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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 

 

ЈП “Водовод и канализација“ је основано 13.02.2004 године на бази одлуке општинског већа ГО 

Гроцка а на основу одлукa о издвајању водоводне јединице из ЈКСП-а. Предузеће је регистровано у 

Регистру привредних субјеката, при Агенцији за привредне регистре, под бројем 1-92005-00. Седиште 

Предузећа је у Гроцкој у улици Петра Драпшина бр. 21 . Предузеће се бави производњом и 

дистрибуцијом воде. Поред наведене основне делатности Предузеће обавља и друге делатности и 

послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: одвођење отпадних вода, 

заменом дотрајалих водоводних и канализационих цеви, извођењем грађевинских радова везаних за 

наведену делатност... 

 

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у средње правно 

лице. 

Порески идентификациони број Предузећа је 103222777 

Матични број Предузећа је 17536320 

 

На дан 31.12.2021 године предузеће је имало 85 просечан број запослених. 

 

Ови појединачни финансијски извештаји одобрени су од стране руководства Друштва  

23.03.2022. Одобрени финансијски извештаји могу накнадно бити измењени на основу мишљења 

ревизора, а у складу са важећим прописима. 

 

2. НОРМАТИВНА ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са важећим прописима у Републици 

Србији заснованим на Закону о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. "Сл. гласник РС", бр. 62/2013, 

30/2018 и 73/2019 - др. закон), односно Међународним стандардом финансијског извештавања за мала 

и средња правна лица (МСФИ за МСП). 

 

       Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица је  

рачуноводствени стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица одобрен од 

Одбора за међународне рачуноводствене стандарде чији је превод утврдило и објавило Министарство 

финансија. Друштво (не)изражава експлицитну и безрезервну изјаву о усаглашености финансијских 

извештаја са МСФИ за МСП, који се примењује на периоде приказане у приложеним финансијским 

извештајима. 

 

РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА 

 

При састављању финансијских извештаја Друштва уважена су следећа начела: 

• Начело сталности, 

• Начело доследности, 

• Начело опрезности, 

• Начело суштине изнад форме, 

• Начело узрочности прихода и расхода и 

• Начело појединачног процењивања. 

 

Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком да 

мовински, финансијски и приносни положај Друштва, као и економска политика земље и економске 
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прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом року („Гоинг Цонцерн“ принцип).  

 

Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, 

обавезама, капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин процењивања 

билансних позиција Друштва, не мења у дужем временском раздобљу.  

 

Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању 

финансијских извештаја Друштва, које треба да резултира да имовина и приходи нису прецењени, а да 

обавезе и трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела опрезности не треба разумети на 

начин свесног, нереалног умањења прихода и капитала Друштва; то јест свесног, нереалног увећања 

расхода и обавеза Друштва.  

 

Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција Друштва, а тиме, 

последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено обухватање треба да се 

врши у складу са суштином трансакција и њиховом економском реалношћу, а не само на основу 

њиховог правног облика. 

 

Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и других 

догађаја у Друштву није везано за моменат када се готовина или готовински еквиваленти, по основу 

тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за моменат када се догоде. Таквим 

приступом омогућено је да се корисници финансијских извештаја не информишу само о прошлим 

трансакцијама Друштва које су проузроковале исплату и примања готовине, већ и обавезама Друштва 

да исплати готовину у будућности, као и о ресурсима који представљају готовину које ће Друштво 

примити у будућности. 

 

ГРЕШКЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА    

 

Материјално значајном грешком Друштво сматра грешку која је у појединачном или у 

кумулативном износу са осталим грешкама већа од 5% оствареног укупног прихода  те је сходно 

наведеном Друштво, тако и понашало у изради завршног рачуна 2021. На име у нашим пословним 

књигама приказане у грешке мање материјалне које су евидентиране на групи рачуна 59 и 69.  

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаним Правилником о садржини и форми 

образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, и предузетнике („Сл. гласник РС“, 

бр. 89/2020). 

 

Финансијски извештаји предузећа за обрачунски период који се завршава 31.12.2021. године 

састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним стандардом 

финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП), 

Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013) и другим подзаконским 

прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним 

рачуноводственим политикама Предузећа. 

 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено. 

 

Приложени финансијски извештаји су усаглашени са свим захтевима МСФИ за МСП и 

сматрају финансијским извештајима састављеним у складу са МСФИ за МСП. 

 

Приликом састављања приложених финансијских извештаја предузеће је применило усвојене 

рачуноводствене политике које су обелодањене, а које су базиране на МСФИ за МСП и другим 

важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије. Рачуноводствене политике 
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су примењене доследно, осим тамо где је другачије назначено. 

