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I.

ОПШТИ ДЕО – АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

У пословној 2021 години су се дешавале велике промене у смислу успона и
падова у пословању. Ако кренемо од почетка године можемо рећи да је почетак био
веома тежак с обзиром да смо предходну 2020 годину завршили са губитком од
25.734.000,00 дин. или укупним губитком из предходних година у износу од
52.087.000,00 дин., великим обавезама према добављачима, великим ненаплативим
потраживањима од купаца и кашњењем зарада због недостатка финансијских средстава.
Због поремећаја у пословању морало се нешто предузети како би предузеће
опстало и наставило пословање. У сарадњи са Оснивачем и Надзорним одбором
примењене су неке мере у циљу опоравка предузећа.
Први корак који је урађен је Програм санације по коме су драстично смањени
трошкови зараде, смањењем броја запослених и довођењем броја у законским оквирима.
Затим је са запосленима потписан анекс споразума о одлагњу плаћања заостали дуговања
за неисплаћени регрес и топли оброк, у најдужем року од годину дана. Одлуком
директора уведена је минимална зарада 01.03.2021 год.у трајању од шест месеци. Такође
је донешена одлука да се редован регрес и регрес по анексу колективног уговора за
комунална предузећа не исплаћује у месечним зарадама већ једнократно до краја године
када се створе финансијски услови за то. Све ово је довело до драстично смањених
месечних трошкова зараде, тако да су и укупни расходи у великој мери смањени.
Највећи терет санационог програма су поднели запослени јер су радили са
повећаним обимом посла због смањеног броја радника, а притом примали минималну
зараду.
На другој страни су повећани приходи. После дужег времена Оснивач- Општина
је показала интерсовање за опоравак овог предузећа. Усвојен је Програм субвенција
бр.1778-03-06.21
из Буџета Општине на износ од 18.539.665,00 дин. на име
субвенционисања цене воде и 3.500.000,00 дин. на име капиталних инвестиција. Од тих
средстава уплаћено је од стране Општине износ од 12.630.540,00 дин. на име субвенције
цене воде , и 1.000.000,00 дин. за инвестиције на фабрици воде“Калифер“. По програму
субвенције Општина нам није уплатила још 5.909.125,00 дин на име субвенције цене
воде и још 2.500.000,00 дин за инвестициона улагања. Надамо се да ће ово дуговање бити
реализовано у наредној години у циљу одрживости позитивног пословања овог
предузећа.
Затим је усвојен нови ценовник где су повећане цене комуналних услуга, а самим
тим су повећани пословни приходи. Све ово говори да без сарадње и помоћи Оснивача
ово предузеће не може успешно пословати.
Сви ови приходи су доста позитивно утицали на резултат пословања.
ЈП“Водовод“ је доживео нагли преокрет у финансијском смислу, што се и видело из
тромесечних финансијских извештаја јер је врло брзо кренуло са остваривањем добитка.
У првом кварталу добитак је био 7.535.000,00 дин., у другом 18.215.000,00 дин., у трећем
18.765.000,00 дин. и у четвртом кварталу 11.705.000,00 дин.
На прилив финансијских средстава је утицала и веома добра наплата комуналних
услуга, што је допринело смањењу обавеза према добављачима. До краја године су се
створили услови за исплату обавеза према запосленима, исплаћен је регрес у целости,
враћени су анекси споразума са запосленима по којима је кренуло да им се исплаћују

заостала дуговања за неисплаћени топли оброк и регрес из ранијег периода. Такође је
укинута минимална зарада.
Један од битних процеса у овој години је отпис застарелих потраживања
физичким лицима по Закључку Општинског већа и Одлукама Надзорног одбора и
покретање тужби незастарелих потраживања, што је био један од већих проблема у
пословању овог предузећа. Обезбеђена су потребна финансијска средства за плаћање
предијума код извршитеља.
Затим смо превремено отплатили кредит код Комерцијалне банке узет 2019 год. у
износу остатка дуговања од 1.043.791,00 дин, и скинули кредитну задуженост.
Све ово говори да смо имали доста велики прилив средстава те смо могли и
изнети одређене расходе. Других додатних послова ван наше основне делатности није
било. Пословна 2021 год. је била доста успешна у финансијском смислу.
Од стране оснивача била је ангажована ревизорска кућа“Институт за јавне
финансије и тачуноводство“ из Ниша да изврши анализу овог предузећа и донесе
извештај о реструктуирању , по коме су рекли да ЈП“Водовод“ може успешно пословати
у
целовитом саставу, виде ово као успешно предузеће у региону у области
водоснадбевања, канализације, преради отпадне воде као и одржавање хигијене од
општех интереса.

РАД ФАБРИКЕ ВОДЕ
У 2021.години кроз фабрику воде је прошло 3.249.670 m 3 сирове воде:
према граду
2.133.578 м3
према селима 608.851 м3
укупно чисте воде: 2.742.429 м3
сервисна вода 507.241 м3
Због замућености сирове воде дозирано је 2.895 сати, односно 32,3 % укупне
производње воде ( 120,6 дана )
Укупан застој на фабрици воде износио је 133 сати и 15 минута укупне
производњe ( 5,5 дана ).
Разлози застоја су:
- због мутноће – 66 сати
- због нестанка електричне енергије - 20 сати и 55 минута
- због радова ХЕ „Власина“ – 6 сати и 20 минута
- због радова на постројању – 1 сат и 20 минута
- због акцидентне ситуације појаве већег броја угинулих глодара у решетци
Рипале – 32 сата.
- због испирања решетке 6 сати.
Квалитет произведене воде за пиће у фабрици „Калифер“ према анализама Завода
за јавно здравље из Врања је следећи:
- од 259 укупно узетих узорака 222 je хлорисаних, a 37 нехлорисаних.
- од 222 хлорисаних узорака исправно је 216 (97,3%), који задовољавају
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, а 6 узорака не задовољава (2,7 %)
Што се микробиологије тиче, укупно је анализирано 277 узорка хлорисанe водe, 54
на сирову воду и 2 узорака на природну воду. Свих 221 узорака хлорисане воде одговара
Правилнику о хигијенској исправности воде.
Квалитет воде за пиће на Власини су следећи:
- од 44 узетих узорака 33 су хлорисани a 11 нехлорисани.
- од 33 хлорисаних узорака свих 33 је исправно.

II.

