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Уводне напомене
Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2016. годину предвиђено је
да се у другом тромјесечју 2016. године разматра и усваја Информација о
пословању „Водовод” а.д. Бањалука у 2015. години. Надзорни одбор Друштва на
својој 32. сједници, одржаној 31.03.2016. године, утвврдио је приједлог
финансијских извјештаја и Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години, који
су усвојени на сједници Скупштине акционара „Водовод“ а.д. Бањалука, која је
одржана 12.05.2016. године. Информација о пословању „Водовод” а.д. Бањалука у
2015. години урађена је на основу Годишњег извјештаја „Водовод“ а.д. Бањалука
за пословну 2015. годину и финансијских извјештаја по годишњем обрачуну за
2015. годину, као и на основу анализе утврђених показатеља резултата пословања,
представљених у оквиру методолошке табеле.
За „Водовод“ а.д. Бањалука утврђен је стратешки значај комуналне
дјелатности. Након извршене статусне промјене, у складу са Законом о јавним
предузећима, „Водовод” Бањалука од 04.07.2005. године послује као акционарско
друштво. Преносом права својине над акцијама Друштва на јединицу локалне
самоуправе, 65% акција, које су представљале државни капитал, пренесено је
03.08.2011. године у власништво Града Бањалуке.
Према подацима Централног регистра хартија од вриједности РС,
презентованим на Бањалучкој берзи, са стањем дана 03.03.2016. године, структуру
укупног акцијског капитала „Водовод“ а.д. Бањалука чине:
Акционари
ГРАД БАЊА ЛУКА
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ЗИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ЗИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД АД БАЊА ЛУКА
ЗИФ ВБ ФОНД АД БАЊА ЛУКА
ЗИФ ФОРТУНА ФОНД ДД
ЗИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУКА
ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД АД БИЈЕЉИНА
ZEPTER ФОНД АД БАЊА ЛУКА
ОСТАЛИ АКЦИОНАРИ

% учешћа
65,006040
10,000000
6,033189
5,000000
3,774267
2,986920
2,003716
0,975731
0,317084
0,224196
3,678857

Са стањем на дан 31.12.2015. године укупан капитал „Водовод“ а.д.
Бањалука утврђен је у износу од 79.997.883 КМ (у 2014. години 59.967.295 КМ), у
чијој структури акцијски капитал износи 35.434.161 КМ, ревалоризационе резерве
28.814.249 КМ, остале резерве 11.779.891 КМ и акумулисани нераспоређени
добитак 3.969.582 КМ.

1. Основне карактеристике пословања „Водовод“ а.д. Бањалука
у 2015. години
1.1.

Натурални обим производње и испоруке воде и кориштење капацитета

У 2015. години „Водовод“ а.д. Бањалука произвело је укупно 28.974.553 m3
воде, од чега у Фабрици воде 19.868.681 m3 (68,6%), у бунарским системима

8.514.654
воде.

m3
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воде (29,4%), а у гравитационим изворима 2,0%, односно 591.218 m3