 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

3.1. Коришћење процењивања 

 

 Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП и 

рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства Друштва 

коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе 

исказане у финансијским извештајима и напоменама уз финансијске извештаје. Ове процене и 

претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан биланса стања.  

 

 Најзначајније процене односе се на утврђивање обезвређења финансијске и нефинансијске 

имовине, признавање одложених пореских средстава, утврђивање резервисања за судске спорове и 

дефинисање претпоставки неопходних за актуарски обрачун накнада запосленима по основу 

отпремнина, и исте су обелодањене у одговарајућим рачуноводственим политикама и/или 

напоменама уз финансијске извештаје. 

 

 Упоредне информације чине финансијски извештаји Друштва за 2020. годину, нису били предмет 

ревизије. 

 

 У складу са Одељком 10 „Рачуноводствене политике, процене и грешке“, Друштво је извршило 

усклађивање упоредних података на основу Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 

контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 89/2020).  

 

 

3.2. Пословни приходи 

 

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до 

краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко - поверилачки однос и 

да је испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене надокнаде или 

потраживања, узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које Друштво 

одобри.  

 

Приход од продаје робе се признаје онда када су задовољени сви следећи услови: 

 

а) Друштво је пронело на купца све значајне ризике и користи од власништва над робом; 

б) Друштво не задржава учешће у управљању продатом робом у мери која се обично повезује са 

власништвом, нити задржава ефективну контролу над продатом робом, 

ц) износ прихода се може поуздано измерити; 

д) вероватан је прилив економске користи повезане са том трансакцијом у Друштво; 

е) трошкови који су настали или ће настати у вези са трансакцијом могу се поуздано измерити. 

 

Приходи од услуга исказани су сразмерно степену завршености услуге на дан билансирања. 
Приходи од уговора са купцима успоставља свеобухватан оквир за признавање 
прихода. Друштво је анализирало утицај примене МСФИ 15 на главне категорије својих 

извора прихода. Руководство Друштва верује да би примена МСФИ 15 - Приходи од уговора 

са купцима била нематеријална за поштену презентацију финансијских извештаја. 
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3.3. Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе; смањење вредности залиха 

недовршених и готових производа и недовршених услуга; трошкови материјала; трошкови горива и 

енергије; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови производних услуга; 

трошкови амортизације; трошкови дугорочних резервисања; нематеријални трошкови, умањени за 

приходе од активирања учинака и робе и повећање вредности залиха недовршених и готових 

производа и недовршених услуга. 

 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

 

• расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских 

користи које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери; 

• расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело 

узрочности); 

• када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају 

путем поступка системске и разумне алокације; 

• расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до 

којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за 

признавање у билансу стања као средство; 

• расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања 

средства.  

 

3.4. Трошкови позајмљивања 

 

Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови у вези са позајмљивањем средстава. 

Друштво  све трошкове позајмљивања признаје као расход периода у коме су настали.  

 

3.5. Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата - према трећим 

лицима (независно од тога да ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања 

или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката валутне клаузуле 

– према трећим лицима; приходе и расходе из односа са матичним, зависним и осталим повезаним 

правним лицима; и остале финансијске приходе и расходе. 

 

 

3.6. Остали приходи и расходи 

 

     У оквиру осталих прихода (који укључују и приходе од усклађивања вредности остале имовине 

која се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих прихода, исказују се 

добици који могу, али не морају да проистекну из уобичајених активности Друштва. Добици 

представљају повећања економских користи Друштва и као такви, по природи, нису различити од 

других прихода. Добици укључују, на пример, добитке од продаје некретнина, постројења и опреме; 

по већој вредности од књиговодствене у моменту продаје. 
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    У оквиру осталих расхода (који укључују и расходе по основу обезвређења остале имовине која се 

вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха), поред других осталих расхода, исказују се и губици 

који могу, али не морају, да проистекну из уобичајених активности Друштва. Губици (на пример, 

мањкови или губици настали продајом средстава по нижој вредности од књиговодствене) 

представљају смањење економских користи и, као такви, по својој природи, нису различити од 

других расхода. 