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ:
ЈП »Водовод«, Сурдулица је у пословној 2021. години остварио укупан приход у
износу од 164.453.626,00 дин. Структура укупних прихода је следећа:
a. Пословни приходи
........................................... 155.971.574,00
b. Финансијски приходи ..........................................
2.585.596,00
c. Остали приходи
............................................
5.896.456,00
___________________________
Свега:
164.453.626,00
ЈП »Водовод«, Сурдулица је у 2021. години пословао са укупно оствареним
расходима у износу од 152.748.494,00 дин.. Структура укупних расхода је следећа:
1. Пословни расходи
.............................................. 130.960.721,00
2. Финансијски расходи .............................................
304.483,00
3. Остали расходи
............................................... 21.483.290,00
_________________________
Свега:
152.748.494,00

Из претходних података се види да је Јавно Предузеће »Водовод« у пословној
2021.години пословало позитивно. Добитак из редовног пословања пре опорезивања
износи 11.705.132,00 динара, док нето добитак износи 11.643.885,00 динара
( 11.705.132,00 -61.247,00,00 -одложени порески расходи = 11.643.885,00)

а) ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА:

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конто
614
64
650
662
67
685

Врсте прихода
Приходи од продаје произв.и услуга на домаћ.тржишту
Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса
Приходи од закупнина
Приходи од камата
Остали приходи
Приходи од усклађивања вредности
Свега:

у 000
Износ
133.036
22.936
2.585
869
5.027
164.453

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Конто
511
512
513
514
520
521
522
524
526
529
531
532
533
528
539
540
545
550
551
552
553
554
555
559
562
57
585

Врсте расхода
Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови резервних делова
Трошкови зарад и накнада зарада ( бруто )
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошк.накнада по угов.о привр.и поврем.пословима
Трошкови накнада члановима надзорног одбора
Остали лични расходи
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнине
Трошкови ангажовања запослених преко агенције
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Резервисање за отпремнине у пензију
Трошкови непроизводнох услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата
Остали расходи
Обезвређивање потраживања

У 000
Износ
3.958
199
6.410
495
77.521
12.876
2.962
340
2.749
1.023
1.380
43
673
3.222
6.688
2.786
4.013
197
986
378
49
1.349
664
304
21.483

Свега :

152.748

Остварени добитак би могао да се образложи следећим чињеницама:
-

Приходи од продаје производа и услуга су доста повећани јер су повећане
цене комуналних услуга .

-

Приходи од субвенција се односе на усвојени Програм субвенција од стране
Оснивача на износ од 18.539.665,00 дин.на име субвенције цене воде, од чега
је уплаћено 12.630.540,00, а 5.909.125,00 је укалкилусино а није уплаћено, и
износ од 1.000.000,00 дин.за капиталне инвестиције, купљених 70 контејнера
од стране Општине у вредности од 2.772.000,00 дин., реализацију Јавних
радова 554.571,64 дин. и анализу воде на јавним чесмама 69.392,00 дин.

-

На другој страни имамо
пословне расходе који су доста смањени, а у
највећој мери су смањени трошкови зараде, због доношења Програма
санације бр.022-41/20-01 усвојеног на Општинском већу, по коме је смањен
број радника, одложене су исплате обавеза према запосленима по Анексу
споразума бр.2546/27.06.2018 год. Такође је донешена одлука о увођењу
минималне зараде у трајњу од шест месеци.

б) ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА
Р.бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Назив
Потраживања од купаца
- 2040 - правна лица ( комун.услуге )
- 2041 – правна лица ( утужени )
- 2042 - правна лица ( остале услуге )
- 2043 – физичка лица ( остале услуге )
- 2044 – старије тужбе
- 2047 – физичка лица ( комун.услуге )
- 20472 –физичка лица -утужени
- 2090 – исправка вредности потражив.
Плаћени аванси за услуге
Портаживања од запослених
Потраж. од РЗО за боловање преко 30 д.
Новчана средства на текућим рачунима
Потраживања од државних органа
Резервисања (отпремнине и суд. спорови)
Примљени аванси
Добављачи у земљи
Обавезе за зараде
Обавезе за зараде које се рефундирају
Обавезе за привр.и поврем.послове
Обавезе за ПДВ по основу разлике
Остале обавезе

у 000
Потражује

Дугује
53.040
7.581
3.131
3.779
717
13.192
16.360
8.279

1.782
3.131
1.116
357
13.192
2.937
8.279
30.794

1.036
800
927
5.909
9.562
578
7.193
7.032
346
255
756
5.028

-

Потраживања од купаца су смањена у односу на предходни период због повећања
редовне наплате , као и повећане наплате незастареног дуга по споразумима који
су грађани потписивали ради отписа застарелог дуга.

-

Из приложеног се види да је један од проблема у пословању велики износ
потраживања пренет на сумњива и спорна потраживања као и на утужење.

-

У сумњива и спорна потраживања спадају сва краткорочна потраживања која нису
наплаћена у року од 180 дана од дана истека рока за наплату ( чл.19. Правилника о
рачуноводственим политикама. ) за која се сматра да ће тешко бити наплаћена.

-

Потраживања од запослених се односе на купљену робу на рате од добављача.

-

Потраживања од државних органа у износу од 5.909.125,00 дин се односе на
потрживање од Оснивача које није уплаћено по Програму субвенције из Буџета
Општине бр.1778-03-06.21, на име субвенције цене воде.

-

Обавезе према добављачима у земљи су доста смањени и зносе 7.193.000,00 дин.,
јер је био повећан прилив средстава, тако да су створени услови за измирење
обавеза.

-

Обавезе за зараде запослених и зараде за привремене и повремене послове се
односе на зараду за децембар 2021.год. која је укалкулисана на крају године у
складу са законом.

-

У остале обавезе је садржан и износ од 4.898.384,11 дин. који се односи на обавезе
за 2017 год. по основу умањења зарада по уредби Републике Србије који није
уплаћен у Буџет Р.Србије.

III. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА У 2021. У ОДНОСУ НА 2020. ГОД.
Р.бр.

Назив

1. Укупни приходи
- Пословни приходи
- Финансијски приходи
- Остали приходи
2. Укупни расходи
- Пословни расходи
- Финансијски расходи
- Остали расходи
3. Губитак
4. Добитак
5. Основна средства
6. Обртна имовина
- Залихе
- Краткорочна потраживања
- Друга потраживања
- Готовина
8. Капитал
9. Краткорочне обавезе
- Добављачи
- Примљени аванси
- Обавезе за зараде
- Друге обавезе
- Краткорочни кредит
10. Просечан број запослених по основу
стања на крају године
11. Бруто зараде по раднику
( месечно у динарима )

2021.год.
164.453
155.971
2.586
5.896
152.748
130.961
304
21.403
11.705
43.564
40.136
8.989
22.246
7.745
927
52.972
21.148
7.193
578

у хиљадама динара
2020.год.
2021/2020
у%
117,57
139.873
136.099
2.314
1.460
92,14
165.781
150.560
360
14.861
25.908
47.381
48.083
9.282
36.989
1.643
169
41.267
47.074
14.734
5.152

12.541
836

19.105
1.714
6.639

95

104

68.176

70.748

91,94
83,47

128,36
44,92

96,36

Подаци из горе наведенe табеле нам показују следеће:
-

Укупни приходи у 2021.год. у односу на 2020.год. су повећани за 17,57 %, јер су
повећане цене комуналних услуга и повећане субвенције од стране Оснивача. Што
је допринело и остварењу добити на крају године.