У односу на укупну количину произведене воде у 2014. години (28.571.769
m3), у 2015. години забиљежено је повећање укупне производње воде од 1,4%,
односно повећање од 402.784 m3 воде, што је резултат стављања у функцију
система водоснабдијевања Туњице, у оквиру пројекта финансираног средствима
KfW банке.
Посматрано по процесима производње, у односу на 2014. годину, у 2015.
години повећање обима производње воде остварено је у Фабрици воде од 4,4%,
односно за 834.093 m3 и у гравитацији (извориште Суботица) од 7,4% или за 40.743
m3 воде, док је у бунарском систему забиљежено смањење од 5,3% или за 472.052
m3 воде.
У 2015. години „Водовод“ а.д. Бањалука исказало је за 0,4% нижи степен
продуктивности, као однос натуралног обима производње по раднику, у односу на
2014. годину, првенствено усљед већег броја радника у 2015. години (смањење
натуралних учинака по раднику са 86.844,28 m3 у 2014. години на 86.491,20 m3 воде
по раднику у 2015. години).
У односу на максимално могуће исталисане капацитете, „Водовод“ а.д.
исказало је просјечан степен кориштења производних капацитета у 2015. години
од 60,6% (у 2014. години 59,6%).
Свим категоријама потрошача укупно је испоручено и фактурисано у 2015.
години 17.298.000 m3 воде, што представља повећање од 2,5%, у односу на укупно
фактурисану потрошњу воде у 2014. години (16.872.100 m3 воде). Укупна количина
испоручене воде свим категоријама потрошача представља 59,7% укупно
произведене воде у 2015. години (у 2014. години 59,1%, у 2013. години 57,4%).
У сљедећем прегледу представљена је структура продаје воде у m3, према
категоријама потрошача:
Категорије потрошача
Широка потрошња
ЗЕВ / Кућни савјети
Мала привреда, предузетништво
Привреда, установе и институције
Челинац
„Будућност“ Лакташи

Укупно

2014
7.143.351
5.320.045
811.951
2.776.207
467.754
352.793
16.872.100

2015
Количина у m3 Учешће у %
6.920.182
40,0
5.739.897
33,2
982.424
5,7
2.783.233
16,1
510.102
2,9
362.163
2,1
17.298.000
100,0

Посматрано према категоријама потрошача, у укупној количини
испоручене воде у 2015. години (17.298.000 m3), највеће учешће оствариле су
категорије потрошача „широка потрошња“ од 40,0% (6.920.182 m3) и „заједнице
етажних власника-кућни савјети“ од 33,2% (5.739.897 m3), односно категорија
потрошача „домаћинства у објектима индивидуалног и колективног становања“ с
укупним учешћем од 73,2% (12.660.079 m3 воде). Затим слиједи продаја
потрошачима у категорији „привреда, установе и институције“, с учешћем од
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16,1% (2.783.233
воде), „мала привреда“ с учешћем од 5,7% (982.424 m3 воде),
док су остали потрошачи учествовали са 5,0% (општина Челинац са 510.102 m3
испоручене воде и општина Лакташи са 362.163 m3 воде).
m3

Укупна одводња отпадних вода реализована у 2015. години износила је
7.727.915 m3, што је 11,8% мање, него у 2014. години (8.762.704 m3). Укупном
примарном и секундарном канализационом мрежом у дужини од 365 km
обухваћено је само 60% становништва. Структура обима одводње према
категоријама потрошача представљена је у сљедећем прегледу:
Одвођење отпадних вода у 2015. години
Категорије потрошача
Широка потрошња
ЗЕВ / Кућни савјети
Мала привреда, предузетништво
Привреда, установе и институције

