАНС УСПЈЕХА Министарства финансија
за период 01.01. - 31.12.2001. године
Група конта,
конто

ПОЗИЦИЈА

1

ИЗНОС
2

3

600000

I РАСХОДИ

1.962.389

610000

1.962.389

612000

А.ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
а) Плате и накнаде трошкова запослених и
скупштинских посланика
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених и скупштинским
посланицима
б) Доприноси послодаваца и остали доприноси

613000

в) Трошкови материјала и услуга

613100

Путни тошкови

613200

Трошкови енергије

613300

Трошкови комуналних услуга

118.552

613400

Набавка материјала

206.657

613500

Трошкови услуга превоза и горива

613600

Закуп имовине и опреме

613700

613900

Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга
платног промета
Уговорене услуге

614000

г) Текући грантови

19.306

614100

Грантови другим нивоима Владе

15.000

614200

Грантови појединцима

1.156

614300

Грантови непрофитним организацијама

3.150

700000

II ПРИХОДИ

720000

Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних
услуга
Приход од пружања јавних услуга

1.962

Остали непорески приходи
Г. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА ВИШИХ ПОТРОШАЧКИХ
ЈЕДИНИЦА
МАЊАК ПРИХОДА

370

611000
611100
611200

613800

722000
722500
729000
780000

1.064.041
906.799
157.242
139.548
739.494
23.529
4.825

43.844
6.445
52.744
28.662
254.196

1.735.865
1.592
1.592
1.733.903
226.524
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Прилог бр.4
БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА Министарства финансија
за период 01.01. - 31.12.2001. годинe

Група конта,
конто

ПОЗИЦИЈА

1

ИЗНОС
2

3

I НОВЧАНИ ПРИЛИВИ
720000
780000

А. Приходи

1.962

Непорески приходи

1.962

Г. ОСТАЛО

1.926.629

Приходи из Буџета нижих потрошачких јединица

1.733.903

Остали приливи
УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

192.726
1.928.591

II НОВЧАНИ ОДЛИВИ
А . Расходи

1.962.389

611000

Плате и накнаде трошкова запослених

1.064.041

612000

Доприноси послодавца

139.548

613000

Трошкови материјала и услуга

739.494

614000

Текући грантови

821000

19.306

Б. Капитал

319.154

Набавка сталних средстава

319.154

Г. Остало

354.906

Остале исплате

354.906

УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ
НЕТО НОВЧАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ
САЛДО НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ПОЧЕТКУ
ГОДИНЕ
САЛДО НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 31.12.2001.

1.926.637
1.954

1.954
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