-

Укупни расходи у 2021 год. у односу на 2020 год. су смањени за 7,86%, у највећој
мери су допринели смањени трошкови зараде.

-

Повећање капитала од 28,36 % је настало због оствареног добитка у 2021.г.

-

У 2021.год. у односу на 2020.год. дошло је до смањења вредности основних
средстава за 8 % . Смањење је настало због обрачуна амортизације, расхода по
попису, док истовремено није било значајнијих набавки у 2021.години.

-

Обртна имовина је смањена за 16,53 %, пре свега због смањења потраживања од
купаца.( обезвређење сумњивих и спорних потраживања од купаца)

-

Укупне краткорочне обавезе су смањене за 55 % пре свега због смањења обавеза
према добављачима , редовне исплате зарада запосленима и превремене отплате
кредита узетог код Комерцијалне банке.

-

Бруто зараде у просеку по раднику у 2021.г. у односу на 2020.г. су смањене за
3,64%. јер су сви запослени примали минималну зараду шест месеци.

IV.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021.ГОД. И
ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021.ГОД.

1. ПРИХОДИ:
Р.бр. Конто
2.
3.
4.
5.
6.
7.

614
64
650
662
67
68

Врста прихода
Прих.од продаје произ.и усл.на домац.трж
Приходи од дотација, субвенција,...
Приходи од закупнина
Приходи од камата
Остали приходи
Приходи од усклађив.вредности потраж.
Укупно:

у хиљадама динара
План за
Реализација
2021.г.
2021.г.
133.200
20.000

133.036
22.936

3.000
2.000

2.585
869
5.027
164.453

158.200

- Код прихода од продаје производа и услуга није било одступања реализованог у односу
на планираног.
- Код прихода од субвенција је било мањих одступања реализованих у односу на
планиране приходе јер је Општина купила 70 контејнера и пренела их у власниству
ЈП“Водовод“-а у вредности од 2.772.000,00 дин.
- Усклађивања вредности и потраживања се не могу испланирати јер се обрачун ради на
крају године, и у зависности од наплативости сумњивих и спорних потраживања у току
године, врђи се књиже или у приходе или расходе. У прошлој години смо имали доста
велики расход од усклађивања, у овој години смо имали отпис застарелих потраживања,па
је то довело до прихода од усклађивања на крају године.

2. РАСХОДИ:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

-

Конто

Врста расхода

511
514
512
513
520
521
528
524
526
529
531
532
539
540
545
549
550
551
552
553
554
555
555
559
562
57
58
533
528

Трошкови материјала за израду
Трошкови резервних делова
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови горива и енергија
Трошкови зарада
Трошкови доприноса на зараде
Трошкови ангажовања запосл.преко аген
Трошк.накн.по угов.о привр.и повр.посл.
Трошк.накнада чланов.Надзорног одбора
Остали лични расходи
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Резервисање за отпремнине
Резервисања за судске трошкове
Трошкови непрозизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Накнаде за коришћење и испушт.воду
Остали нематеријлни трошкови
Расходи камата
Остали расходи
Обезвређење потраживања
Трошкови закупнине
Трош. ангаж.запослених преко агенције
Укупно:

у хиљадама динара
План за
Реализација
2021.г.
2021.г.
7.000
700
200
7.500
87.000
14.472

3.958
495
199
6.410
77.521
12.876

3.700
240
2.700
850
3.000
7.000
7.000
1.500
100
4.000
350
600
350
50
450
950
1.000
350
800
1.000

2.962
340
2.749
1.023
1.380
3.222
6.688
1.913
873
4.013
197
986
378
49
424
925
664
304
21.483

152.862

43
673
152.748

Из приложеног се види да нема битних повећања трошкова у односу на
планиране.
Доста су смањени трошкови материјала јер нисмо имали нове набавке, нисмо
имали веће додатне послове ван наше основне делатности.
Повећање трошкова на име накнаде члановима Надзорног одбора је због
исплаћене накнаде за 2020 као и за 2021 год.
Остали расходи се односе на отпис застарелих потраживања који нису планирани
програмом пословања.

III. ПЛАН РАЗВОЈА ЗА 2022. ГОДИНУ
У 2022.години години ЈП“Водовод“ Сурдулица планира да настави пословање
истом динамиком или још бољом од предходне године.
Има у плану повећање прихода применом новог ценовника по коме је повећана
цена воде. Наставити са рестриктивним смањењем трошкова, а повећањем прилива
првенствено повећаном наплатом комуналних услуга.
У циљу унапређења процеса производње воде треба урадити реконструкцију
фабрике воде „Калифер“, као и постојење на Власини. Решити аутоматизацију и надзор
над системом водоснадбевања у циљу смањења губитка.
Треба
вршити реконструкцију канализационе и водоводне мреже због
дотрајалости, како не би долазило до све чешћих хаварија, пуцања цеви и изливања
отпадних вода што доводи до додатних трошкова.
У програму пословања за 2022 год.од стране Оснивача одобрена су финансијска
средства у износу од 20.000.000,00 дин.на име субвенције за куповину камиона и
инвестиционих улагања на постојењу воде Власина и фабрици воде“Калифер“.
Поред овога било би од великог значаја да Оснивач сагледа лошу техничку
опремљеност и возни парк и обезбеди срдства за куповину камиона Ауто- смећар,
цистерне за питку воду и цистерне за одгушење канализације, што је неопходно да би
ЈП“Водовод“ ефикасно пружао услуге грађанима.

IV.