Укупно

Одводња у m3
2.228.365
3.815.112
484.957
1.199.481
7.727.915

Учешће у %
28,8
49,4
6,3
15,5
100,0

Губици воде у мрежи
Као разлика између укупно произведене воде (28.974.553 m3) и испорученефактурисане количине воде у 2015. години (17.298.000 m3), утврђени су укупни
губици воде у мрежи (неиспоручена количина) од 11.676.553 m3 воде, који чине
40,3% укупно произведене воде у 2015. години. Укупна неиспоручена вода-губици
воде у мрежи у 2014. години износили су 11.699.669 m3 воде и представљали су
40,9% укупно произведене воде у 2014. години. У Годишњем извјештају „Водовод“
а.д. за пословну 2015. годину представљена је сложена структура губитака воде
према IWA стандарду. Укупан улаз воде у систем (27.675.109 m3) рашчлањен је на
овлаштену потрошњу (18.903.062 m3 воде, коју чине фактурисана и нефактурисана
овлашена потрошња) и на губитке воде у количини од 8.772.047 m3 воде. Наведени
губици потом су рашчлањени на привидне губитке (744.626 m3 воде-неовлаштена
потрошња и грешке у мјерењу) и стварне губитке (8.027.421 m3 воде: цурење и
прелијевање на водоводима, дистрибутивној мрежи и прикључцима прије
водомјера). У складу с тим, наведено је да је неприходована, дакле и
нефактурисана количина воде у 2015. години износила 10.377.109 m3 воде, на
основу чега „Водовод“ а.д. констатује да су губици воде 37,5% и да су у односу на
2014. годину смањени (39.1%).
Одржавање мреже
Током 2015. године отклоњено је 1.839 кварова у линијским шахтовима,
водомјернимм шахтовима, на кућним прикључцима и на главној линији те
израђено 846 нових прикључака и обављено 535 интервенција на терену. Уз
редовно систематско одржавање канализационе мреже (238 налога за чишћење
17.516 m канализационе мреже), извршене су и 364 интервенције по пријавама
грађана (10.118 m канализационе мреже). Поред тога, извршено је 9 санација на
колекторима и прикључцима на канализационој мрежи, као и снимање на укупно
10.459 m канализационе мреже града те за потребе трећих лица снимање
канализационе мреже у дужини од 44.139 m.
Активности „Водовод“ а.д. у 2015. години биле усмјерене на наставак
реализације програма систематског откривања и отклањања губитака на систему
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водоснабдијевања града. У 2015. години настављена је акција легализације
прикључака у рубним дјеловима града, гдје су реализована 493 прикључка, затим
активности на мрежи и у зони „Сјевер“, које су такође допринијеле смањењу
губитака на мрежи.
1.2.

Кадровска структура и просјечна нето зарада

На дан 31.12.2015. године у „Водовод“ а.д. Бањалука био је просјечно
запослен 331 радник (335 радника, на бази часова рада), што је 1,5% више, у
односу на крај 2014. године, када је било запослено 326 радника.
Квалификациона структура запослених радника у 2015. години
У укупном броју запослених, 25,8% су квалификовани радници (86), 21,8%
радници са средњом стручном спремом (72), 17,5% су запослени с високом
стручном спремом, звањима доктори наука, магистри и специјалисти (58), 17,0%
укупног броја запослених чине висококвалификовани радници (56), 15,1%
полуквалификовани и неквалификовани радници (50) и с најмањим учешћем од
2,7% су радници с вишом стручном спремом (9).
У старосној структури запослених у 2015. години, највеће учешће, од
40,3%, имају радници старији од 50 година (134 радника), радници млађи од 40
година учествују са 33,0% (109 радника), а радници старосне доби од 40 до 50
година учествују са 26,7% (88 радника).
Просјечно исплаћена мјесечна нето зарада запослених радника „Водовод“
а.д. износила у 2015. години 856 КМ (у 2014. години 818 КМ) и повећана је 4,6%, у
односу на претходну годину.

1.3.

Финансијки резултати пословања

Прије сагледавања финансијских резултата пословања потребно је
напоменути да је на основу Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији
потписан Споразум о предаји на управљање и одржавање јавног водовода и
канализације. Сходно наведеном Споразуму, обавезе по кредитним средствима
KfW банке пренесене су с позиције финансијских трошкова „Водовода“ на
нематеријална улагања и у складу с тим за 2013. годину извршена је корекција
резултата, прекњижавањем 1.988.570 КМ с финансијских расхода на
нематеријална улагања. У 2014. години на исти начин је прекњижено 2.093.078
КМ, а у 2015. години 2.134.574 КМ. С обзиром да се у овој Информацији
разматрају финансијки показатељи за 2015. годину, у поређењу с 2014. годином,
треба узети у обзир смањење расхода и корекцију финансијског резултата усљед
преношења дијела расхода на нематеријална улагања и у базном и у извјештајном
периоду. Сходно наведеном, извршена је за 2014. годину смањењем финансијских
трошкова и повећањем добити (добит по билансу успјеха за 2014. годину утврђена
у износу од 1.289.940 КМ, а добит по билансу стања-пренос дијела
ревалоризационих резерви по основу расходовања сталних средстава 20.216 КМ,
што укупно износи 1.310.156 КМ).
Уз просјечно ангажовање 335 радника (исказано на бази часова рада), у
2015. години остварен је укупан приход од 16.908.895 КМ, који је 1,7% већи, у

