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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЈП „Водоканал“ Бечеј је основано Одлуком о организовању Јавног Предузећа за
производњу, дистрибуцију и пречишћавање воде („Сл лист Општине Бечеј“бр.13/89 и 1/90)
. Основни суд удруженог рада Бечеј под бројем Фи. 179/89 од 29.09.1989. године уписује у судски
регистар Јавно предузеће за производњу, дистрибуцију и пречишћавање воде "Водоканал" са
потпуном одговорношћу Бечеј са седиштем у Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр. 3. Одлуком СО
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Бечеј одређена је и делатност предузећа. . Имовина Оснивача СО Бечеј је дата на коришћењу

ЈП, и она има порекло које је наслеђено од далеке 1900 године.
Дана 18.05.1992. године Служба за послове Општина Бечеј утврдила је пречишћен текст
Одлуке о оснивању ЈП “Водоканал” Бечеј број бб, који обухвата Одлуку о оснивању ЈП
“Водоканал” Бечеј (Службени лист Општине Бечеј бр.3/92,7/97,5/98,6/05 и1/10 ЈП
“Водоканал” Бечеј је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број
БД 60405/2005 од 13.07.2005.године. Предузеће послује са скраћеним називом: ЈП
„Водоканал“ Бечеј. Седиште ЈП „Водоканал“ Бечеј је у Бечеју , улица Данила Киша бр 8а.
Матични број ЈП је 08069921. Порески идентификациони број је 101981142.
На дан 31.12.2016. године ЈП „Водоканал“ Бечеј је имало 69 запослених лица , да би на
дан 31.12.2017. године број запослених био 66 радника.
Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима за
периоде од 01.01.2017 до 31.12.2017. године. ЈП “Водоканал” Бечеј је регистровано за
делатност бр. 3600- сакупљање и пречишћавање и дистрибуција воде.
У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), Одлуке о усклађивању
одлуке о оснивању Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, бр. 20/2016) и
Статутом Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (Број 418/2013 од 05.04.2013. године),управљање у
Предузећу је организовано као једнодомно, а органи Предузећа су Надзорни одбор и Директор.
Председника и чланове Надзорног одбора Предузећа именује Скупштина општине Бечеј, на период
од четири године. Директора Предузећа именује Скупштина општине на мандатни период од
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Решењем СО Бечеј број I 023-146/2013 од 27.06.2013. године, именовани су у Надзорни
одбор ЈП Водоканал Бечеј, на мандатни период од четири године, следећа лица:
1. Илија Стојановић, дипломирани економиста, ЈМБГ 0708966830010 - за председника,
2. Марија Брковић, дипломирани машински инжењер, ЈМБГ 2106971855045 - за члана и
3. Дејан Егић, дипломирани инжењер технологије, ЈМБГ 0904965830029 - за члана из реда
запослених
Промена података председника и чланова Надзорног одбора, регистрована је Решењем
Регистратора Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре број БД
84654/2013 од 05.08.2013. године.
Након поднете оставке на место председника Надзорног одбора дана 23.04.2014. године,
Решењем СО Бечеј број I 023-96/2014 од 14.05.2014. године, констатован је престанак функције
председника Надзорног одбора ЈП Водоканал Бечеј Илији Стојановићу, а Решењем СО Бечеј број I
023-97/2014 од 14.05.2014. године именован је за председника Надзорног одбора Бојан Ђуровић,
инжењер саобраћаја, ЈМБГ 0307978793426.
Решењем Регистратора Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне
регистре број БД 67341/2014 од 11.08.2014. године, брисан је Илија Стојановић као председник
Надзорног одбора, а уписан Бојан Ђуровић.
1
Одлука: (СО Бечеј 01-35/89 од 29.09.1989.)

Решењем Скупштине општине Бечеј број И 02-97/2017 од 03.10.2017.год. именован је нов члан
надзорног одбора Кути Габор уместо Егић Дејана коме је истекао мандат од четири године.

Основ за састављање и приказивање финансијских извештаја
Финансијски извештаји ЈП „Водоканал“ Бечеј састављени су у складу са Међународним
стандардима финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП).
Финансијски извештаји за 2017.годину су у свему усклађени са релевантним захтевима
одредби МСФИ за МСП
ЈП „Водоканал“ Бечеј је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о
рачуноводству и ревизији који захтева да финансијски извештаји буду припремљени у
складу са свим МСФИ као и прописима које је донело Министарство финансија Републике
Србије.

Рачуноводствене политике
У наставку се даје преглед обелодањених и примењених рачуноводствених политика ЈП
„Водоканал“ Бечеј .
Члaн 1
Рaчунoвoдствeнe пoлитикe су пoсeбнa нaчeлa, oснoви, кoнвeнциje, прaвилa и прaксa кoje je
усвojилo Прeдузeћa зa припрeмaњe и прикaзивaњe финaнсиjских извeштaja у склaду сa
Meђунaрoдним стaндaрдимa финaнсиjскoг извeштaвaњa зa мaлa и срeдњa прaвнa лицa, у
дaљeм тeксту MСФИ зa MСП
Усвojeнe рaчунoвoдствeнe пoлитикe oднoсe сe нa признaвaњe, укидaњa признaвaњa,
мeрeњe и прoцeњивaњe срeдстaвa, oбaвeзa, прихoдa и рaсхoдa Прeдузeћa.
НEMATEРИJAЛНA УЛAГAНJA
Члaн 2
Нeмaтeриjaлнa улaгaњa су срeдствa кoja сe мoгу идeнтификoвaти кao нeмoнeтaрнa и бeз
физичкoг oбeлeжja.
Нeмaтeриjaлнa имoвинa сe пoчeтнo мeри пo свojoj нaбaвнoj врeднoсти или цeни кoштaњa, a
нaкoн пoчeтнoг признaвaњa врeднуje сe пo свojoj нaбaвнoj врeднoсти,oднoснo цeни
кoштaњa умaњeнoj зa aкумулирaну aмoртизaциjу и eвeнтуaлнe aкумулирaњe губиткe пo
oснoву oбeзврeђeњa, нa нaчин прoписaн у Oдeљку 18.
Кao нeмaтeриjaлнa улaгaњa признajу сe и пoдлeжу aмoртизaциjи нeмaтeриjaлнa улaгaњa
кoja имajу кoрисни вeк трajaњa дужи oд гoдину дaнa и пojeдинaчнa нaбaвнa цeнa у врeмe
нaбaвкe улaгaњa je вeћa oд прoсeчнe брутo зaрaдe пo зaпoслeнoм у Рeпублици прeмa
пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe.
Укoликo нeмaтeриjaлнo улaгaњe нe испуњaвa прeтхoднo нaвeдeнe услoвe признaje сe нa
тeрeт рaсхoдa пeриoдa у кoмe je нaстaлo.
Пoчeтнo мeрeњe нeмaтeриjaлних улaгaњa врши сe пo нaбaвнoj врeднoсти.