ЗАКЉУЧАК

На основу свеобухватне анализе пословања ЈП“Водовод“-а можемо закључити
да је 2021 година била успешна у финансијском смислу.
Било је потешкоћа у пружању услуге грађанима, због смањеног броја радника, већег броја
одласка на боловање због настале епидемијске ситуације Covid-19. Затим због лоше
опремњености механизацијом, честих кварова камиона –смећара због њихове старости и
њихове честе поправке било је понекад застоја у извожењу смећа али се ипак постизало
са мањим закашњењем.
ЈП“ Водовод“ има потенцијала да настави да послује позитивно уз максимално залагање
запослених и подршци Оснивача да успе у томе.
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JP VODOVOD SURDULICA
SURDULICA

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Organima upravljanja Javnog preduzeća  VODOVOD Surdulica
Pozitivno mišljenje
Izvršili smo eksternu reviziju priloženih redovnih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća
"VODOVOD" Surdulica , Srpskih vladara, br. 67 (u daljem tekstu Preduzeće), koji uključuje Bilans
stanja na dan 31. decembra 2021. godine i Bilans uspeha za godinu koja se završava na taj dan, kao i
Napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih
politika.
Po našem mišljenu, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim
aspektima prikazuju finansijski položaj Javnog preduzeća "VODOVOD" Surdulica na dan 31.
decembar 2021. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, a
u skladu sa Zakonom o računovodstvu i propisima važećim u Republici Srbiji.
Osnova za mišljenje
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti
u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen Odgovornost
revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim
kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za Međunarodne etičke standarde za računovođe
(IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju priloženih finansijskih
izveštaja, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i pomenutim
Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže
osnovu za naše mišljenje.
Ključna revizijska pitanja
Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od
najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u
kontekstu revizije finansijskih izveštaja u celini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo
izneli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni br. 25. finansijski izveštaji su sastavljeni na računovodstvenoj
osnovi stalnosti poslovanja u doglednoj budućnosti („going concern“). Preduzeće je u 2021. godini
ostvarilo dobitak u iznosu od 11.644 hilj.dinara, dok kumulirani gubitak Društva iz ranijih godina
iznosi 52.087 hilj. dinara. Uvažavajući činjenicu da Društvo obavlja javnu komunalnu delatnost od
opšteg interesa, rukovodstvo je procenilo da će opština Surdulica, kao osnivač ovog preduzeća,
pomoći u pribavljanju dodatnih, kvalitetnijih izvora finansiranja.
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Ključna revizijska pitanja- nastavak
U posmatranoj 2021. godini u saradnji sa Osnivačem i Nadzornim odborom primenjene su mere za
oporavak Preduzeća, što je na kraju i rezultiralo pozitivnim finansijskim rezultatom.
Naime, krajem 2020. godine urađen je Program sanacije, po kojem su za 2021. godinu znatno
smanjeni troškovi poslovanja, dok su na drugoj strani povećani prihodi. Usvojen je Program
subvencija broj 1778-03-06.21 iz Budžeta opštine na iznos od 18.539 hilj.dinara na ime
subvencionisanja cene vode i 3.500 hilj.dinara na ime kapitalnih investicija. Zatim je usvojen novi
Cenovnik gde su povećane cene komunalnih usluga, a samim tim su povećani i poslovni prihodi.Na
priliv finansijkih sredstava je uticala i veoma dobra naplata komunalnih usluga, čime su znatno
smanjene obaveze prema dobavljačima.
U toku 2021. godine revizorska kuća "Institut za javne finansije i računovodstvo" uradila je Plan
restruktuiranja, čiji je Zaključak da ovo Preduzeće može uspešno poslovati u narednom periodu, uz
obavezu da održava nivo naplate potraživanja na nivou iz 2021. godine, kako bi se u budućem
vremenskom periodu stabilizovao novčani tok, uspostavila finansijska ravnoteža i stvorili uslovi za
nove investicije, koje će dovesti do uštede u gubicima vode, kao i racionalizaciji ostalih rashoda.
Isto tako, Osnivač-opština Surdulica nije preuzela prava nad imovinom koja po Zakonu mora biti
uknjižena u poslovnim knjigama Opštinske uprave Opštine Surdulica. Vododna i kanalizaciona
mreža, kao i fabrika vode , moraju da se isknjiže iz poslovnih knjiga ovog Preduzeća i uknjiže u
poslovne knjige Opštinske uprave Opštine Surdulica.Cilj ovih aktivnosti je usklađivanje sa Zakonom i
smanjenje troškova amortizacije. Preduzeće bi ovu imovinu u budućem periodu vodilo vanbilansno,
kao objekte i opremu datu na korišćenje.
Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje
Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i za one interne kontrole za koje
odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne
iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Preduzeća da
nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se
odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove,
osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Preduzeće ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu
realnu mogućnost osim da to uradi.
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja
Preduzeća.
Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izveštaja
revizora koji sadrži naše mišljenje. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja,
ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije
uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ukoliko oni postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled
kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni,
pojedinačno ili zbirno uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih
izveštaja.
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Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja-nastavak
Kao deo revizije u skladu sa ISA standardima, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje
i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:
 Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim
izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih
postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da
obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni
pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled
greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste,
lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.
 Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja
revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja
o efikasnosti sistema internih kontrola društva.
 Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne
računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
 Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od
strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna
neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu
sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da
postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana
obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna,
da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima
prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za
posledicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
 Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući
obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na
takav način da se postigne fer prezentacija.
Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije
i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne eventualne nedostatke interne kontrole koje smo
identifikovali tokom revizije.
Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim
zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja
može razumno da se pretpostavi da utiče na našu nezavisnost, i gde je to moguće, o povezanim
merama zaštite.
Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od
najveće važnosti u reviziji finansijskih izveštaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja.
Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno
obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da
bude uključeno u izveštaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posledice budu veće
nego koristi od takve komunikacije.
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Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima
U skladu sa zahtevima koji proističu iz Odredbi Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“ br.
73/2019 i 44/2021) i Zakona o reviziju (Sl. glasnik RS br. 73/2019), izvršili smo proveru usklađenosti
godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Preduzeća. Rukovodstvo
Preduzeća je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa važećom
zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u skladu sa
Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u
dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u
vezi sa usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Preduzeća.
Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje
bi ukazivale da Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu nije usklađen sa godišnjim
finansijskim izveštajima Preduzeća za istu poslovnu godinu.
Partner na angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora
je Jadranka Ribić, dipl. oec.
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

АКТИВА
00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 0002
+ 0017 + 0018 + 0028)
01

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008)

0003

010

1. Улагања у развој

0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005

3. Гудвил

0006

4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017

5. Аванси за нематеријалну имовину

0008

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0009
0014 + 0015 + 0016)

011, 012 и 014

013

015 и 016

020, 021 и 022

4

43.564

47.381

52.568

43.564

47.381

52.568

1. Земљиште и грађевински објекти

0010

35.429

38.021

40.710

023

2. Постројења и опрема

0011

7.535

8.760

11.258

024

3. Инвестиционе некретнине

0012

025 и 027

4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013

600

600

600

026 и 028

5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део)

6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи

0015

029 (део)

7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству

0016

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

0017

03

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0018
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

040 (део), 041 (део), 042 (део)

2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа

0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

040 (део), 041 (део) и 042 (део)

045 (део) и 053 (део)

5. Дугорочни пласмани (дати кредити и 0023
зајмови) у земљи

045 (део) и 053 (део)

6. Дугорочни пласмани (дати кредити и 0024
зајмови) у иностранству

046

7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047

8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели

0026

048, 052, 054, 055 и 056

9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027

V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0028

28 (део), осим 288
288

0030

Класа 1, осим групе рачуна 14

I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036)

0031

10

1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар

0032

2. Недовршена производња и готови
производи

0033

3. Роба

0034

13

5

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

11 и 12

4

Крајње стање _____
20__.

