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Квартален Финансиски извештај  01.01.2018-30.09.2018  

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА   

   

 Белешка 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2017 
  во 000 денари во 000 денари 

Оперативни приходи    

Приходи од продажба  4.993 4.951 

Останати оперативни приходи-  -  

Приходи од капитализирани сопствени производи -  

Оперативни приходи  4.993 4.951 

Оперативни трошоци    

Промена на залихи на готови производи     

и производство во тек  - - 

Потрошени материјали, енергија     

и ситен инвентар  (592) (907) 
Набавна вредност на трговски стоки и 
материјали   - - 

Услуги со карактер на материјални 
трошоци 11 (325) (288) 
Трошоци за вработени 12 (1.260) (1.339) 
Амортизација 17 - - 
Останати оперативни трошоци 13 (1.486) (1.037) 

Оперативни трошоци  (3.663) (3.571) 

    

Оперативна добивка  1.330 1.380 

    

Приходи  од финансирање  - - 

Расходи од финансирање  - - 
Нето приходи (расходи)од 
финансирање 14 - - 

    

Добивка пред оданочување  1.330 1.380 
Данок од добивка 15 135 104 

Добивка за годината  1.197 1.276 

    
Вкупно сеопфатна добивка за 
годината  1.195 1.276 

    

Заработувачка по удел 16 1.195 1.276 
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Квартален Финансиски извештаи на 01.01.2018г -30.09.2018  година  

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА    

За годината што завршува на 30 јуни 2018    

 Белешка 30.09.18 30.09.17 

  
во 000 

денари во 000 денари 

СРЕДСТВА    

Нетековни средства    

Недвижности, постројки и опрема  118 125 

Нетековни средства   118 125 

Тековни средства    

Залихи  96 - 
Побарувања од купувачи и побарувања за   
дадени аванси  5.554 5.153 

Останати тековни средства и АВР  1.710 669 

Краткорочни финансиски средства   - - 

Пари и парични еквиваленти  463 386 

Тековни средства   7.823 6.208 

    

ВКУПНО СРЕДСТВА  7.941 6.333 

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ    

Капитал    

Основачки капитал  180 180 

Ревалоризациона резерва  - - 

Законски резерви  100 - 

Добивка за тековната  година   1.195 1.276 

Акумулирана добивка   5.905 4.568 

Капитал   7.380 6.024 

    

Обврски    

Нетековни обврски    

Долгорочни финансиски обврски  - - 

Тековни обврски    
Обврски кон добавувачи,обврски за примени  
аванси   331 309 

Останати обврски и ПВР  230 - 

Краткорочни финансиски обврски  - - 

Тековен дел од долгорочен кредит  - - 

Тековни обврски   561 309 

Вкупно обврски  561 309 

    

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ  7.941 6.333 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ    

За годината што завршува на 30 септември  2018    

  30.09.18  

  во 000 денари  

Парични текови од оперативни активности    

Добивка пред оданочување  1.195  

Прилагодување за:    

Неотпишана вредност на материјални средства  -  

Камати  приход   -  

Курсни  разлики трошок  -  

Амортизација  -  

Оперативен профит Пред промена во обртен капитал: 1195  
Зголенување /Намалување на Залихи  (96)  
Зголелемување /намалување на Побарувања од 
купувачи  (401)  
Зголемување/намалување  на Останати 
побарувања  (788)  

Зголемување на останати  обврски   -  

Намалување на Обврски кон добавувачи  79  
Парични текови генерирани од оперативни 
активности:  (11)  

Камати    -  

Курсни  разлики   -  

Нето парични текови од оперативни активности  (20)  

Стекнување на основни средства    

Отуѓување на основни средства  -  

Стекнување на камата  -  
Нето парични текови од инвестициони 
активности  (20)  

Парични текови од финансиски активности    

Зголемување /Намалување на  Побарувања по 
основ депозити                 -    

Одливи  за исплата   на ДДВ   21  
Одливи  за исплата  на аконтација на  данок на  
добивка   135  

Нето парични текови од финансиски активности  156  

Нето зголемување на парични средства 
125 

 

Пари и парични средства на почетокот на годината  338  

    

Пари и парични средства на крајот на годината  463  
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1 . Основни податоци за Друштвото 
Јавното  Комунално  претпријатие  е регистрирано  во Централниот  Регистар на Р.М од   
Општината  Градско  на 13.06.2008 година.Друштвото обавува  една  од суштинските, 
основните  дејности  во   секоја  локална самоуправа, дистрибуција на  вода и наплата 
и  изнесување на смет и наплата на истата  услуга.  Друштвото  во  изминатите  години 
ја обавува  основната  дејност  со  добивка, на  добивката  е нереална   затоа што  еден 
од основните трошоци , потрошената  електрична  енергија  ЕВН ја фактурира на ЈКП  
КОМУНАЛЕЦ  КОЈ НЕ ОБАВУВА  ДЕЈНОСТ. ЈКП  КЛЕПА  ПО ЦЕСИИ ЈА ПЛАЌА  
СТРУЈАТА  НА ЕВН. Локалната  самоуправа  треба да најде  решение  за овој проблем  
со  ЕВН, но во исто време да може  комуналното  претпријатие  непречено да ја  
обавува  дејноста.  
Овој трошок  во 2018 година  за 2  квартал изнесува 269 илјади  денари  па добивката 
на друштвото на реална основа  би изнесувала 254 илјади  денари.  
Во 2018  година  друштвото  одговорно лице  е Златко  Арсов од Градско со 18.01.2018 
година . 
 
Основна дејност на Друштвото е шифрата на дејност  36.00 Собирање, обработка и 
снабдување со вода,  
37.00 отстранување на отпадни  води,  
39.00 Дејност за санација и останати услуги за управување со отпад  
81.30 Услужни  дејности  за уредување  и одржување на животна  средина 
 
Сопственост и поврзани субјекти 
Основач  на друштвото е  Општина  Градско.  
 
Вкупниот број на вработени во Друштвото на 30 септември 2018 година изнесува 8 
лица, од кои: 

- вработени со високо образование     1 
- вработени со средно образование     6 

Друштвото деловните трансакции ги обавува  преку денарски и девизни трансакциски 
сметки и тоа во : 
Еуростандар  Банка АД  Скопје - 
Стопанска Банка  АД  Скопје  
 
Друштвото  тековните  обврски, даноци, придонеси  ги сервисира  тековно  и нема 
заостанати  долгови  по било кој основ .  
 

Во 2018  година  друштвото  ќе треба  да направи  дополнителни напори да ги наплати  
заостанатите  побарувања, а доколку истите не успее да ги наплати  ќе треба локалната  
самоуправа да донесе одлука за отпис на истите. 

 
 
-------------------------------------------------    ------------------------------------------- 
          Златко Арсов        Смилева Јагода  
                Директор            Одговорен сметководител 