 

Период амортизације, односно  амортизационе стопе нематеријалне имовине су: 

 

ОПИС 

Корисни век 

трајања (у 

годинама) 

Стопа 

амортизације 

 (у %) 

НЕКРЕТНИНЕ 

Грађевински објекти високоградње и 

нискоградње армиранобетонске конструкције 
40-50 1-2,5% 

Грађевински објекти нискоградње  с доњим 

стројем 
25-30 3,33-4% 

Грађевински објекти високоградње и 

нискоградње дрвене конструкције 
15-20 5-6,67% 

Остали грађевински објекти 10-20 5-10% 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

Опрема (производна и преносна опрема и 

постројења) 
5-20 5-20% 

Погонски и пословни инвентар(стројеви, 

алати,транспортна средства и уређаји) 
5-10 10-20% 

Намештај, пословни инвентар и сл.. 5-10 10-20% 

Канцеларијска опрема  4-10 10-25% 

Путничка моторна возила, возила на моторни 

погон и прикључни уређаји 
5-10 10-20% 

Рачунска опрема, телекомуникациона опрема 3-5 20-33,33% 

 

 

 

Период амортизације и метод амортизације преиспитују се на крају пословне године, уколико 

постоје назнаке да је дошло до значајне промене у односу на претходни период. 

 

Ако корисни век нематеријалне имовине не може поуздано да се  утврди, он се процењује као 

период који није дужи од десет година. 

 

Промене периода и методе амортизације се рачуноводствено  обухватају као промене у 

рачуноводственим проценама. 
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Нематеријална имовина престаје да се признаје по њеном отуђивању или када се од њеног 

коришћења или отуђења не очекују будуће економске користи. 

 

Добици или губици који проистекну  из расходовања или отуђења нематеријалне имовине 

утврђују се као разлика између нето примљених средстава и књиговодственог  износа средства  и 

представљају приход  или расход  у  билансу успеха. 

 

3.7. Некретнине, постројења и опрема 

 

Некретнине, постројења и опрема су материјалне ставке које се држе за коришћење у 

производњи производа или испоруци добара или услуга, за изнајмљивање другима или за 

административне сврхе, и за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода. 

 

Алат и ситан инвентар који задовољавају услове из става 1. признају се као опрема, а ако не 

задовољавају наведене услове исказују се као залихе. 

 

Резервни делови који не задовољавају наведене услове, приликом уградње, исказују се као 

трошак пословања. Важнији резервни делови и помоћна опрема сматрају се некретнинама, 

постројењима и опремом када се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода. 

Слично томе, ако се резервни делови и опрема за сервисирање могу користити само у вези са неком 

ставком некретнина, постројења и опреме, они се обрачунавају као некретнине, постројења и опрема.  

 

Ако се не може утврдити књиговодствена вредност замењеног дела, као показатељ се користи 

трошак замене. 

 

Улагања која имају карактер текућег одржавања некретнина, постројења и опреме представљају 

расход периода у коме су настала. 

 

Земљиште и објекти су засебна средства и засебно се евидентирају, чак и у случају када су 

заједно стечени. 

 

Некретнине,  постројење  и  опрема,  који  испуњавају  услове  да  буду  признати  као  

средство, одмеравају се по својој набавној вредности/цени коштања. Набавна вредност се састоји од 

набавне цене увећане за све зависне трошкове набавке, а умањене за трговинске попусте и рабате. 

Ставке некретнина, постројења и опреме израђене у сопственој режији, признају се у висини цене 

коштања уз услов да она не прелази нето тржишну вредност. 

 

Након почетног признавања ставке некретнина, постројења и опреме се вреднују по набавној 

вредности умањеној за целокупну акумулирану амортизацију и целокупне акумулиране губитке због 

умањења вредности. 

 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом , применом стопа које се утврђују на 

основу  процењеног  корисног века употребе средстава.  

 

Основица за амортизацију средства је набавна вредност/цена коштања.   

 

Преостала вредност, односно нето износ који Друштво очекује да ће добити за средство на 

крају његовог корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења, сматра се једнаком 

нули.  
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Амортизација средства започиње када је оно расположиво за коришћење, односно када се 

налази на локацији и у стању које је неопходно да средство функционише на начин који руководство 

Друштва очекује. 

 

Амортизација средства престаје када се оно искњижи, што значи да се оно амортизује чак и ако 

се не користи. 

 

Корисни век трајања некретнина, постројења и опреме, односно амортизационе стопе и метод 

обрачуна амортизације, преиспитују се на крају пословне године и ако су очекивања заснована на 

новим проценама значајно различита од претходних онда се она  рачуноводствено обухватају као 

промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови амортизације за текући и будући период 

се коригују. 

 

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања 

или када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве 

будуће економске користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења некретнина, постројења и 

опреме утврђују се као разлика између процењених нето прилива од  продаје и исказаног износа 

средства и признају се као приход или расход у билансу успеха.  