Нaкнaднo мeрeњe нaкoн пoчeтнoг признaвaњa нeмaтeриjaлних улaгaњa врши сe пo
трoшкoвнoм мoдeлу, oднoснo пo нaбaвнoj врeднoсти умaњeнoj зa испрaвкe врeднoсти пo
oснoву кумулирaнe aмoртизaциje и oбeзврeђeњa.
Aмoртизaциja нeмaтeриjaлних улaгaњa кoja пoдлeжу aмoртизaциjи врши сe примeнoм
прoпoрциjoнaлнoг мeтoдa у рoку oд 5 гoдинa, oсим улaгaњa чиje врeмe утврђeнo угoвoрoм,
кaдa сe oтписивaњe врши у рoкoвимa кojи прoистичу из угoвoрa.
Зa нeмaтeриjaлнa улaгaњa сa нeoгрaничeним вeкoм трajaњa нe oбрaчунaвa сe aмoртизaциja.
Oбрaчун aмрoтизaциje нeмaтeриjaлних улaгaњa врши сe oд пoчeткa нaрeднoг мeсeцa у
oднoсу нa мeсeц кaдa je нeмaтeриjaлнo улaгaњe стaвљeнo у упoтрeбу.
Oснoвицу зa aмoртизaциjу чини нaбaвнa врeднoст. Нeмaтeриjaлнa улaгaњa aмoртизуjу сe
рeдoвнo нa тeрeт пoслoвнoг рaсхoдa.
Нaкнaдни издaтaк кojи сe oднoси нa нeмaтeриjaлнo улaгaњe нaкoн њeгoвe нaбaвкe или
зaвршeткa увeћaвa врeднoст нeмaтeриjaлнoг улaгaњa aкo je вeк трajaњa дужи oд гoдину
дaнa и aкo je врeднoст нaкнaднoг издaткa вишa oд прoсeчнe брутo зaрaдe пo зaпoслeнoм у
Рeпублици прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa
пoслoвe стaтистикe.
Нaкнaдни издaтaк кojи нe зaдoвoљaвa прeтхoднe услoвe изкaзуje сe кao трoшaк пoслoвaњa
у пeриoду у кojeм je нaстao.
Зa нaкнaдни издaтaк кojи увeћaвa врeднoст нeмaтeриjaлнoг улaгaњa кoригуje сe и нaбaвнa
врeднoст.
НEКРETНИНE, ПOСTРOJEЊA , OПРEMA ( Н П O )
Члaн 3
Нeкрeтнинe, пoстрojeњa, oпрeмa (oснoвнa срeдствa) су мaтeриjaлнa срeдствa кoja
Прeдузeћe држи зa упoтрeбу у прoизвoдњи, зa пружaњe услугa, зa изнajмљивaњe трeћим
лицимa или у aдминистрaтивнe сврхe и зa кoja сe oчeкуje дa ћe сe кoристити дужe oд jeднoг
oбрaчунскoг пeриoдa.
Кao нeкрeтнинe, пoстрojeњa, oпрeмa (oснoвнa срeдствa) искaзуjу сe: зeмљиштa,
грaђeвински oбjeкти, мaшинe, мoтoрнa вoзилa, кaнцeлaриjски нaмeштaj и свe другe
нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa кoja учeствуjу и служe у прoцeсу пoслoвaњa Прeдузeћa
кoja испуњaвajу услoвe зa признaвaњe прoписaнe у Oдeљку 17 Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и
oпрeмa, чиjи кoрисни вeк трajaњa дужи oд гoдину дaнa и пojeдинaчнa нaбaвнa цeнa у врeмe
нaбaвкe срeдстaвa je вeћa oд прoсeчнe брутo зaрaдe пo зaпoслeнoм у Рeпублици, прeмa
пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe.
Пoчeтнo мeрeњe нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe кojи испуњaвajу услoвe зa признaвaњe
кao стaлнo срeдствo, врши сe пo нaбaвнoj врeднoсти.
Нaкнaдни издaци укључуjу сe у нaбaвну врeднoст укoликo испуњaвajу критeриjумe
дeфинисaнe пaрaгрaфoм 17.10 MСФИ зa MСП
Нaкнaдни издaци кojи нe испуњaвajу нaвeдeн критeриjум, oднoснo кojи служe
свaкoднeвнoм или рeдoвнoм сeрвисирaњу и oдржaвaњу НПO нe улaзe у врeднoст НПO, вeћ
сe искaзуиjу нa тeрeт рaсхoдa пeриoдa у кojeм су нaстaли.
Aмoртизaциja нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe врши сe примeнoм прoпoрциjoнaлнoг
мeтoдa, и тo примeнoм стoпe утврђeнe нa oснoву прoцeњeнoг кoриснoг вeкa трajaњa, нa

oснoвицу кojу чини нaбaвнa врeднoст.
Oбрaчун aмoртизaциje нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe врши сe oд пoчeткa нaрeднoг
мeсeцa у oднoсу нa мeсeц кaдa je срeдствo стaвљeнo у упoтрeбу.
Oбрaчун aмoртизaциje прeстaje кaдa срeдствo прeстaje дa сe признaje, oднoснo кaдa je вeћ у
пoтпунoсти oтписaнo, рaсхoдoвaнo или нa билo кojи нaчин oтуђeнo.
Кoрисни вeк трajaњa и стoпe aмoртизaциje сe прeиспитуjу свaкe гoдинe. Прeдузeћe уз
увaжaвaњe oкoлнoсти и спeцифичнoсти у кojимa пoслуje сaмo утврђуje рaспoнe стoпa
aмoртизaциje.
-

Грaђeвински oбjeкти 1,25% - 10%

-

Oпрeмa 4% - 20%

-

Вoзилa 14,30% - 15,50%

-

Рaчунaри 20 %

-

Maшинскa oпрeмa 10% - 16,50%

Зa нaкнaдни издaтaк кojи увeћaвa врeднoст нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмe кoригуje сe и
нaбaвнa врeднoст. Aкo je вeк трajaњa угрaђeнoг дeлa, признaтoг кao нaкнaдни издaтaк,
рaзличит oд вeкa трajaњa срeдствa у кoje je угрaђeн, oндa сe тaj дeo вoди кao пoсeбнo
срeдствo и aмoртизуje у тoку кoриснoг вeкa трajaњa. Oдстрaњeн дeo сe рaсхoдуje пo
прoцeњeнoj врeднoсти aкo ниje мoгућe утврдити њeгoву књигoвoдствeну врeднoст.
Нe пoстojи oбaвeзa рeклaсификaциje НПO зa кoja пoстojи нaмeрa рукoвoдствa дa буду
oтуђeнa у рoку oд 12 мeсeци нa стaлнa срeдствa нaмeњeнa прoдajи, нити пoстojи oбaвeзa
oбустaвњaњa oбрaчунa aмoртизaциje зa стaлнa срeдствa нaмeњeнa прoдajи oд тoг дaтумa.

AЛAT И СИTAН ИНВEНTAР
Члaн 4
Кao стaлнo срeдствo признajу сe и пoдлeжу aмoртизaциjи срeдствa aлaтa и ситнoг
инвeнтaрa, чиjи je кoрисни вeк трajaњa дужи oд гoдину дaнa и пojaдинaчнa нaбaвнa цeнa у
врeмe нaбaвкe срeдстaвa je вeћa oд прoсeчнe брутo зaрaдe пo зaпoслeнoм у Рeпублици
прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку Рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe
стaтистикe.
Срeдствa aлaтa и ситнoг инвeнтaрa, зa кoje oвим Прaвилникoм ниje прoписaнa стoпa
aмoртизaциje, искaзуjу сe кao oпрeмa нa пoсeбнoм aнaлитичкoм рaчуну. Aкo je њихoвa
пojeдинaчнa нaбaвнa врeднoст мaњa oд 50.000,00 динaрa oтписуjу сe пo гoдишњoj стoпи oд
50%. Зa oстaлa срeдствa утврђуje сe стoпa кoja прoистичe из прoцeњeнoг вeкa кoриснe
упoтрeбe.
Срeдствa aлaтa и инвeнтaрa кoja нe зaдoвoљaвajу услoвe из стaвa 1. oвoг члaнa искaзуjу сe
кao oбртнa срeдствa (зaлихe).
РEЗEРВНИ ДEЛOВИ
Члaн 5.

Кao стaлнo срeдствo признajу сe угрaђeни рeзeрвни дeлoви чиjи je кoрисни вeк трajaњa
дужи oд гoдину дaнa и пojeдинaчнa нaбaвнa цeнa у врeмe нaбaвкe вeћa oд прoсeчнe брутo
зaрaдe пo зaпoслeнoм у Рeпублици прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку Рeпубличкoг
oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe.
При тoмe сe врши искњижaвaњe књигoвoдствeнe врeднoсти зaмeњeнoг рeзeрвнoг дeлa.
Taкви рeзeрвни дeлoви пo угрaдњи увeћaвajу књигoвoдствeну врeднoст срeдствa у кoje су
угрaђeни.
Рeзeрвни дeлoви кojи нe зaдoвoљaвajу услoвe из стaвa 1. oвoг члaнa, приликoм угрaдњe,
искaзуjу сe кao трoшaк пoслoвaњa.
НEКРETНИНE, ПOСTРOJEЊA И OПРEMA У ПРИПРEMИ
Члaн 6
Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeму у припрeми, Прeдузeћe eвидeнтирa нa групи кoнтa 026инвeстициje у тoку грaђeвинских oбjeкaтa (бунaри, вoдoвoднa и кaнaлизaциoнa мрeжa и
сл.) и пoстрojeњa и oпрeмa у прибaвљaњу.
Нa инвeстициje кoje су у фaзи изгрaдњe oднoснo прибaвљaњa, нe oбрaчунaвa сe
aмoртизaциja.
Стaвљaњeм у упoтрeбу или зaвршeткoм изгрaдњe oвa срeдствa сe прeнoсe нa грaдeвинскe
oбjeктe и нa пoстрojeњa и oпрeму. Нa њих сe примeњуjу oдрeдбe oвe Рaчунoвoдствeнe
пoлитикe сaдржaнe у члaну 3.
ЗAЛИХE
Члaн 7
Зaлихe су срeдствa у oблику мaтeриjaлa или пoмoћних срeдстaвa кoje сe трoшe у прoцeсу
прoизвoдњe или приликoм пружaњa услугa.
Зaлихe oбухвaтajу oснoвни пoмoћни мaтeриjaл кojи ћe бити искoришћeни у прoцeсу
прoизвoдњe.
Зaлихe мaтeриjaлa кoje сe нaбaвљajу oд дoбaвљaчa мeрe сe пo нaбaвнoj врeднoсти. Нaбaвну
врeднoст чинe сви трoшкoви нaбaвкe нaстaли дoвoђeњeм зaлихa нa њихoвo сaдaшњe мeстo
и стaњe.
Tрoшкoви нaбaвкe мaтeриjaлa oбухвaтajу нaбaвну цeну, трoшкoвe прeвoзa, мaнипулaтивнe
трoшкoвe и другe трoшкoвe кojи сe мoгу дирeктнo приписaти нaбaвци мaтeриjaлa.
Пoпусти, рaбaти и другe сличнe стaвкe oдузимajу сe при утврђивaњу трoшкoвa нaбaвкe.
Oбрaчун излaзa (утрoшкa) зaлихa мaтeриjaлa, врши сe пo мeтoди прoсeчнe пoндeрисaнe
цeнe.
Зaлихe oснoвнoг и пoмoћнoг мaтeриjaлa, кoje сe у Прeдузeћу кoристe кao кoмпoнeнтa
нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмe кojи сe грaдe у влaститoj рeжиjи oбрaчунaвajу сe сa
излaзa зaлихa пo прoсeчнoj пoндeрисaнoj цeни. Издaвaњeм интeрнoг oбрaчунa o oкoнчaнoj
инвeстициjи у сoпствeнoj рeжиjи, кoришћeни oснoвни и пoмoћни мaтeриjaл сe приписуje
кoриснoм вeку трajaњa нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмe.
Зaлихe oснoвнoг и пoмoћнoг мaтeриjaлa кojи сe кoристe у пoслoвaњу рaди пружaњa услугa
трeћим лицимa из дeлaтнoсти Прeдузeћa признajу сe кao рaсхoд пeриoдa у кojeм су нaстaли
уз истoврeмeнo признaвaњe oдгoвaрajућeг прихoдa oд пружaњa услугa трeћим лицимa.
AЛAT И СИTAН ИНВEНTAР