150, 152 и 154

4. Плаћени аванси за залихе и услуге у 0035
земљи

151, 153 и 155

5. Плаћени аванси за залихе и услуге у 0036
иностранству

14

II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
0037
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА

20

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038

204

1. Потраживања од купаца у земљи

0039

205

2. Потраживања од купаца у
иностранству

0040

5

6

40.136

48.793

57.286

8.989

9.282

9.178

8.989

9.273

9.159

9

19

22.246

36.989

44.058

22.246

36.989

44.058

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

200 и 202

3. Потраживања од матичног, зависних 0041
и осталих повезаних лица у земљи

201 и 203

4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
0042
иностранству
5. Остала потраживања по основу
продаје

0043

IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)

0044

1. Остала потраживања

0045

223

2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак

0046

224

3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

23

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

230

1. Краткорочни кредити и пласмани матично и зависна правна лица

0049

231

2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана лица

0050

232, 234 (део)

3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи

0051

233, 234 (део)

4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству

0052

5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности

0053

206

21, 22 и 27
21, 22 осим 223 и 224, и 27

235

236 (део)

237

236 (део), 238 и 239

24

28 (део), осим 288

88

4

6

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

7.745

1.643

2.878

7.745

1.643

2.878

6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс 0054
успеха
7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели

0055

8. Остали краткорочни финансијски
пласмани

0056

VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ

0057

6

927

169

1.055

VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0058

7

229

710

117

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059

83.700

96.174

109.854

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0060

ПАСИВА

30, осим 306
31

А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 0401
- 0412) ≥ 0

8

52.911

41.267

67.001

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

0402

8.1

93.276

93.276

93.276

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0403

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

306

III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА

0404

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0405

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
330 и потражни салдо рачуна 331,332, РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
333, 334, 335, 336 и 337
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

4

5

8.2

78

8.3

11.644

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

78

78

52.087

52.087

26.353

52.087

26.353

11.501

25.734

14.852

9.561

7.815

7.376

0406

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И 0407
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

34

VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410)

0408

340

1. Нераспоређени добитак ранијих
година

0409

341

2. Нераспоређени добитак текуће
године

0410

VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0411

35

IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)

0412

350

1. Губитак ранијих година

0413

351

2. Губитак текуће године

0414

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 0415
+ 0428)

11.644

8.4

9

40

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419)

0416

9.561

7.815

7.376

404

1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених

0417

8.653

7.780

7.310

400

2. Резервисања за трошкове у
гарантном року

0418

3. Остала дугорочна резервисања

0419

908

35

66

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)

0420

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у 0421
капитал

40, осим 400 и 404

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део)

4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи

0424

415 и 416 (део)

5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413

6. Обавезе по емитованим хартијама од 0426
вредности

9

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1
419

2

3

7. Остале дугорочне обавезе

0427

49 (део), осим 498 и 495 (део)

III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0428

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0429

495 (део)

4

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

80

18

193

21.148

47.074

35.284

10

6.369

7.557

10

6.369

7.557

Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
0430
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0431
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

467

5

Крајње стање _____
20__.

I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

0432

42, осим 427

II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433

420 (део) и 421 (део)

1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)

2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова 0436
од лица која нису домаће банке

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака

0437

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)

5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства

0438

426

6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности

0439

428

7. Обавезе по основу финансијских
деривата

0440

430

III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ

0441

11

578

5.152

160

43, осим 430

IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)

0442

11

7.193

14.734

14.822

7.193

14.734

14.822

13.377

20.819

12.745

431 и 433

1. Обавезе према добављачима матична, зависна правна лица и остала 0443
повезана лица у земљи

432 и 434

2. Обавезе према добављачима матична, зависна правна лица и остала 0444
повезана лица у иностранству

435

3. Обавезе према добављачима у
земљи

0445

436

4. Обавезе према добављачима у
иностранству

0446

439 (део)

5. Обавезе по меницама

0447

439 (део)

6. Остале обавезе из пословања

0448

V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452)

0449

44,45,46, осим 467, 47 и 48

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1
44, 45 и 46 осим 467

2

3

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

1. Остале краткорочне обавезе

0450

12

12.541

19.105

12.556

2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода

0451

13

836

1.714

189

481

3. Обавезе по основу пореза на
добитак

0452

427

VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0454

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 0408 - 0411) ≥ 0

0455

83.700

96.174

109.854

47,48 осим 481

49 (део) осим 498

Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0456
0429 + 0430 + 0431 - 0455)
89

Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

У ____________________________
дана ______________20_______године

0457

Законски заступник
___________________
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07180101

Шифра делатности 3600

ПИБ 100948572

Назив JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD, SURDULICA
Седиште СУРДУЛИЦА, Српских владара 67

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

Напомена број

3

4

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1001
1009 - 1010 + 1011 + 1012)
60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)

1002

600, 602 и 604

1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1003

601, 603 и 605

2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту

1004

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007)

1005

610, 612 и 614

1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту

1006

611, 613 и 615

2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту

1007

62

III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1008

630

IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

1009

631

V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

1010

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1011

61

64 и 65

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)

14

Текућа година

Претходна година

5

6

155.972

136.099

133.036

126.483

133.036

126.483

22.936

9.616

130.961

150.560

1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1013
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)
50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1014

51

II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1015

15

11.062

13.069

52

III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ 1016
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)

16

97.120

110.414

520

1. Трошкови зарада и накнада зарада

1017

77.521

88.294

521

2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада

1018

12.876

14.701

3. Остали лични расходи и накнаде

1019

6.723

7.419

IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1020

6.688

6.378

5.668

6.361

2.786

1.213

7.637

13.125

52 осим 520 и 521
540

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)
53
54, осим 540
55

1021

VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1022

VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА

1023

VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1024

17.1

17.2

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

3

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0

1025

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0

1026

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031)

1027

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА

1029

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ

1030

665 и 669

IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036)

1032

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

II. РАСХОДИ КАМАТА

1034

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ

1035

565 и 569

IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

1036

660 и 661

662

560 и 561

562

Напомена број

4

Текућа година

Претходна година

5

6
25.011
14.461

18

19

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 1037
0

2.585

2.314

2.585

2.314

304

360

304

360

2.281

1.954

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 1038
0

683, 685 и 686

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039

20

583, 585 и 586

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040

21

67

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1041

20

869

1.460

57

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1042

21

21.483

1.525

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041)

1043

164.453

139.873

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042)

1044

152.748

165.781

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0

1045

11.705

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0

1046

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
1047
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

5.027

13.336

25.908

1048

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1049
1047 - 1048) ≥ 0

22

11.705

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1050
1048 - 1047) ≥ 0

25.908

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1051

722 дуг. салдо

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1052

722 пот. салдо

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1053

Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0

1055

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 1053 + 1054) ≥ 0

1056

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ

1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ

1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ

1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ

1060

723

61
174

22

11.644

25.734

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1062

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
___________________
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I.