6
односу на укупан приход остварен у 2014. години (16.620.209 КМ). Структуру
укупног прихода из 2015. године чине:
- пословни приход у износу од 16.589.306 КМ (98,1% укупног прихода),
- финансијски приход у износу од 230.870 КМ (1,4% укупног прихода) и
- остали приходи у износу од 88.719 КМ (0,5% укупног прихода).
У односу на укупне расходе „Водовод“ а.д. Бањалука, исказане по
годишњем обрачуну за 2014. годину (15.330.269 КМ), укупни расходи у 2015.
години, који износе 16.879.153 КМ, забиљежили су повећање од 10,1%.
У структури укупних расхода, који су у 2015. години износили 16.879.153
КМ, највеће учешће од 32,1% остварили су трошкови бруто зарада и накнада
(5.416.557 КМ), а затим слиједе остали материјални и нематеријални трошкови,
порези и доприноси (4.575.283 КМ) с учешћем од 27,1%, амортизација трајних
средстава од 16,4% (2.761.101 КМ), трошкови горива и електричне енергије с
учешћем од 9,1% (1.528.582 КМ), трошкови сировина и материјала од 7,7%
(1.302.581 КМ), трошкови непроизводних услуга од 2,0% (338.686 КМ), негативне
курсне разлике од 1,8% (310.457 КМ), трошкови транспортних услуга од 1,7%
(293.276 КМ), трошкови одржавања основних средстава, с учешћем у укупним
расходима од 1,5% (246.392 КМ) те расходи камата с учешћем од 0,6% (106.238
КМ).
У односу на 2014. годину, у 2015. години највеће повећање исказано је код
трошкова амортизације од 26,0%, осталих материјалних и нематеријалних
трошкова, пореза и доприноса од 18,1% и трошкова одржавања основних
средстава од 17,3%, а затим слиједе трошкови горива и електричне енергије с
повећањем од 8,4%, расходи камата од 6,8% и трошкови бруто зарада од 6,0%.
Смањење, у односу на 2014. годину забиљежили су у 2015. години сљедећи
трошкови: трошкови непроизводних услуга од 27,0%, трошкови сировина и
материјала од 6,2% и негативне курсне разлике од 0,9%.
Као разлика између исказаних прихода и расхода у 2015. години,
проистекла је бруто добит у износу од 29.742КМ, док је за 2014. годину, по основу
накнадног прекњижавања финансијских расхода, исказана бруто добит у износу
од 1.289.940 КМ.
Наплата потраживања
Наплата потраживања по категоријама потрошача у 2015. години
представљена је у сљедећем прегледу:
Категорије потрошача
Широка потрошња
ЗЕВ / Кућни савјети
Мала привреда, предузетништво
Привреда, установе и институције
УKУПНО

Фактурисано у
КМ
5.782.881
4.667.168
1.968.853
4.570.475
16.989.377

% наплате
Наплаћено у
КМ
потраживања
5.719.508
98,9
4.438.016
95,1
1.915.640
97,3
4.258.428
93,2
16.331.592
96,1