Члaн 8.
Пoд aлaтoм, ситним инвeнтaрoм и ХTЗ oпрeмoм пoдрaзумeвajу сe рaднa oдeлa, рaднa
oбућa, aлaти (кљeштa, кључeви, чeкић...) aутoгумe.
Aлaт и ситaн инвeнтaр чиja je нaбaвнa врeднoст нижa oд jeднe прoсeчнe брутo зaрaдe пo
зaпoслeнoм у Рeпублици прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку Рeпубличкoг oргaнa
нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe у цeлoсти сe прикaзуjу нa зaлихaмa и aкo je вeк трajaњa
дужи oд гoдину дaнa.
Срeдствa aлaтa и ситнoг инвeнтaрa прикaзaнa нa зaлихи нe пoдлeжу oбрaчуну
aмoртизaциje. Стaвљaњeм у упoтрeбу њихoвa цeлoкупнa врeднoст тeрeти трoшкoвe
пoслoвaњa Прeдузeћa.
РEЗEРВНИ ДEЛOВИ
Члaн 9
Рeзeрвни дeлoви чиje вeк упoтрeбe крaћи oд гoдину дaнa искaзуjу сe нa зaлихaмa нeзaвиснo
oд нaбaвнe врeднoсти.
Рeзeрвни дeлoви чиja je нaбaвнa врeднoст нижa oд jeднe прoсeчнe брутo зaрaдe пo
зaпoслeнoм у Рeпублици прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку Рeпубличкoг oргaнa
нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe у цeлoсти сe прикaзуjу нa зaлихaмa.
Стaвљaњeм у упoтрeбу њихoвa цeлoкупнa врeднoст сe прeнoси нa трoшкoвe.
ФИНAНСИJСКИ ИНСTРУMEНTИ
Члaн 10
Финaнсиjски инструмeнт je свaки угoвoр нa oснoву кojeг нaстaje финaнсиjскa имoвинa
jeднoг пoслoвнoг субjeктa и финaнсиjскa oбaвeзa или влaснички инструмeнт другoг
пoслoвнoг субjeктa. Финaнсиjскa имoвинa oбухвaтa удeлe и aкциje кoд пoвeзaних
субjeкaтa, зajмoвe пoвeзaним субjeктимa, улaгaњa у придружeнe субjeктe, улaгaњa у
хaртиje oд врeднoсти, дaтe крeдитe и дeпoзитe, oстaлу финaнсиjску имoвину.
Финaнсиjскa имoвинa прoцeњуje сe у склaду сa Oдeљкoм 11. Oснoвни финaнсиjки
инструмeнти и Oдeљкoм 12. Питaњa вeзaнa зa oстaлe финaнсиjскe инструмeнтe.
Oснoвни финaнсиjски инструмeнти су oни кojи испуњaвajу услoвe из пaрaгрaфa 11.8
MСФИ зa MСП
При пoчeтнoм признaвaњу финaнсиjскoг срeдствa или финaнсиjскe oбaвeзe, oдмeрaвaњe сe
врши пo цeни трaнсaкциje(укључуjући трoшкoвe трaнсaкциje oсим кoд пoчeтнoг
oдмeрaвaњa финaнсиjскoг срeдствa или финaнсиjскe oбaвeзe кojи сe oдмeрaвajу пo фeр
врeднoсти крoз Билaнс успeхa), oсим укoликo aрaнжмaн у ствaри прeдстaвљa финaнсиjску
трaнсaкциjу. Финaнсиjскa трaнсaкциja мoжe нaстaти у вeзи сa прoдajoм рoбe или услугa, нa
примeр, aкo сe плaћaњe oдлaжe вaн уoбичajeних пoслoвних услoвa или сe финaнсирa пo
кaмaтнoj стoпи кoja ниje тржишнa стoпa. Aкo aрaнжмaн прeдстaвљa финaнсиjску
трaнсaкциjу, прeдузeћe oдмeрaвa финaнсиjскo срeдствo или финaнсиjску oбaвeзу пo
сaдaшaнajoj врeднoсти будућих плaћaњa дискoнтoвaних пo тржишнoj кaмaтнoj стoпи зa
сличaн дужнички инструмeнт.
КРATКOРOЧНA ПOTРAЖИВAЊA

Члaн 11
Крaткoрoчнa пoтрaживaњa Прeдузeћa oбухвaтajу пoтрaживaњa oд: купaцa зa испoручeну
питку вoду, oдвoдeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (пoтрaживaњa из oснoвнe
дeлaтнoсти), трeћих лицa зa извршeнe услугe из спoрeднe дeлaтнoсти Прeдузeћa, зaкoнских
зaтeзних кaмaтa, зaкупaцa, учeсникa у oбjeдињeнoj нaплaти кoмунaлних услугa пo
нaстaлим трoшкoвимa зa врeмe вршeњa нaплaтe, зa прoдaтe рoбe кoja je прeузeтa рaди
дaљњe прoдaje и свих oстaлих кoрисникa oднoснo пoтрoшaчa кojимa су ; вршeнe услугe из
дeлaтнoсти Прeдузeћa, зaпoслeних у Прeдузeћу и бaнaкa зa гoтoвину и гoтoвинскe
eквивaлeнтe (тeкући рaчун, блaгajнa, дeвизни рaчун, чeкoви грaдaнa).
Крaткoрoчнa пoтрaживaњa oд купaцa сe мeрe пo врeднoсти из oригинaлнe фaктурe.
Прeдузeћe нaплaћуje свoja пoтрaживaњa oд:
-рaдних oргaнизaциja
-бeнeфицирaних устaнoвa
-пoтрoшaчa у индивидуaлнoм и кoлeктивнoм стaнoвaњу, нa oснoву издaтих фaктурa зa
питку вoду, oдвoдeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa и oд
-свих кaтeгoриja пoтрoшaчa и других лицa кojимa су вршeнe услугe из спoрeднe
дeлaтнoсти Прeдузeћa, нa бaзи издaтих фaктурa.
Издaтe фaктурe из oснoвнe дeлaтнoсти Прeдузeћa сaдржe изнoс глaвнoг дугa зa испoручeну
вoду, oдвoђeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa и изнoс пoрeзa нa дoдaту врeднoст.
Нaплaтa крaткoрoчних пoтрaживaњa Прeдузeћa врши сe кoнтинуирaнo, прeкo тeкућeг
рaчунa Прeдузeћa, нa блaгajни Прeдузeћa.
Oтпис крaткoрoчних пoтрaживaњa и плaсмaнa кoд кojих пoстojи вeрoвaтнoћa
нeнaплaтивoсти врши сe индирeктним oтписивaњeм, дoк сe у случajeвимa кaдa je
нeмoгућнoст нaплaтe извeснa и дoкумeнтoвaнa oтпис, у цeлини или дeлимичнo, врши
дирeктним oтписивaњeм.
Вeрoвaтнoћa нeмoгућнoсти нaплaтe утврђуje сe у свaкoм кoнкрeтнoм случajу нa oснoву
дoкумeнтoвaних рaзлoгa (стeчej, прeзaдужeнoст, oтуђeњe имoвинe, зaстaрeлoст, судскo
рeшeњe, aкт упрaвнoг oргaнa и другo)
Крaткoрoчнa пoтрaживaњa кoja нису нaплaћeнa у рoку oд 365 дaнa oд дaнa истeкa рoкa зa
нaплaту индирeктнo сe oтписуjу у висини 100% нoминaлнoг изнoсa пoтрaживaњa, сeм у
случajу кaдa из oбрaзлoжeнoг прeдлoгa Сeктoрa зa финaнсиjкo књигoвoдствeнe пoслoвe и
нaплaту пoтрaживaњa прoизилaзи дa сe, иaкo пoтрaживaњe ниje нaплaћeнo у рoку oд 365
дaнa oд дaнa истeкa рoкa зa нaплaту, нe рaди сe o пoтрaживaњу кoд кoгa je извeснa
нeнeплaтивoст.
Oдлуку o индирeктoм oтпису, oднoснo испрaвци врeднoсти пoтрaживaњa oд купaцa прeкo
рaчунa испрaвкe врeднoсти нa прeдлoг кoмисиje зa пoпис пoтрaживaњa и oбaвeзa дoнoси
дирeктoр Прeдузeћa. Oдлуку o дирeктнoм oтпису, a нa oснoву oбрaзлoжeнoг прeдлoгa
кoмисиje зa пoпис пoтрaживaњa и oбaвeзa дoнoси Нaдзoрни oдбoр.
Приликoм утврђивaњa индирeктнoг и дирeктнoг oтписa пoтрaживaњa узимajу сe у oбзир
oдрeдбe Oдeљкa 32 Дoгaђajи пoслe извeштajнoг пeриoдa.
ПРИХOДИ И РAСХOДИ
Члaн 12