ОПШТИ ДЕО – АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

У пословној 2021 години су се дешавале велике промене у смислу успона и
падова у пословању. Ако кренемо од почетка године можемо рећи да је почетак био
веома тежак с обзиром да смо предходну 2020 годину завршили са губитком од
25.734.000,00 дин. или укупним губитком из предходних година у износу од
52.087.000,00 дин., великим обавезама према добављачима, великим ненаплативим
потраживањима од купаца и кашњењем зарада због недостатка финансијских средстава.
Због поремећаја у пословању морало се нешто предузети како би предузеће
опстало и наставило пословање. У сарадњи са Оснивачем и Надзорним одбором
примењене су неке мере у циљу опоравка предузећа.
Први корак који је урађен је Програм санације по коме су драстично смањени
трошкови зараде, смањењем броја запослених и довођењем броја у законским оквирима.
Затим је са запосленима потписан анекс споразума о одлагњу плаћања заостали дуговања
за неисплаћени регрес и топли оброк, у најдужем року од годину дана. Одлуком
директора уведена је минимална зарада 01.03.2021 год.у трајању од шест месеци. Такође
је донешена одлука да се редован регрес и регрес по анексу колективног уговора за
комунална предузећа не исплаћује у месечним зарадама већ једнократно до краја године
када се створе финансијски услови за то. Све ово је довело до драстично смањених
месечних трошкова зараде, тако да су и укупни расходи у великој мери смањени.
Највећи терет санационог програма су поднели запослени јер су радили са
повећаним обимом посла због смањеног броја радника, а притом примали минималну
зараду.
На другој страни су повећани приходи. После дужег времена Оснивач- Општина
је показала интерсовање за опоравак овог предузећа. Усвојен је Програм субвенција
бр.1778-03-06.21
из Буџета Општине на износ од 18.539.665,00 дин. на име
субвенционисања цене воде и 3.500.000,00 дин. на име капиталних инвестиција. Од тих
средстава уплаћено је од стране Општине износ од 12.630.540,00 дин. на име субвенције
цене воде , и 1.000.000,00 дин. за инвестиције на фабрици воде“Калифер“. По програму
субвенције Општина нам није уплатила још 5.909.125,00 дин на име субвенције цене
воде и још 2.500.000,00 дин за инвестициона улагања. Надамо се да ће ово дуговање бити
реализовано у наредној години у циљу одрживости позитивног пословања овог
предузећа.
Затим је усвојен нови ценовник где су повећане цене комуналних услуга, а самим
тим су повећани пословни приходи. Све ово говори да без сарадње и помоћи Оснивача
ово предузеће не може успешно пословати.
Сви ови приходи су доста позитивно утицали на резултат пословања.
ЈП“Водовод“ је доживео нагли преокрет у финансијском смислу, што се и видело из
тромесечних финансијских извештаја јер је врло брзо кренуло са остваривањем добитка.
У првом кварталу добитак је био 7.535.000,00 дин., у другом 18.215.000,00 дин., у трећем
18.765.000,00 дин. и у четвртом кварталу 11.705.000,00 дин.
На прилив финансијских средстава је утицала и веома добра наплата комуналних
услуга, што је допринело смањењу обавеза према добављачима. До краја године су се
створили услови за исплату обавеза према запосленима, исплаћен је регрес у целости,
враћени су анекси споразума са запосленима по којима је кренуло да им се исплаћују

заостала дуговања за неисплаћени топли оброк и регрес из ранијег периода. Такође је
укинута минимална зарада.
Један од битних процеса у овој години је отпис застарелих потраживања
физичким лицима по Закључку Општинског већа и Одлукама Надзорног одбора и
покретање тужби незастарелих потраживања, што је био један од већих проблема у
пословању овог предузећа. Обезбеђена су потребна финансијска средства за плаћање
предијума код извршитеља.
Затим смо превремено отплатили кредит код Комерцијалне банке узет 2019 год. у
износу остатка дуговања од 1.043.791,00 дин, и скинули кредитну задуженост.
Све ово говори да смо имали доста велики прилив средстава те смо могли и
изнети одређене расходе. Других додатних послова ван наше основне делатности није
било. Пословна 2021 год. је била доста успешна у финансијском смислу.
Од стране оснивача била је ангажована ревизорска кућа“Институт за јавне
финансије и тачуноводство“ из Ниша да изврши анализу овог предузећа и донесе
извештај о реструктуирању , по коме су рекли да ЈП“Водовод“ може успешно пословати
у
целовитом саставу, виде ово као успешно предузеће у региону у области
водоснадбевања, канализације, преради отпадне воде као и одржавање хигијене од
општех интереса.

РАД ФАБРИКЕ ВОДЕ
У 2021.години кроз фабрику воде је прошло 3.249.670 m 3 сирове воде:
према граду
2.133.578 м3
према селима 608.851 м3
укупно чисте воде: 2.742.429 м3
сервисна вода 507.241 м3
Због замућености сирове воде дозирано је 2.895 сати, односно 32,3 % укупне
производње воде ( 120,6 дана )
Укупан застој на фабрици воде износио је 133 сати и 15 минута укупне
производњe ( 5,5 дана ).
Разлози застоја су:
- због мутноће – 66 сати
- због нестанка електричне енергије - 20 сати и 55 минута
- због радова ХЕ „Власина“ – 6 сати и 20 минута
- због радова на постројању – 1 сат и 20 минута
- због акцидентне ситуације појаве већег броја угинулих глодара у решетци
Рипале – 32 сата.
- због испирања решетке 6 сати.
Квалитет произведене воде за пиће у фабрици „Калифер“ према анализама Завода
за јавно здравље из Врања је следећи:
- од 259 укупно узетих узорака 222 je хлорисаних, a 37 нехлорисаних.
- од 222 хлорисаних узорака исправно је 216 (97,3%), који задовољавају
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, а 6 узорака не задовољава (2,7 %)
Што се микробиологије тиче, укупно је анализирано 277 узорка хлорисанe водe, 54
на сирову воду и 2 узорака на природну воду. Свих 221 узорака хлорисане воде одговара
Правилнику о хигијенској исправности воде.
Квалитет воде за пиће на Власини су следећи:
- од 44 узетих узорака 33 су хлорисани a 11 нехлорисани.
- од 33 хлорисаних узорака свих 33 је исправно.

II.