У Извјештају о пословању „Водовод“ а.д. за 2015. годину наведено је да је
током 2015. године укупно наплаћена реализација износила 16.331.593 КМ и већа
је 7,6%, у односу на 2014. годину. При том је укупно фактурисана реализација у
2015. години износила 16.989.377 КМ, што је 6,7% више, него у 2014. години. Као
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однос наплаћене и фактурисане испоруке воде, произашао је просјечан степен
наплате потраживања у 2015. години од 96,1% (у 2014. години 95,3%). У оквиру
просјечног степена наплате у 2015. години (96,1%), посматрано са становишта
структуре потрошача, највиши ниво наплате остварен је у категорији широке
потрошње, од 98,9%, а најнижи у категорији потрошача „привреда, установе и
институција“ од 93,2%.
У односу на остварени просјечан степен наплате потраживања у 2014.
години (95,3%), евиидентно је повећање наплативности укупних потраживања у
2015. години (96,1%), што је резултат активности на повећању наплате
потраживања. Током 2015. године поднесено је 1.058 тужби у укупној вриједности
потраживања од 754.809,44 КМ. Поред тога, потписано је 1.398 споразума о
репрограму дуга у вриједности од 2.353.250,45 КМ, издато 4.609 радних налога за
искључење корисника с водоводне мреже и достављено 5.639 опомена пред тужбу
нередовним платишама.
Укупан износ пренесених потраживања из ранијих година износио је на
крају 2015. године 3.098.119 КМ и смањен је 51,0%, у односу на пренесена
потраживања на крају 2014. године (6.316.656 КМ). Међутим, потраживања од
купаца текућег периода, која су на крају 2015. године износила 5.955.080 КМ,
повећана су 92,2%, у односу на текућа потраживања 2014. године (3.098.119 КМ).
Укупне обавезе „Водовод“ а.д. по годишњем обрачуну за 2015. годину
износиле су 6.776.258 КМ (краткорочне 2.804.963 КМ и дугорочне 3.971.295 КМ) и
повећане су 1,9%, у односу на стање укупних обавеза по обрачуну за 2014. годину
(6.753.480 КМ).
1.4.

Инвестиционе активности

Током 2015. године „Водовод“ а.д. Бањалука реализовало је властитим
средствима инвестиционе активности у вриједности од 2.101.601 КМ, које су 7,0%
веће, у односу на вриједност инвестиција из 2014. године (1.963.276 КМ).
Инвестициона улагања у 2015. години односила су се на набавку машина и опреме
(131.448 КМ, односно 6,3%), транспортних средстава (101.609 КМ, што представља
4,8%), на изградњу грађевинских објеката (269.883 КМ, односно 12,8%) и на
изградњу цјевовода (1.598.661 КМ), што представља 76,1% укупних инвестиција.
Средства прибављена кредитом Свјетске банке утошена су у завршетак
реализације друге фазе Фабрике воде у Новоселији. Обавеза према ануитетима из
овог кредита износила је у 2015. години 621.235 КМ (неотплаћени дио кредита
крајем 2015. године износио је 4.497.420 КМ). Ануитети према кредитном
задужењу код KfW банке, које сервисира Град Бањалука, износили су у 2015.
години 2.134.574 КМ.

2. Мишљење Одјељења за привреду
о пословању „Водовод“ а.д. Бањалука у 2015. години
2.1.

У односу на 2014. годину, „Водовод“ а.д. Бањалука исказало је у 2015.
години позитивна кретања код сљедећих показатеља:
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- повећање укупне производње воде од 1,4%, односно од 402.784 m3 воде, што је
резултат стављања у функцију система водоснабдијевања Туњице, у оквиру
пројекта финансираног средствима KfW банке.
- повећање просјечног степена кориштења производних капацитета (у 2015.
години 60,6%, а у 2014. години 59,6%), у односу на максимално могуће исталисане
капацитете, „Водовод“ а.д.;
- повећање укупно испоручене воде свим категоријама потрошача у 2015. години
од 2,5%, у односу на потрошњу воде у 2014. години (са 16.872.100 m3 у 2014. години
на 17.298.000 m3 воде у 2015. години);
- смањење укупних губитака воде у мрежи (неиспоручена количина) са 11.699.669
m3 воде у 2014. години на 11.676.553 m3 воде у 2015. години, односно смањено
учешће губитака воде у мрежи у укупно произведеној количини воде са 40,9% у
2014. години на 40,3% у 2015. години;
- остварени укупан приход од 16.908.895 КМ, већи је 1,7%, у односу на укупан
приход остварен у 2014. години (16.620.209 КМ);
- повећање фактурисане реализације у 2015. години за 6,7%, а наплаћене
реализације за 7,6%, у односу на 2014. годину;
- повећање просјечног степена наплате потраживања, са 95,3% у 2014. години, на
96,1% у 2015. години;
- повећање вриједности реализованих инвестиција од 7,0% (са 1.963.276 КМ у
2014. години на 2.101.601 КМ у 2015. години), које су финансиране из властитих
извора „Водовод“ а.д. Бањлаука.
2.2.