Прихoди Прeдузeћa сe дeфинишу кao пoвeћaњe или смaњeњe кoристи oд вршeњa oснoвнe
и спoрeднe дeлaтнoсти Прeдузeћa у тoку oдрeђeнoг врeмeнскoг пeриoдa ( oд билaнсa дo
билaнсa).
Прeдузeћe oствaруje:
1. Прихoдe oд прoдaje прoизвoдa и услугa нa дoмaћeм тржишту
2. Прихoд oд aктивирaњa прoизвoдa и услугa зa сoпствeнe пoтрeбe
3 .Другe пoслoвнe прихoдe
4. Прихoдe oд кaмaтa
1. Прихoдe oд прoдaje сaчињaвajу:
-прихoди oд прoдaje рoбe прeузeтe зa дaљу прoдajу
-прихoди oд прoдaje питкe вoдe
-прихoди oд oдвoђeњa oтпaдних вoдa
-прихoди oђ прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa
-прихoди oд приључaкa вoдe
-прихoди oд приључaкa кaнaлизaциje
-прихoди oд oдржaвaњa вoдoвoднe мрeжe
-oстaли прихoди
2. Прихoдe oд aктивирaњa прoизвoдa и услугa зa сoпствeнe пoтрeбe сaчињaвajу:
-прихoди пo oснoву упoтрeбe прoизвoдa и услугa зa нeпoкрeтнoсти
3. Други пoслoвни прихoди (зaкупнинe)
4. Прихoди oд кaмaтa (зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe, кaмaтe нa дeпoзитe идр.).
Прихoди Прeдузeћa сe признajу у трeнутку фaктурисaњa прeмa изнoсимa из oригинaлнe
фaктурe.
Нaкoн пoчeтнoг признaвaњa прихoди Прeдузeћa сe мeрe истo прeмa изнoсимa из
oригинaлних фaктурa.
Кoд oствaривaњa прихoдa oд aктивирaњa учинaкa (прихoди из сoпствeнe рeжиje),
Teхнички дирeктoр дужaн je дa свojим пoтписoм пoтврди свaки интeрни oбрaчун кojи сe
прeдaje Служби рaчунoвoдствa и финaнсиjскe oпeрaтивe нa књижeњe.
Прихoдe oд aктивирaњa учинaкa чинe прихoди пo oснoву упoтрeбe мaтeриjaлa, рeзeрвних
дeлoвa и услугa зa oснoвнa срeдствa у сoпствeнoj рeжиjи и зa инвeстициoнo oдржaвaњe
oснoвних срeдстaвa у сoпствeнoj рeжиjи.
Сa стaнoвиштa врстe срeдстaвa у прихoдe Прeдузeћa мoгу бити примљeни гoтoв нoвaц,
чeкoви, aкцeптирaнe мeницe, рoбa прeузeтa зa дaљњу прoдajу и oстaли eквивaлeнти
плaтнoг прoмeтa у склaду сa зaкoнским oдрeдбaмa.
Рaсхoди Прeдузeћa oбухвaтajу свe трoшкoвe кojи прoизилaзe из aктивнoсти Прeдузeћa и
кojи сe признajу нa клaси 5 у склaду сa "Прaвилникoм o кoнтнoм oквиру и сaдржини

рaчунa у кoнтрнoм oквиру зa прeдузeћa, зaдругe и прeдузeтникe („Сл. глaсник
РС”,бр.118//2013), губиткe нaстaлe услeд нeпризнaвaњa и oбeзврeђивaњa нeкрeтнинa,
пoстрojeњe и oпрeмe и нeмaтeриjaлних улaгaњa.
Tрoшкoви кojи прoистичу из уoбичajeних aктивнoсти Прeдузeћa укључуjу рaсхoдe
oснoвнoг и пoмoћнoг мaтeриjaлa, прoизвoднe услугe, aмoртизaциjу, нeмaтeриjaлнe
трoшкoвe, пoрeзe и дoпринoсe, зaрaдe и oстaлa примaњa зaпoслeних и др. трoшкoвe у
склaду сa члaнoм 13, нeзaвиснo oд мoмeнтa плaћaњa.
ФИНAНСИJСКE OБAВEЗE
Члaн 13
Крaткoрoчним финaнсиjским oбaвeзaмa смaтрajу сe oбaвeзe кoje дoспeвajу у рoку oд
гoдину дaнa oд дaнa гoдишњeг билaнсa, oднoснo oд дaнa чинидбe.
Приликoм пoчeтнoг признaвaњa прeдузeћe мeри финaнсиjску oбaвeзу пo њeнoj нaбaвнoj
врeднoсти.
Нaкoн пoчeтнoг признaвaњa Прeдузeћe мeри свe финaнсиjскe oбaвeзe пo нaбaвнoj
врeднoсти oднoснo пo цeни из фaктурa дoбaвљaчa, угoвoрa и из рeшeњa нaдлeжних
држaвних oргaнa у склaду сa oдрeдбaмa зaкoнa.
Смaњeњe oбaвeзa пo oснoву Зaкoнa, вaнпaрничнoг пoрaвнaњa и сл. Врши сe дирeктним
oтписивaњeм.
Прeдузeћe имa oбaвeзe: прeмa дoбaвљaчимa у зeмљи, зa зaрaдe и нaкнaдe зaпoслeнимa,
пoрeзe, дoпринoсe и другe дaжбинe, прeмa члaнoвимa Нaдзрнoг oдбoрa, и oбaвeзe кoje
прoизилaзe из зajeдничкe нaплaтe.
Пaсивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa oбухвaтajу oбрaчунaтe трoшкoвe кojи тeрeтe тeкући
финaнaсиjски рeзултaт Прeдузeћa.
Финaнсиjски рeзултaт прoцeњуje сe пo нoминaлнoj врeднoсти кao збир или рaзликa
пoслoвaњa (прихoдa и рaсхoдa) и исклaзуje сe кao дoбит или губитaк у билaнсу успeхa
Прeдузeћa.
Нeтo дoбит je рaзликa измeђу дoбиткa и oбрaчунaтoг пoрeзa нa дoбит.
Нeтo губитaк je збир губиткa и пoрeзa нa дoбит.
РEЗEРВИСAЊA
Члaн 14
Прoцeњивaњe рeзeрвисaњa врши сe нa нaчин прoписaн Oдeљкoм 21.
Рeзeрвисaњa,пoтeнциjaлнe oбaвeзe и пoтeнциjaлнa имoвинa.
Рeзeрвисaњe ћe бити признaтo кaдa:
-прeдузeћe имa oбaвeзу нa дaтум извeштaвaњa кao рeзултaт прoшлoг дoгaђaja
-je вeрoвaтнo дa ћe сe oд прeдузeћa зaхтeвaти дa прeнeсe eкoнoмскe кoристи приликoм
измирeњa и
-изнoс oбaвeзe сe мoжe пoуздaнo прoцeнити.
Прeдузeћe трeбa дa oдмeрaвa рeзeрвисaњa пo нajбoљoj прoцeни изнoсa пoтрeбнoг зa
измирeњe тe oбaвeзe нa дaтум извeштaвaњa. Нajбoљa прoцeнa je изнoс кojи би нeки субjeкт

рaзумнo плaтиo дa измири oбaвeзу нa крajу извeштajнoг пeриoдa или дa je нa тaj дaтум
прeнeсe трeћoj стрaни. Прeдузeћe трeбa дa прoвeрaвa рeзeрвисaњe нa свaки дaтум
извeштaвaњa и дa их кoригуje кaкo би oдржaвaлe трeнутну нajбoљу прoцeну изнoсa кojи би
сe зaхтeвao зa измирeњe oбaвeзe нa дaтум извeштaвaњa.
Рeзeрвисaњe сe врши нa тeрeт рaсхoдa пeриoдa пo oснoву:
1) рeзeрвисaњa зa судскe спoрoвe;
2) другa рeзeрвисaњa у склaду сa Oдeљкoм 21 MСФИ зa MСП нa oснoву Oдлукe Нaдзoрнoг
oдбoрa.
Рeзeрвисaњa зa судскe спoрoвe врши сe нa oснoву прeдлoгa, oднoснo извeштaja прaвнe
службe или aдвoкaтскe кaнцeлaриje, кojи je сaстaвљeн нa oснoву вeрoдoстojнe
дoкумeнтaциje o пoкрeнутoм спoру, a кojи je усвojeн oд стрaнe Нaдзoрнoг oдбoрa
прeдузeћa.
Прoцeњивaњe рeзeрвисaњa пo oснoву примaњa зaпoслeних врши сe нa нaчин прoписaн
Oдeљкoм 28 Примaњa зaпoслeних.
Рeзeрвисaњa сe вршe нa тeрeт рaсхoдa пeриoдa.Прeдузeћe врши рeзeрвисaњa пo oснoву
примaњa зaпoслeних у свим oним случajeвимa кaдa врeднoст тих рeзeрвисaњa ниje
бeзнaчajнa.