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ:
ЈП »Водовод«, Сурдулица је у пословној 2021. години остварио укупан приход у
износу од 164.453.626,00 дин. Структура укупних прихода је следећа:
a. Пословни приходи
........................................... 155.971.574,00
b. Финансијски приходи ..........................................
2.585.596,00
c. Остали приходи
............................................
5.896.456,00
___________________________
Свега:
164.453.626,00
ЈП »Водовод«, Сурдулица је у 2021. години пословао са укупно оствареним
расходима у износу од 152.748.494,00 дин.. Структура укупних расхода је следећа:
1. Пословни расходи
.............................................. 130.960.721,00
2. Финансијски расходи .............................................
304.483,00
3. Остали расходи
............................................... 21.483.290,00
_________________________
Свега:
152.748.494,00

Из претходних података се види да је Јавно Предузеће »Водовод« у пословној
2021.години пословало позитивно. Добитак из редовног пословања пре опорезивања
износи 11.705.132,00 динара, док нето добитак износи 11.643.885,00 динара
( 11.705.132,00 -61.247,00,00 -одложени порески расходи = 11.643.885,00)

а) ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА:

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конто
614
64
650
662
67
685

Врсте прихода
Приходи од продаје произв.и услуга на домаћ.тржишту
Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса
Приходи од закупнина
Приходи од камата
Остали приходи
Приходи од усклађивања вредности
Свега:

у 000
Износ
133.036
22.936
2.585
869
5.027
164.453

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Конто
511
512
513
514
520
521
522
524
526
529
531
532
533
528
539
540
545
550
551
552
553
554
555
559
562
57
585

Врсте расхода
Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови резервних делова
Трошкови зарад и накнада зарада ( бруто )
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошк.накнада по угов.о привр.и поврем.пословима
Трошкови накнада члановима надзорног одбора
Остали лични расходи
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнине
Трошкови ангажовања запослених преко агенције
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Резервисање за отпремнине у пензију
Трошкови непроизводнох услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата
Остали расходи
Обезвређивање потраживања

У 000
Износ
3.958
199
6.410
495
77.521
12.876
2.962
340
2.749
1.023
1.380
43
673
3.222
6.688
2.786
4.013
197
986
378
49
1.349
664
304
21.483

Свега :

152.748

Остварени добитак би могао да се образложи следећим чињеницама:
-

Приходи од продаје производа и услуга су доста повећани јер су повећане
цене комуналних услуга .

-

Приходи од субвенција се односе на усвојени Програм субвенција од стране
Оснивача на износ од 18.539.665,00 дин.на име субвенције цене воде, од чега
је уплаћено 12.630.540,00, а 5.909.125,00 је укалкилусино а није уплаћено, и
износ од 1.000.000,00 дин.за капиталне инвестиције, купљених 70 контејнера
од стране Општине у вредности од 2.772.000,00 дин., реализацију Јавних
радова 554.571,64 дин. и анализу воде на јавним чесмама 69.392,00 дин.

-

На другој страни имамо
пословне расходе који су доста смањени, а у
највећој мери су смањени трошкови зараде, због доношења Програма
санације бр.022-41/20-01 усвојеног на Општинском већу, по коме је смањен
број радника, одложене су исплате обавеза према запосленима по Анексу
споразума бр.2546/27.06.2018 год. Такође је донешена одлука о увођењу
минималне зараде у трајњу од шест месеци.

б) ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА
Р.бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Назив
Потраживања од купаца
- 2040 - правна лица ( комун.услуге )
- 2041 – правна лица ( утужени )
- 2042 - правна лица ( остале услуге )
- 2043 – физичка лица ( остале услуге )
- 2044 – старије тужбе
- 2047 – физичка лица ( комун.услуге )
- 20472 –физичка лица -утужени
- 2090 – исправка вредности потражив.
Плаћени аванси за услуге
Портаживања од запослених
Потраж. од РЗО за боловање преко 30 д.
Новчана средства на текућим рачунима
Потраживања од државних органа
Резервисања (отпремнине и суд. спорови)
Примљени аванси
Добављачи у земљи
Обавезе за зараде
Обавезе за зараде које се рефундирају
Обавезе за привр.и поврем.послове
Обавезе за ПДВ по основу разлике
Остале обавезе

у 000
Потражује

Дугује
53.040
7.581
3.131
3.779
717
13.192
16.360
8.279

1.782
3.131
1.116
357
13.192
2.937
8.279
30.794

1.036
800
927
5.909
9.562
578
7.193
7.032
346
255
756
5.028

-

Потраживања од купаца су смањена у односу на предходни период због повећања
редовне наплате , као и повећане наплате незастареног дуга по споразумима који
су грађани потписивали ради отписа застарелог дуга.

-

Из приложеног се види да је један од проблема у пословању велики износ
потраживања пренет на сумњива и спорна потраживања као и на утужење.

-

У сумњива и спорна потраживања спадају сва краткорочна потраживања која нису
наплаћена у року од 180 дана од дана истека рока за наплату ( чл.19. Правилника о
рачуноводственим политикама. ) за која се сматра да ће тешко бити наплаћена.

-

Потраживања од запослених се односе на купљену робу на рате од добављача.

-

Потраживања од државних органа у износу од 5.909.125,00 дин се односе на
потрживање од Оснивача које није уплаћено по Програму субвенције из Буџета
Општине бр.1778-03-06.21, на име субвенције цене воде.

-

Обавезе према добављачима у земљи су доста смањени и зносе 7.193.000,00 дин.,
јер је био повећан прилив средстава, тако да су створени услови за измирење
обавеза.

-

Обавезе за зараде запослених и зараде за привремене и повремене послове се
односе на зараду за децембар 2021.год. која је укалкулисана на крају године у
складу са законом.

-

У остале обавезе је садржан и износ од 4.898.384,11 дин. који се односи на обавезе
за 2017 год. по основу умањења зарада по уредби Републике Србије који није
уплаћен у Буџет Р.Србије.

III. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА У 2021. У ОДНОСУ НА 2020. ГОД.
Р.бр.

Назив

1. Укупни приходи
- Пословни приходи
- Финансијски приходи
- Остали приходи
2. Укупни расходи
- Пословни расходи
- Финансијски расходи
- Остали расходи
3. Губитак
4. Добитак
5. Основна средства
6. Обртна имовина
- Залихе
- Краткорочна потраживања
- Друга потраживања
- Готовина
8. Капитал
9. Краткорочне обавезе
- Добављачи
- Примљени аванси
- Обавезе за зараде
- Друге обавезе
- Краткорочни кредит
10. Просечан број запослених по основу
стања на крају године
11. Бруто зараде по раднику
( месечно у динарима )

2021.год.
164.453
155.971
2.586
5.896
152.748
130.961
304
21.403
11.705
43.564
40.136
8.989
22.246
7.745
927
52.972
21.148
7.193
578

у хиљадама динара
2020.год.
2021/2020
у%
117,57
139.873
136.099
2.314
1.460
92,14
165.781
150.560
360
14.861
25.908
47.381
48.083
9.282
36.989
1.643
169
41.267
47.074
14.734
5.152

12.541
836

19.105
1.714
6.639

95

104

68.176

70.748

91,94
83,47

128,36
44,92

96,36

Подаци из горе наведенe табеле нам показују следеће:
-

Укупни приходи у 2021.год. у односу на 2020.год. су повећани за 17,57 %, јер су
повећане цене комуналних услуга и повећане субвенције од стране Оснивача. Што
је допринело и остварењу добити на крају године.