У 2015. години „Водовод“ а.д. Бањалука исказало је негативна кретања, у
односу на 2014. годину, код сљедећих показатеља:

- смањење укупне одводње отпадних вода у 2015. години од 11,8% (са 8.762.704 m3
у 2014. години на 7.727.915 m3 у 2015. години;
- повећање укупних расхода у 2015. години од 10,1% (са 15.330.269 КМ у 2014.
години на 16.879.153 КМ у 2015. години);
- у структури укупних расхода, највеће учешће су исказали расходи, који нису у
функцији повећања производње: трошкови бруто зарада и накнада од 32,1%,
остали материјални и нематеријални трошкови, порези и доприноси с учешћем од
27,1% и амортизација трајних средстава од 16,4%;
- у односу на 2014. годину, највеће повећање је исказано код трошкова
амортизације од 26,0%, осталих материјалних и нематеријалних трошкова, пореза
и доприноса од 18,1% и трошкова одржавања основних средстава од 17,3%;
-иако је и у 2014. и у 2015. години исказана бруто добит на основу накнадног
прекњижавања финансијских расхода и на тај начин смањених укупних расхода,
вишеструко је мања добит, као разлика између исказаних прихода и расхода у
2015. години (29.742КМ), у односу на 2014. годину, за коју је утврђена бруто добит
у износу од 1.289.940 КМ;
- повећање укупних обавеза (краткорочних и дугорочних) у 2015. години за 1,9%, у
односу на 2014. годину (са 6.753.480 КМ у 2014. години на 6.776.258 КМ у 2015.
години);
- смањење ликвидних новчаних средстава на крају 2015. године од 4,9%, у односу
на крај 2014. године;
2.3. На основу анализе остварених натуралних и финансијских показатеља
пословања „Водовод“ а.д. Бањалука у 2015. години, презентованих у оквиру ове
Информације, Одјељење за привреду је констатовало да су код већине елемената
квалитета привређивања, у односу на 2014. годину, забиљежена позитивна
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кретања. Сходно наведеном, Одјељење за привреду предлаже градоначелнику
града Бањалуке да упути Скупштини града Бањалуке на разматрање
Информацију о пословању „Водовод” а.д. Бањалука у 2015. години, уз сљедећу
напомену:
- У условима када „Водовод“ а.д. Бањалука исказује, с једне стране
повећање укупне производње воде, смањење укупних губитака воде у мрежи,
повећање просјечног степена кориштења производних капацитета, повећање
укупно испоручене воде свим категоријама потрошача, повећање фактурисане
реализације и просјечног степена наплате потраживања, у односу на 2014. годину,
а с друге стране скроман раст укупног прихода од 1,7% и повећање укупних
расхода у 2015. години од 10,1%, у односу на 2014. годину, смањење укупних
расхода и рационализација трошкова и даље представља сегмент, ка којем треба
усмјерити ефикасније мјере интерне економије, нарочито у погледу расхода, који
нису у функцији повећања производње, а који биљеже значајан раст, као што су
трошкови бруто зарада и накнада и остали материјални и нематеријални
трошкови.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за привреду

ПРЕДЛАГАЧ
Градоначелник
Слободан Гаврановић, дипл. правник
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„Водовод” а.д. Бањалука
Остварено у
Ред.
број

Елементи привређивања

1

2

1
а
б
в
2

Остварени натурални обим
производње према мјесту
производње
- Фабрика воде (Новоселија)
- Бунарски систем (стари погон)
- Гравитација (Суботица)
Максимални обим производње
(капацитети инсталисане опреме)

а
б
в
3
а
б
в

- Фабрика воде (Новоселија)
- Бунарски систем (стари погон)
- Гравитација (Суботица)

Степен кориштења
производних капацитета
- Фабрика воде
- Бунарски систем
- Гравитација

Јед.
мјере
3

Претходној
години

Извјештајном
периоду

(2014.)