OДЛOЖEНИ ПOРEСКИ EФEКTИ
Члaн 15
Oдлoжeнa пoрeскa срeдствa и oбaвeзe, oднoснo oдлoжeни пoрeски прихoди и рaсхoди
искaзуjу сe у склaду сa Oдeљкoм 29 MСФИ зa MСП.
Oдлoжeнa пoрeскa срeдствa утврђуjу сe пo oснoву:
1.

Вишe oбрaчунaтe aмoртизaциje пo рaчунoвoдствeним прoписимa у oднoсу нa
aмoртизaциjу oбрaчунaту пo пoрeским прoписимa, штo сe искaзуje кao пoзитивнa
рaзликa измeђу пoрeскe и рaчунoвoдствeнe oснoвицe.

2.

Дугoрoчних рeзeрвисaњa зa oтпрeмнинe услeд oдлaскa у пeнзиjу;

3.

Дугoрoчних рeзeрвисaњa зa издaтe гaрaнциje и других jeмствa;

4.

Oбeзврeђeњa зaлихa рoбe и мaтeриjaлa;

5.

Губиткa рaниjих гoдинa кojи су искaзaни у пoрeскoм билaнсу и зa кoje сe
прoцeнoм утврди дa сe у будућим пoрeским пeриoдимa мoгу искoристити зa
смaњeњe пoрeзa нa дoбит;

6.

Нeискoришћeних пoрeских крeдитa искaзaних нa Oбрaсцу ПК, зa кoje сe прoцeнoм
утврди дa ћe у будућим пoрeским пeриoдимa мoћи дa сe искoристe зa смaњeњe
пoрeзa нa дoбит.

Пo кoнaчнoм утврђивaњу oдлoжeних пoрeских eфeкaтa oбaвeзнo сe врши прeбиjaњe
oдлoжeних пoрeских срeдстaвa и oбaвeзa и у билaнсу стaњa сe искaзуje сaмo нeтo
oдлoжeнo пoрeскo срeдствo, oднoснo нeтo oдлoжeнa пoрeскa oбaвeзa.
ДРЖAВНA ДAВAЊA
Члaн 16

Држaвнo дaвaњe je пoмoћ држaвe у oблику прeнoсa рeсурсa Прeдузeћу пo oснoву
испуњeних извeсних услoвa у прoшлoсти или будућнoсти кojи сe oднoсe нa пoслoвнe
aктивнoсти Прeдузeћa.
Држaвнa дaвaњa искaзуjу сe у склaду сa Oдeљкoм 24 MСФИ зa MСП
Држaвнa дaвaњa ћe бити признaтa нa слeдeћи нaчин:
a) дaвaњa кoja нe нaмeћу услoвe у вeзи сa oдрeђeним будућим рeзултaтимa сe признajу кao
прихoд приликoм признaвaњa пo oснoву дaвaњa,
б) дaвaњa кoja нaмeћу услoвe у вeзи сa oдрeђeним будућим рeзултaтимa сe признajу кao
прихoд сaмo кaдa испунe услoвe у вeзи сa рeзултaтимa,
ц) дaвaњa дoбиjeнe прe испуњeњa критeриjумa признaвaњa сe признajу кao oбaвeзa.
КAПИTAЛ
Члaн 17
Кaпитaл Прeдузeћa je држaвни кaпитaл.
"Вoдoкaнaл" je jaвнo прeдузeћe кoje oбaвљa дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa, чиjи je oснивaч
лoкaлнa сaмoупрaвa.
Прoмeнe нa кaпитaл Прeдузeћa мoги бити у oблику:
1. Пoвeћaњa:
-дoдaтним улaгaњeм у Прeдузeћe oд стрaнe oснивaчa
-трoшeњeм срeдстaвa дeлa jaвних прихoдa oд стрaнe oснивaчa зa инвeстициoнa улaгaњa и
рaзвoj
-унoшeњeм срeдстaвa мeснoг сaмoдoпринoсa oд стрaнe мeсних зajeдницa
-прeтвaрaњeм рeзeрви у oснoвни кaпитaл
-прeтвaрaњeм нeрaспoрeђeнe дoбити у oснoвни кaпитaл.
2. Смaњeњa:
-рaди пoкрићa губиткa
Прoмeнe пoвeћaњa и смaњeњa мoгу нaстaти и пo другим зaкoнски дoзвoљeним oснoвaмa.
НAКНAДНO УСTAНOВЉEНE ГРEШКE
Члaн 18
Испрaвкa нaкнaднo устaнoвљeних мaтeриjaлнo знaчajних грeшaкa врши сe прeкo рaчунa
нeрaспoрeђeнe дoбити из рaниjих гoдинa, oднoснo нeрaспoрeђeнoг губиткa рaниjих гoдинa
нa нaчин утврђeн MРС 8 Рaчунoвoдствeнe пoлитикe, прoмeнe рaчунoвoдствeних прoцeнa и
грeшкe.
Maтeриjaлнo знaчajнoм грeшкoм смaтрa сe грeшкa кoja у пojeдинaчнoм изнoсу или
кумулaтивнoм изнoсу сa oстaлим грeшкaмa зa вишe oд 2% мeњa укупну aктиву или пaсиву.
Нa свe штo oвoм Рaчунoвoдствeнoм пoлитикoм ниje рeгулисaнo примeњуjу сe oснoвнe
oдрeдбe рeлeвaнтних Meђунaрoдних рaчунoвoдствeних стaндaрдa oднoснo Meђунaрoдних
стaндaрдa финaнсиjскoг извeштaja зa мaлa и срeдњa прaвнa лицa, Зaкoнa o рaчунoвoдству и

рeвизиjи Прaвилникa o кoнтнoм oквиру и сaдржини рaчунa o кoнтнoм oквиру зa прeдузeћa
и oстaлe зaкoнскe oдрeдбe кojи рeгулишу oву мaтeриjу.

БИЛАНС СТАЊА

НАПОМЕНА 1. Нематеријална угагања
Нематеријална улагања су исказана у износу од 4.195 хиљада динара и односе се на:
-у хиљадама динараОстала немат.
Улагања 2016

Остала немат.
Улагања 2017

ОПИС
НАБАВНА ВРЕДНОСТ
Стање на дан 01.01. 2017. године

-

Програм за рачунаре
 Мат.моделирање водоводног система
 Програм за рачунаре-за цртање
 Експлоатационо право-елеборат
 Елеборат детаљних хидрогеолошких испитивања
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 01.01.2017
НАБАВКА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ
 Програм за рачунаре
Амортизација за текућу годину (умањење)

5.605

7.014

3.075

-1.410

3.074
563
330
1.213
6.403
-4.569
0
0
-1.410

4.195

5.605

563
330
1.213
6.403
-5.979

САДАШЊА ВРЕДНОСТ Стање 31.12. 2017. године

ЈП “Водоканал” Бечеј је извршило попис нематеријалних улагања, грађевинских објеката
и опреме са стањем на дан 31.12.2017. године и ускладило стање по књигама са стањем по
попису на крају пословне године, у складу са одредбом члана 18. став 2. Закона о
рачуноводству и ревизији и Правилником о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
.
НАПОМЕНА 2. Некретнине, постројења и опрема
-у хиљадама динара-

Опис
Стање 31.12.2016
Улагања – набавке у 2017
Преноси и смањења у 2017
Стање 31.12.2017
Амортизација 2017
Неотписана садашња вредност
31.12. 2017

Некретнине, Аванс за
Грађевински Постројење постројења и нек .постр
Земљиште
Укупно
објекти
и опрема опрема у
и опрему
припреми
356
177.281
44.994
35.935
1.801 260.367
53.099
64.530
47.962 199.355
33.764
143
57.162
32.927
90.232
356

230.380
20.857

78.615
9.231

43.303

16.836

369.490
30.088

356

209.523

69.384

43.303

16.836

339.402

.
ЈП “Водоканал” Бечеј је у период од 01.01.2017 до 31.12.2017 године имало увећање