-

Укупни расходи у 2021 год. у односу на 2020 год. су смањени за 7,86%, у највећој
мери су допринели смањени трошкови зараде.

-

Повећање капитала од 28,36 % је настало због оствареног добитка у 2021.г.

-

У 2021.год. у односу на 2020.год. дошло је до смањења вредности основних
средстава за 8 % . Смањење је настало због обрачуна амортизације, расхода по
попису, док истовремено није било значајнијих набавки у 2021.години.

-

Обртна имовина је смањена за 16,53 %, пре свега због смањења потраживања од
купаца.( обезвређење сумњивих и спорних потраживања од купаца)

-

Укупне краткорочне обавезе су смањене за 55 % пре свега због смањења обавеза
према добављачима , редовне исплате зарада запосленима и превремене отплате
кредита узетог код Комерцијалне банке.

-

Бруто зараде у просеку по раднику у 2021.г. у односу на 2020.г. су смањене за
3,64%. јер су сви запослени примали минималну зараду шест месеци.

IV.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021.ГОД. И
ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021.ГОД.

1. ПРИХОДИ:
Р.бр. Конто
2.
3.
4.
5.
6.
7.

614
64
650
662
67
68

Врста прихода
Прих.од продаје произ.и усл.на домац.трж
Приходи од дотација, субвенција,...
Приходи од закупнина
Приходи од камата
Остали приходи
Приходи од усклађив.вредности потраж.
Укупно:

у хиљадама динара
План за
Реализација
2021.г.
2021.г.
133.200
20.000

133.036
22.936

3.000
2.000

2.585
869
5.027
164.453

158.200

- Код прихода од продаје производа и услуга није било одступања реализованог у односу
на планираног.
- Код прихода од субвенција је било мањих одступања реализованих у односу на
планиране приходе јер је Општина купила 70 контејнера и пренела их у власниству
ЈП“Водовод“-а у вредности од 2.772.000,00 дин.
- Усклађивања вредности и потраживања се не могу испланирати јер се обрачун ради на
крају године, и у зависности од наплативости сумњивих и спорних потраживања у току
године, врђи се књиже или у приходе или расходе. У прошлој години смо имали доста
велики расход од усклађивања, у овој години смо имали отпис застарелих потраживања,па
је то довело до прихода од усклађивања на крају године.

2. РАСХОДИ:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

-

Конто

Врста расхода

511
514
512
513
520
521
528
524
526
529
531
532
539
540
545
549
550
551
552
553
554
555
555
559
562
57
58
533
528

Трошкови материјала за израду
Трошкови резервних делова
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови горива и енергија
Трошкови зарада
Трошкови доприноса на зараде
Трошкови ангажовања запосл.преко аген
Трошк.накн.по угов.о привр.и повр.посл.
Трошк.накнада чланов.Надзорног одбора
Остали лични расходи
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Резервисање за отпремнине
Резервисања за судске трошкове
Трошкови непрозизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Накнаде за коришћење и испушт.воду
Остали нематеријлни трошкови
Расходи камата
Остали расходи
Обезвређење потраживања
Трошкови закупнине
Трош. ангаж.запослених преко агенције
Укупно:

у хиљадама динара
План за
Реализација
2021.г.
2021.г.
7.000
700
200
7.500
87.000
14.472

3.958
495
199
6.410
77.521
12.876

3.700
240
2.700
850
3.000
7.000
7.000
1.500
100
4.000
350
600
350
50
450
950
1.000
350
800
1.000

2.962
340
2.749
1.023
1.380
3.222
6.688
1.913
873
4.013
197
986
378
49
424
925
664
304
21.483

152.862

43
673
152.748

Из приложеног се види да нема битних повећања трошкова у односу на
планиране.
Доста су смањени трошкови материјала јер нисмо имали нове набавке, нисмо
имали веће додатне послове ван наше основне делатности.
Повећање трошкова на име накнаде члановима Надзорног одбора је због
исплаћене накнаде за 2020 као и за 2021 год.
Остали расходи се односе на отпис застарелих потраживања који нису планирани
програмом пословања.

III. ПЛАН РАЗВОЈА ЗА 2022. ГОДИНУ
У 2022.години години ЈП“Водовод“ Сурдулица планира да настави пословање
истом динамиком или још бољом од предходне године.
Има у плану повећање прихода применом новог ценовника по коме је повећана
цена воде. Наставити са рестриктивним смањењем трошкова, а повећањем прилива
првенствено повећаном наплатом комуналних услуга.
У циљу унапређења процеса производње воде треба урадити реконструкцију
фабрике воде „Калифер“, као и постојење на Власини. Решити аутоматизацију и надзор
над системом водоснадбевања у циљу смањења губитка.
Треба
вршити реконструкцију канализационе и водоводне мреже због
дотрајалости, како не би долазило до све чешћих хаварија, пуцања цеви и изливања
отпадних вода што доводи до додатних трошкова.
У програму пословања за 2022 год.од стране Оснивача одобрена су финансијска
средства у износу од 20.000.000,00 дин.на име субвенције за куповину камиона и
инвестиционих улагања на постојењу воде Власина и фабрици воде“Калифер“.
Поред овога било би од великог значаја да Оснивач сагледа лошу техничку
опремљеност и возни парк и обезбеди срдства за куповину камиона Ауто- смећар,
цистерне за питку воду и цистерне за одгушење канализације, што је неопходно да би
ЈП“Водовод“ ефикасно пружао услуге грађанима.

IV.

ЗАКЉУЧАК

На основу свеобухватне анализе пословања ЈП“Водовод“-а можемо закључити
да је 2021 година била успешна у финансијском смислу.
Било је потешкоћа у пружању услуге грађанима, због смањеног броја радника, већег броја
одласка на боловање због настале епидемијске ситуације Covid-19. Затим због лоше
опремњености механизацијом, честих кварова камиона –смећара због њихове старости и
њихове честе поправке било је понекад застоја у извожењу смећа али се ипак постизало
са мањим закашњењем.
ЈП“ Водовод“ има потенцијала да настави да послује позитивно уз максимално залагање
запослених и подршци Оснивача да успе у томе.
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