(2015.)

4

5

Индекс
5:4
6

m3

28.571.769

28.974.553

101,4

m3
m3
m3

19.034.588
8.986.706
550.475

19.868.681
8.514.654
591.218

104,4
94,7
107,4

lit /sec

1.520

1.520

100,0

lit /sec
lit /sec
lit /sec
lit /sec

1.100
400
20

1.100
400
20

100,0
100,0
100,0

906
59,6

921
60,6

101,7
101,7

604
285
17

630
272
19

104,3
95,4
111,8

%
lit /sec
lit /sec
lit /sec

4

Укупан приход

КМ

16.620.209

16.908.895

101,7

5

Укупни расходи

КМ

15.330.269

16.879.153

110,1

а

Трошкови амортизације

2.190.849

2.761.101

126,0

б

Трошкови бруто зарада

КМ

5.107.624

5.416.557

106,0

КМ

1.409.648

1.528.582

108,4

КМ
КМ
КМ
КМ

1.388.077
210.047
274.843
463.765

1.302.581
246.392
293.276
338.686

93,8
117,3
106,7
73,0

КМ

-

-

-

КМ
КМ

99.432
313.316

106.238
310.457

106,8
99,1

КМ

3.872.668

4.575.283

118,1

в
г
д
ђ
е
ж
з
и
ј

Трошкови горива и елект.
енергије
Трошкови сиров. и материјала
Трошкови одржавања осн.сред.
Трошкови транспортних услуга
Трошкови непроизв. услуга
Финан.расходи по осн.одн.с
повез.прав.лицима
Расходи камата
Негативне курсне разлике
Ост. мат. и немат. трош. порези и
доприноси

КМ

6

Добит

КМ

1.289.940

29.742

2,3

6а

Губитак

КМ

-

-

-

7

Просјеч. исплаћ. мјесеч. нето
зарада по запосл.

КМ

818

856

104,6

329

335

101,8

8

Просјечан број радника на бази
часова рада

11
8а

Просјечан број радника на бази
стања крајем мјесеца
Вриједност реализованих
инвестиција
Назив инвестиције

326

331

101,5

КМ

1.963.276

2.101.601

107,0

КМ
КМ
КМ
КМ

95.432
1.647.343
182.224
38.277

269.883
1.598.661
131.448
101.609

282,8
97,0
72,1
265,5

Извори финансирања

КМ

1.963.276

2.101.601

107,0

Властити извори

КМ

1.963.276

2.101.601

107,0

Туђи извори-кредити

КМ

-

-

-

КМ

4.709.739

4.497.420

95,5

КМ

574.336

621.235

108,2

КМ

2.093.078

2.134.574

102,0

КМ

3.098.119

5.955.080

192,2

КМ

6.316.656

3.098.119

49,0
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ануитет
-Кредитно задужење града код
KfW банке
ануитет
Потраживања од купаца текућег
периода
Пренесена потраживања из
ранијих година
Ликвидна новчана средства

КМ

758.125

721.129

95,1

12

Степен наплате потраживања

%

95,3

96,1

100,8

а

Фактурисана реализација

КМ

15.928.795

16.989.377

106,7

б

Наплаћена реализација

КМ

15.179.623

16.331.593

107,6

13

(краткорочне и дугорочне)

6.648.800

6.776.258

101,9

9

(етапе-фазе)
-Грађевински објекти
-Изградња цјевовода
-Машине и опрема
-Транспортна средства

9а
9б

-Кредит Свјетске банке
(неотплаћени дио, средства уложена у
завршетак II фазе Фабрике воде)

10
10а

Укупне обавезе
КМ