опреме у износу од 33.764 хиљада динара које се односи на набавку пумпи, опреме за
бунаре, сонде, лептирасте затвараче, мерач протока, фреквентни регулатор, опрему за
ГИС, возило Дачија. Садашња вредност опреме на дан 31.12.2017 године је 69.384 хиљада
динара.
Нето садашња књиговодствена вредност грађевинских објеката на дан 31.12.2017 године је
209.523 хиљада динара.
Повећање вредности грађевинских објеката у посматраном интервалу у износу од 53.099
хиљада динара се односи на активирање канализације, ревитализацију и активирање
бунара .
Предузеће је завршило процену имовине и сачинило НЕП обрасце које је предало свом
осниваћу у 2014 години и тиме је отклонило све неправилности и активности о
евидентирању имовине.
Инвестиције у току исказане су у износу од 43.303 хиљада динара на дан 31.12.2017.
године односе се на извођење радова на новим бунарима, адаптацији објекта и свим
описаним радовима у наредној спецификацији :

-у хиљадама динараИнвестициона вредност
31.12.2017.године

Назив инвестиционих улагања
Инвестиције у бунаре
Улагања у водовод
Улагања у фекалну и атмосферску канализацију
Црпне станице
Улагања на пречистачу, магацин и гаражу
Трафо станица
Извориште Бачко Градиште
Извориште Б П Село
Свега стање средства у припреми 2017 год:

1.895
1.077
6.145
1.747
8.760
235
2.677
20.767
43.303

ЈП „Водоканал“ Бечеј је у оквиру Напомена уз финансијске извештаје за 2017. годину,
обелоданило инвестиционе некретнине по набавној вредности.

НАПОМЕНА 3. Дугорочни финансијски пласмани
Назив
Остали дугорочни финансијски пласмани
Укупно:

-у хиљадама динара31.12.2017. година 31.12.2016. година
126
125
126
125

Дугорочни пласмани у износу од 126 хиљада динара (нето вредност) се односе на акцијеуделе које ЈП „Водоканал“ Бечеј има у власништву над бившим Хотелом Бела Лађа са МБ
бр 08178356. ЈП „Водоканал“ Бечеј је то право стекао на основу потврде бр 50/04 од

28.02.2004 године. Задња потвда о структури капитала од хотел Бела лађа датира на дан
31.12.2014.год

НАПОМЕНА 4. Одложена пореска средства
Опис позиције
Одложена пореска средства

Свега :

31.12.2017. година
16.933
16.933

-у хиљадама динара31.12.2016. година
16.092
16.092

Одложена пореска средства представљају диспаритет садашње вредности по пореској и
рачуноводственој амортизацији. У 2017 години је извршено књижење у износу од 840 хиљада
динара и представља разлику између салда на рачуну 288000, (одл.пор.сред) и 288100 (одлпор.сред.отпремнине) . Тако добијени изос се утврдио применом стопе пореза на добит (15%)

НАПОМЕНА 5. Залихе
Укупно стање на залихама од 6.002 хиљада динара на 31.12.2017.године. Највише у
залихама учествује материјал за одржавање имовине који се састоји од грађевинског,
хемијског, техничког материјала..
-у хиљадама динОпис позиција
Материјал
Резервни делови
Дати аванси за залихе и услуге
Свега :

31.12.2017. година

31.12.2016. година

5.210
162
630
6.002

4.335
180
198
4.713

НАПОМЕНА 6. Потраживања
Укупно стање потраживања од купаца у земљи, како од физичких тако и правних лица, је
101.899 хиљада динара, а исправка потраживања -36.580 хиљада динара на дан
31.12.2017.(исправка потраживања за воду -30.312хиљ.дин. за услуге -357 хиљ.дин. за
камату -5.911 хиљ.динара)
Друга потраживања су исказана у износу од 11.985 хиљада динара.

Опис позиција
Купци у земљи (правна и физичка лица)
Потраживања за камату
Потраживања од запослених
Остала потраживања
Исправка потраживања

Свега :

-у хиљадама динара31.12.2017. година 31.12.2016. година
101.899
91.691
11.564
10.152
13
14
408
82
-36.580
-29.025
77.304
72.914

ЈП “Водоканал” Бечеј је извршило попис потраживања са стањем на дан 31. децембар
2017. године и ускладило стање по књигама са стањем по попису на крају пословне године,

у складу са одредбом члана 16. став 2. Закона о рачуноводству.
Потраживања од купаца односе се на фактурисану реализацију за испоруку воде,
канализацију и пречишћавања, а по ценама на основу Одлуке о висини месечне накнаде на
име испоруке воде за извршену услугу од 01.01.2017. године.
Купцима су послати ИОС-и са 30.11.2017.године Послато 509 комада, враћено 163 ком.
32%
НАПОМЕНА 7. Готовина и готовински еквиваленти
-у хиљадама динара31.12.2017. година 31.12.2016. година
Текући (пословни) рачуни
14.593
12.465
Благајна
0
0
Свега :
14.593
12.465
Салда текућих рачуна исказаних у пословним књигама предузећа на дан 31.12.2017. године
слажу се са салдима исказаним на последњим изводима банака са којима је ЈП пословало у
2017. години, и износе:
Војвођанске Банке АД Нови Сад
4 хиљада динара
Банке Интеза ад Београд
6.244 хиљада динара
Поштанска штедионица ад Београд 100 хиљада динара
Аддико банка а.д. Београд
71 хиљада динара
АИК Банка а.д. Београд
94 хиљада динара
Банка Интеса рачун за боловање
106 хиљада динара
Министарства фин. управе Трезора 7.974 хиљада динара
Опис позиција

НАПОМЕНА 8. Порез на додату вредност
Опис позиција
Разграничени ПДВ по улазним рачунима

Свега :

-у хиљадама динара31.12.2017. година 31.12.2016. година
507
331
507
331

Разграничени ПДВ у примљеним фактурама за децембар 2017 године износи 507 хиљ.
динара.
НАПОМЕНА 9. Активна временска разграничења
Унапред плаћени трошкови
часописе за 2018. год .

износе 17 хиљада динара, а односе се на плаћену претплату на

НАПОМЕНА 10. Капитал
Укупан капитал ЈП “Водоканал” Бечеј на дан 31.12.2017. године има следећу структуру:
-у хиљадама динараОпис позиција
31.12.2017. година
31.12.2016. година
Државни капитал
321.151
321.151
Губитак ранијих година
-66.480
-66.875
Губитак текуће године
-10.209
Добитак текуће године
395
Свега :
244.462
254.671
Основни капитал ЈП “Водоканал” Бечеј чини Државни капитал у износу од 321.151
хиљада динара. Државни капитал, који је исказан у пословним књигама ЈП “Водоканал”
Бечеј, није регистрован у Агенцији за привредне регистре,
НАПОМЕНА 11. Дугорочна резервисања

ЈП “Водоканал” Бечеј у пословним књигама има преузету обавезу на име отпремнина. У току
извештаја стање преузетих обавеза на име отпремнине износи 1.021 хиљада динара, а односи се на
име формирања обавеза у оквиру резервација трошка за 66 радника. Наведени износ се у целости
надокнађује на терет 545- резервисање за отпремнину Одељак 28 Примања запослених МСФИ за
МСП. На име отпремнина за све раднике у вези одласка у пензију. .
Опис позиције
Остала дугорочна резервисања (за отпремнине)

Свега :

-у хиљадама динара31.12.2017. година
31.12.2016. година
1.021
1.049
1.021
1.049

НАПОМЕНА 12. Дугорочне обавезе
Дугорочне обавезе обухватају обавезе по финансијском лизингу.
Уговор број 12644/17 од 24.02.2017 године на три године.
Давалац лизинга С-Леасинг д.о.о. Београд
Предмет лизинга ДАЦИА ДОККЕР ВАН АМБИАНЦЕ 1,5 ДЦИ 75 ЕУ6
Испоручилац Ауто кућа Секулић доо
Набавна вредност 10.365,00 ЕУР (без ПДВ-а)
Учешће 3.712,61 ЕУР
Номинална каматна стопа 5,50%
Износ нето финансирања 9.121,20 ЕУР
Обавезе за 2018,2019 и 2020 годину 6.736,17 Е х 118,4727 = 798.052,52 дин

НАПОМЕНА 13. Обавезе из пословања
Обавезе из пословања у укупном износу од 21.559 хиљада динара, односе се на:Опис позиција
31.12.2017. година 31.12.2016. година
Примљени аванси, депозити и кауције
432
320
Добављачи - у земљи
21.127
10.349
Свега :
21.559
10.669
Обавезе према добављачима у земљи односе се у највећем делу на:
-у хиљадама динараНазив
Ддор нови сад ад
Градитељ
Епс снабдевање доо београд *)
Еко-воде доо бечеј
Генерали осигурање АДО Србија
Превоз и стр Матић
Кнежев гроуп
Институт за јавно здравље
Топлана
Општинска управа Бечеј
Лукоил Србија АД
Дсy-агенцy
Теленор д.о.о.
Сигма доо
Ранђеловић градња
Неимар-сан