 

Друштво може признати као средство следеће издатке за истраживање и процењивање 

минералних ресурса: 

а) стицање права на истраживање; 

б) топографске, геолошке, геохемисјке и географске студије; 

в) истраживачко бушење, ископавање и узорковање; и 

г) активности повезане са проценом техничке изводљивости и економске одрживости. 

 

Издаци повезани са развојем минералних ресурса не треба да се признају као средства за 

истраживање и процену. Средства за истраживање и процену минералних ресурса треба да се 

одмеравају при почетном признавању по набавној вредности.  

 

Средства за истраживање и процену минералних ресурса тестирају се у погледу обезвређења 

када чињенице и околности указују на то да књиговодствена вредност средства за истраживање и 

процењивање минералних ресурса може да премашује његов надокнадиви износ, при чему се 

презентује и обелодањује губитак од умањења вредности. 

 

3.8. Залихе 

 

Залихе се одмеравају по нижем износу између набавне вредности/цене коштања и процењене 

продајне цене умањене за трошкове довршења и продаје. 

 

За залихе робе и материјала трошкови прибављања подразумевају: фактурну вредност и 

директне зависне трошкове набавке, а трговачки попусти, рабати и сличне ставке умањују фактурну 

вредност. Фактурна вредност се утврђује на основу износа садржаног у фактури добављача.  

   

Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са пружањем 

услуга. Директни трошкови услуга су директни трошкови, за рад особља које директно учествује у 

пружању услуга, директни трошкови материјала и остали директни трошкови, као што је ангажовање 

спољних експерата и слично. Индиректни трошкови услуга су трошкови помоћног материјала, 

енергије утрошене за пружање услуга. 
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3.9. Краткорочна потраживања и пласмани 

 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања по основу продаје производа, робе и услуга 

повезаним друштвима и осталим правним и физичким лицима у земљи као и потраживања по другим 

основама (потраживања за камату, потраживања од запослених, потраживања од државних органа и 

организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса и друго), за које се очекује да 

ће бити реализована у року од 12 месеци од датума билансирања.  

 

Краткорочна потраживања по основу продаје мере се по вредности из оригиналне фактуре, а 

накнадно по фактурној вредности умањеној за исправку вредности по основу ненапативих 

потраживања. Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у 

функционалну валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од 

датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода 

или на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути се на дан биланса стања прерачунавају 

према важећем средњем курсу, а курсне разлике се признају као приход или расход периода.  

 

Краткорочни финансијски пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале 

краткорочне финансијске пласмане са роком доспећа, односно продаје до годину дана од датума 

биланса стања. У оквиру краткорочних финансијских пласмана исказује се и део датих дугорочних 

кредита Друштва чија се наплата очекује у року од годину дана од датума биланса стања. 

 

 

Процењивање краткорочних потраживања и пласмана врши се на крају обрачунског периода на 

основу ризика наплативости. Потраживања која нису наплаћена до краја обрачунског периода 

процењују се на следећи начин:  

 

Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода 

периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за 

њихову наплату прошло најмање360 дана.  

 

Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши уколико је 

ненаплативост извесна и документована (нпр: Друштво није успело судским путем да изврши њихову 

наплату, потраживање је застарело у складу са релевантним прописима којима се уређује застарелост 

попут ЗОО, купца је немогуће лоцирати услед тога што је брисан из надлежног регистра и сл). 

 

Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко 

рачуна исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана 

доноси директор Друштва. 

 

Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог комисије за попис 

потраживања и краткорочних пласмана доноси директор Друштва. 

 

 

3.10. Обавезе 

 

Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева 

одрицање од економских користи (ресурса) Друштва да би се задовољио захтев друге стране. 

 

Приликом вредновања обавеза, а сходно релевантним одредбама Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја, обавеза се признаје у билансу стања: 
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• када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за резултат 

измирење садашње обавезе  

• када износ за измирење може поуздано да се одмери. 

 

Поред наведеног, при вредновању се уважава начело опрезности, под којим се подразумева 

укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису прецењени, а обавезе или 

трошкови потцењени.  
Друштво није извршило обезвређење потраживања у складу са МСФИ 9 – 

Финансијски инструменти јер су захтеви за умањењем вредности сложени и захтевају 
просуђивање од стране руководства, процене и претпоставке, као и развијање новог модела  

очекиваних кредитних губитака. Руководство Друштва верује да обезвређење потраживања 

у складу са МСФИ - Финансијски инструменти, било нематеријално за поштену презентацију 
финансијских извештаја. 