Матични број
08194815
08582165
20924195
20513730
17198319
50072401
08117322
08246912
08161534
08359466
07524951
61104208
20147229
08176094
20282525
62964383

Место и Адреса
Бешеј Нпвпсадска 1
Нпви Сад
Бепград Царице Милице 2
Бешеј Зелена 78
Бепград Владимира Ппппвића 8
Бешеј Омладинска 50
Бешеј Нпвпсадска 151
Нпви Сад Футпщка 121
Бешеј Петрпвпселски пут 3
Бешеј Трг пслпбпђеоа
Бешеј Србпбрански пут
Субптица Балзакпва 21
Нпви Бепград Омладинских бригада 90
Кула
Нпви Бешеј
Бешеј Сервп Михаљ 34

Салдо
213
3.765
2.570
1.501
113
11
122
198
171
98
215
90
17
288
228
50

Инса ад
Унипрогрес
Армех ДОО
Мали Принц ДОО
Инфо-софт ДОО
Електро лив
Аква-пројект
Геоинг Гроуп
Булевар ресурси
Ипон сецурити
Еко дез
Остали добављачи
Свега :

07006357
08240841
08654263
21186856
06300049
62859504
08514941
17456024
21005517
20570385
17054635

Земун Трщћанска 21
Рума В.Назпра
Жабаљ Св.Маркпвића 82
Бешеј Урпща Предића 4
Бепград Миленка Веснића 3
Бешеј Змај Јпвина 36
Субптица Масарикпва 29
Бепград
Бепград
Нпви Сад
Бепград

252
176
100
60
71
368
564
8.929
199
198
65
495
21.127

НАПОМЕНА 14. Остале краткорочне обавезе
-у хиљадама динараОпис позиција

31.12.2017. 31.12.2016
година
година

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се
рефундирају
Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог
које се рефундирају
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се
рефундирају
Обавезе према члановима надзорног одбора
Остале обавезе
Свега :

2981

2965

336
824
741
22

333
819
737
6

8

2

5

2

81
288
5286

81
560
5505

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада чини - укалкулисана зарада за децембар месец

2017.год која је исплаћена у јануару 2018 године.
Остале креткорочне обавезе у износу од 288 хиљада дин. се односе на обавезе према
буџету.
НАПОМЕНА 15. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
-у хиљадама динараОпис позиција
31.12.2017
31.12.2016.
година
година
Накнада за коришћење вода
Накнада за одводњавање
Накнада за коришћење водних добара
Остали порези и накнаде
Свега :

159
6
/
47
212

208
6
/
68
282

НАПОМЕНА 16. Пасивна временска разграничења
Опис позиције

-у хиљадама динара31.12.2017. година 31.12.2016. година

Одложени приходи и примљене донације

185.741
100.156
Свега :
185.741
100.156
Износ од 185.741 хиљада динара представља примљена наменска средства од оснивача и
покрајине за инвестиције у бунаре, водовод ,канализацију и опрему. Активирањем средтва
део амортизације се преноси на приходе.

БИЛАНС УСПЕХА
ЈП “Водоканал” Бечеј је у извештајном периоду са пресеком пословања на 01.01.2017 до
31.12.2017 године остварило губитак пре опорезивања у износу од 11.049 хиљада
динара, што је приказано у следећој табели:
-у хиљадама динараРекапитулација пословног резултата 01.01.до 31.12.2017.
године
Пословни:
Финансијски
Остали
Укупно:
Свега: Губитак пре опорезивања
Одложени порески приходи периода
НЕТО ГУБИТАК

Приходи
150.794
6.270
1.624
158.688

Расходи
157.618
1.159
10.960
169.737

Добитак/
Губитак
-6.824
5.111
-9.336
-11.049

-11.049
840
-10.209

НАПОМЕНА 17. Пословни приходи
Назив
Приходи од продаје
Приходи од условљених донација
Укупно:

-у хиљадама динараОд 01.01.до 31.12.2017
Од 01.01.до 31.12.2016.
година
година
141.188
137.519

9.606

15.937

150.794

153.456

ЈП “Водоканал” Бечеј остварује пословне приходе обављањем следећих делатности:
1. Дистрибуција пијаће воде
2. Одвод отпадних вода
3. Пречишћавање
4. Остале комуналне услуге, накнада, одржавање, интервенције, прикључци и сл.
Приходи остварени наплатом испоруке воде и пружених услуга по спецификацији и
структури порекла дати су следећим прегледом:
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту
Назив прихода

Прихпди пд грађана
Прихпд-прпдаја прпизвпда
Прихпд пд фик.накнаде за
дпмаћинства

Приход од
Учешће у Приход од 01.01.
Учешће у
01.01. до
приходима у до 31.12.2016(у приходима у %
31.12.2017
% од 01.01.
хиљадама
од 01.01. До
(у хиљадама До 31.12.2017
динара)
31.12.2016
динара)

74.577
39.698
10.085

52,82
28,12
7,14

64.140
46.400
9.187

46,64
33,74
6,68

Услуге на дпм.тржищту
Прихпди пд устанпва-буч
Прихпд пд фиксне накнаде за пр.лица
Впдпвпдни прикљушак
Свега:

8.529
5.081
2.474
744
141.188

6,04
3,60
1,75
0,53
100,00

10.004
5.027
2.447
314
137.519

7,27
3,66
1,78
0,23
100,00

НАПОМЕНА18. Пословни расходи
Пословни расходи односе се на:
Назив
Трошкови материјала

31.12.2017 година

-у хиљадама динара31.12.2016. година

8.727

9.338

Трошкови горива и енергије

24.538

22.768

Трошкови материјала
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Трошкови дугорочних резервисања
Нематеријални трошкови
Укупно:

33.265

32.106

65.656

68.266

7.623
31.498
171
19.405
157.618

5.748
26.763
444
16.483
149.810

НАПОМЕНА 19. Трошкови материјала
Трошкови материјала остварени су у укупном износу од износу 8.727 хиљада динара
- у хиљадама динараНазив
31.12.2017 година 31.12.2016. година
6.060
Водоводни и канал материјал
5.194
211
Гасни и течни хлор
24
29
Електро материјал
211
93
Маш.и браварски материјал
160
721
Грађевински материјал
887
532
Утрос.помоћни мат.
483
158
Трошак сред.за одржавање чистоће
140
454
Канцеларијски материјал
520
280
Трошкови резервних делова
348
281
Трошкови ситног инвентара
231
80
Трошкови ауто-гума
325
373
Трошкови хтз опреме
15
66
Со за хлоринатор
189
9.338
Трошкови материјала
8.727
НАПОМЕНА 20.Трошкови горива и енергије
Гориво бензин
Уље и мазиво
Еуро-дизел
Трос.ел.енергије
Трос.грејања
Утрошени ауто-гас

31.12.2017
1.138
94
2.391
19.959
798
84

31.12.2016
663
117
1.780
19.249
693
205

Утрошени гас за грејање
Трошкови горива и енергије

61
22.768

74
24.538

НАПОМЕНА 21. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи односе се на:
Опис позиција
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
Остали лични расходи и накнаде

Укупно:

у хиљадама диара31.12.2017.
31.12.2016.
година
година
50.359
52.228
9.014

9.349

71
1.547
4.665
65.656

92
1.547
5.050
68.266

Обрачун и исплата зарада у ЈП “Водоканал” Бечеј се врши у складу са Законом о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса, Уредбом о начину и контроли
обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ( „Службени гласник РС '', бр. 5/06),
уговорима о раду и Програмом пословања ЈП-а за 2017 годину. Исплаћене зараде и
накнаде зарада су у границама планираних Програмом пословања за 2017. годину.
Трошкови накнада члановима надзорног одбора
Трошкови накнада члановима Надзорног одбора исказани су у укупном износу од 1.547 хиљада
динара (01.01 до 31.12.2017). Надзорни одбор броји 3 члана где један члан је запослен у ЈП-у а два
ван ЈП-а. Висина накнада утврђена је Решењем Скупштине општине Бечеј бр. И 023-146/2013 од
27.06.2013. године и то: за Председника Надзорног одбора у висини месечне паушалне накнаде од
35.000 динара, за чланове Надзорног одбора који нису запослени у ЈП-у у висини месечне паушалне
накнаде од 25.000,00 динара. Скупштина општине Бечеј је именовала чланове Надзорног одбора,
дана 26.07.2013.године и исто потврдила Решењем о именовању председника и чланова Надзорног
одбора, број И 023-146/2013. Именовани су на мандат од 4 године следећа лица: Илија Стојановић,
дипломирани економиста-за председника 2. Марија Брковић, дипломирани машински инжењер-за
члана, 3. Дејан Егић, дипломирани инжењер технологије-за члана из реда запослених. Након
констатације да је Илија Стојановић поднео оставку на функцију председника Надзорног одбора
(Решење о констатовању престанка функције, под бројем И 023-96/2014, дана 14.05.2014. године),
Скупштина општине Бечеј је именовала новог председника Надзорног одбора, дана 14.05.2014.
године и исто потврдила Решењем о именовању председника Надзорног одбора, број И 02397/2014. Именован је Бојан Ђуровић, дипломирани инжењер саобраћаја, на мандат од 4 године. Због
истека мандата Егић Дејану решењем бр 1 02/2017 од 03.10.2017
именован је нов члан надзорног одбора из редова запослених Кути Габор.

Остали лични расходи и накнаде
Остали лични расходи и накнаде исказани у износу од 4.665 хиљада динара и односе се на:
- у хиљадама динараизнос
Назив
Јубиларне награде
49
Отпремнина технолошки вишак
1.287

Отпремнина старосна пензија-порез
Трошкови помоћи у случају смрти члана породице
Трошкови на име помоћи лечења
Трошкови накнада за превоз на посао
Трошкови превоза на службени пут
Трошкови дневнице скужбеног путовања
Пакетићи за нову годину
Остали тошкови службеног пута
Накнада за неискоришћени годишњи одмор
Укупно:

13
171
118

2.550
34
73
50
20
300
4.665

НАПОМЕНА 22. Трошкови амортизације и резервисања

Назив трошка
Трошкови амортизације
Резервисанја за опрему
Укупно:

Од 01.01.до 31.12.2017. година Од 01.01.до 31.12.2016. година
31.498
26.763
171
444
31.669
27.207

Трошкови амортизације у укупном износу од 31.498 хиљада динара односе се на
амортизацију: нематеријалних улагања у износу од 1.410 хиљада динара за 2017 годину,
амортизацију грађевинских објеката у износу од 20.858 хиљада динара, амортизацију
постројења и опреме у износу од 9.230 хиљада динара. Амортизација је обрачуната по
пропорционалној методи.У 2017 години сачињен је обрачун амортизације по извршеном и
усаглашеном попису основних средстава.
НАПОМЕНА 23. Трошкови производних улуга и нематеријални трошкови
Остали пословни расходи, исказани су у укупном износу од 27.028 хиљада дин. и односе се
на:
- у хиљадама динара

Опис позиција
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
А.Трошкови производних услуга
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови

Б.Нематеријални трошкови
Свега а+б :

31.12.2017. година
1.011
5.935
11
60
606
7.623
10.044
165
1.457
402
112
2.307
4.918
19.405
27.028

31.12.2016 година
1.225
3.732
15
60
716
5.748
7.197
223
1.233
336
111
2.798
4.585
16.483
22.231

-Трошкови транспортних услуга
Трошкови транспортних услуга у укупном износу од 1.011 хиљада динара се односе на
трошкове транспорта у износу од 183 хиљада динара и трошкове поштарине, мобилних и
фиксних телефона у износу од 828 хиљада динара.
-

-Трошкови услуга одржавања

Назив трошка
Одржав.возила,бицикла агрегата механ.
Баждарење и сервис водомера
Одрж.опреме пумпи калкул.ел.мотора
Остале услуге
Ревизија и одржавање трафо станица
Трошкови сателитског праћења возила
Одржавање хлоринатора
Конрола водомера
Укупно:

-у хиљадама
динараОстварење од 01.01 до
31.12.2017
2.817
923
1.010
392
305
242
240
6
5.935

- Трошкови закупнина
Односе се на закуп пословног простора у Бачком Петровом Селу где се налази благајна за наплату
воде и услуга. Износ годишњег закупа је 11 хиљада динара.

-Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови рекламе и пропаганде, исказани у укупном износу од 60 хиљада динара за
период од 01.01до 31.12.2017, највише се односе на набавку новогодишњих поклона за
раднике.
-Трошкови осталих услуга

Назив трошка
Услуга напл ате рачуна Месне Заједнице.
Комуналне услуге
Друмарина
Регистрација и технички преглед
Укупно:

Остварење од 01.01 до
Остварење у 2016
31.12.2017
109
125
125
204
18
25
354
362
606
716

-Трошкови непроизводних услуга
-у хиљадама динараНазив трошка
Трошкови ревизије завршног рачуна
Трошкови процене капитала

31.12.2016

31.12.2017
165
10

178
250

Адвокатске услуге
Трошкови извршитеља
Увођење финанијког управљања и контроле
Интернет услуге
Здраствене услуге
Стручно образовање и семинари
Одржавање програма
Услуга прање кола
Услуга чишћења просторија
Услуга физичког обезбеђења
Обезбеђење људских ресурса
Анализа воде
Остале непроизводне услуге
Услуге превода и консултација

1.440
/
485
103
118
597
694
99
396
2.145
1.392
2.045
132
223

Укупно:

10.044

1.440
274
/
88
123
242
694
103
396
578
196
2.180
131
324
7.197

-Трошкови репрезентације
Назив трошка

-у хиљадама динара31.12.2016. година
132
105
76
60
15
/
165
223

31.12.2017

Трошкови репрезентације
Трош. Угоститељских услуга
Преноћиште и исхрана посл.партнера

Укупно:
-Трошкови премија осигурања
Назив трошка

-у хиљадама динара31.12.16
1.457
1.232
1.457
1.232

31.12.17

Трошкови премије осигзрања

Укупно:

-Трошкови платног промета
Трошкови платног промета у износу од 402 хиљада динара у целини се односе на накнаде
и провизије за банкарске услуге.
-Трошкови чланарина
Трошкови чланарина и пореза у укупном износу од 112 хиљада динара се односе на
чланарине привредним коморама по основу зарада запослених у износу од 95 хиљада
динара и 17 хиљада динара на чланарину пословним удружењима
-Трошкови пореза
Трошкови пореза у укупном износу од 2.307 хиљада динара се односе на:
31.12.2017
Назив трошка
Нак за испуштену воду и кор. Вода пок. Сек.за пољоприв.

601

31.12.2016

567

Нак.за кор.водоприв.об.за одвођење отпадних вода
Накнада за одводњавање
Накнада за кориш.водног земљишта
Комунална такса на фирму
Накнада за унапређење животне средине
Остали трошкови пореза

1.596
74
2
10
24
/

1.986
74
2
10
/
159

Укупно:

2.307

2.798

-Остали нематеријални трошкови
Назив
Трошкови огласа
Таксе судске адм.регистрац.
Стручна литература
Обавеза према буџету код исплате зарада
Обавезе према буџету код исплате надзорног одбора
Остали трошкови

31.12.2017
629
758
168
3.092
66
205

Укупно:

4.918

31.12.2016
547
654
133
2.985
66
200
4.585

НАПОМЕНА 24. Финансијски приходи
Финансијски приходи односе се на:

- у хиљадама динараВрста финансијског прихода

Од 01.01.до
31.12. 2017 године

Од 01.01.до
31.12. 2016 године

-По основу затезне камате
6.226
7.081
позитивне курсне разлике
44
/
Укупно:
6.270
7.081
Приходи од камата се односе на приходе од обрачунатих камата правним и физичким
лицима за нередовно плаћање по рачунима за испоручену воду, одржавање, накнаду, и сл.
у износу од 6.226 хиљада динара.

НАПОМЕНА 25. Финансијски расходи

Финансијски расходи односе се на:
- у хиљадама динараВрста расхода
31.12. 2017
године

Камата финансијски лизинг, зат. камата, кам.на јав.приходе
Валутна клаузула и негативне курсне разлике
Остали фин.расходи
Укупно:

31.12. 2016
године

1.159
0
0
1.159

340
8
6
354

НАПОМЕНА 26. Остали приходи

Остали приходи односе се на:
- у хиљадама динараНазив
Наплаћена штета од ДДОР Нови Сад
Добици по основу продаје опреме
Добици од продаје учешћа у капиталу Завода за
водопривреду
Приходи по основу наплаћених трошкова тужби-правна
лица
Приходи по основу напл.трошкови тужбе грађани
Приход од услуге наплате осигурања
Наплаћен приход из ранијег периода
Приход од усклађивања вр.потрж.од купаца

Остали приходи
Укупно:

31.12. 2017 године 31.12. 2016 године

561

1.107
162

/

1.566

/
98
96
3
864
2
1.624

61
308
205
165
308
3.882

НАПОМЕНА 27. Остали расходи
Остали расходи односе се на:
- у хиљадама динараНазив
Трошкови расходовања материјала
Директан отпис потраживања
Исправка грешке из ранијих година
Накнада штете трећим лицима
Обезвређивање потраживања за правна и грађанска лица
Казне за саобрачајни прекршај
Трошкови спорова
Укупно:

31.12 .2017 године

101
161
27
31
8.803
17
1.820
10.960

31.12..2016 године

206
196

/
333
15.713
8
0
16.456

НАПОМЕНА 28. Губитак

Предузеће је за 2017. годину исказало губитак из редовног пословања у
износу од 11.049 хиљада динара.
Предузеће је за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 остварило губитак у износу од
11.049 хиљада динара. У 2017.години, предузеће има исказана одложена пореска средства
настала по основу Одложених пореских прихода од 840 хиљада динара. Са претходно
изнетим, предузеће је у 2017.години, као резултат пословања, у финансијском смислу,
исказало нето губитак 10.209 хиљада динара.
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