 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима; 

дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама од 

вредности, обавезе по основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), краткорочне 

финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних лица, краткорочни 

кредитии зајмови у земљи и иностранству, део дугорочних кредита и зајмова, као и других обавеза 

које доспевају до једне године и остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из 

пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у року до 

годину дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које испуњавају 

наведени услов, док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се измирење очекује у дуţем 

року. 

.  

3.11.  Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина 

 

Резервисање се признаје када: 

 

• Друштво има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 

• је вероватно да ће се од Друштва захтевати да пренесе економске користи приликом измирења; 

• износ обавезе се може поуздано проценити. 

 

Друштво одмерава резервисање по најбољој процени износа потребног за измирење те обавезе 

на датум извештавања. Најбоља процена је износ који би неки субјект разумно платио да измири 

обавезу на крају извештајног периода или да је на тај датум пренесе трећој страни. 

 

Свако кориговање претходно признатих износа признаје се као приход или расход, осим 

уколико резервисање није првобитно признато као део набавне вредности средстава.  

 

Резервисања су вршена на терет расхода периода по основу: 

 

- резервисања за судске спорове 

- резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију; 

- друга резервисања у складу са одлуком надлежног органа. 

 

3.12. Примања запослених 
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Примања запослених су сви облици накнада које Друштво даје у размену за услуге запослених, 

укључујући директоре и руководство. Примања запослених обухватају: 

а) краткорочна примања запослених су примања запослених (осим отпремнина) која доспевају за 

плаћање у року од дванаест месеци након завршетка периода у коме су запослени пружали релевантне 

услуге; 

б) примања по престанку запослења су примања запослених (осим отпремнина) која треба 

исплатити по престанку запослења; 

ц) остала дугорочна примања запослених су примања запослених  (осим примања по престанку 

запослења и отпремнина) која не доспевају за исплату у периоду од  дванаест месеци након краја 

периода у којем су запослени пружали своје услуге; 

д) отпремнине као примања запослених која се исплаћују као резултат било:  

- одлуке Друштва  да прекине рад неког запосленог пре уобичајеног датума пензионисања, или 

- одлуке запосленог да добровољно прихвати да је вишак, у замену за та примања. 

 

Примања запослених такође укључују трансакције плаћања на основу акција у којима запослени 

добијају инструменте капитала (као што су акције или опције акција) или готовина или друга средства 

у износу који се заснива на цени акција или других инструмената капитала Друштва. 

  

3.13. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да уплаћује 

доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе на 

терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом 

прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из 

бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист 

одговарајућих државних фондова. Друштво није у обавези да запосленима након одласка у пензију 

исплаћује накнаде које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије. Доприноси на терет 

запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 

 

3.14. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Појединачним општим 

актом о раду, Друштво је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у пензију из члана 125. 

став 1. тачка 3 овог закона у висини две просечне зараде у Републици, према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове статистике. 

Поред тога, Законом о раду у  члану  120. је прописано да се Општим актом, односно Уговором о 

раду може да се утврди право на јубиларну награду и солидарну помоћ.  Број месечних зарада за 

јубиларне награде одређује се на основу броја година које је запослени провео у ентитету.  

Друштво отпремнине измирује на терет текућих расхода.  
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3.15. Порез на добитак 

 

Порески расход периода је износ обрачунатог пореза на добитак за плаћање, који је утврђен у 

пореској пријави за порез на добитак, у складу са пореским прописима. 

 

Износ текућег пореза који није плаћен признат је као обавеза текуће године. 

 

Више плаћени износ пореза за текући и претходне периоде од износа доспелог за плаћање 

признаје се као средство (потраживање). 

 

3.16. Порески расход периода 

 

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама 

Закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 

43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 

- аутентично тумачење и 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020). Порез на добит обрачунат је 

по стопи од 15% на пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након умањења за 

искоришћене пореске кредите. Опорезива основица укључује добитак исказан у билансу успеха, који 

је коригован у складу са пореским прописима Републике Србије. 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 

обрачунских периода, али не дуже од 5 година од године у којој је то право на порески кредит 

утврђено. Право на порески кредит по основу улагања у сопствену делатност утврђивано је последњи 

пут у 2013. години, када је то право укинуто.  Изузетак је порески обвезник који уложи у своја основна 

средства, односно у чија основна средства друго лице уложи више од једне милијарде динара, а који та 

средства користи за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачком акту 

обвезника, односно наведених у другом акту обвезника, којим се одређују делатности које обвезник 

обавља и у периоду улагања додатно запосли на неодређено време најмање 100 лица у периоду од 

десет година сразмерно том улагању. 

Губици утврђени у пореском билансу, изузев капиталних добитака и губитака који су утврђени у 

складу са овим законом, могу се пренети на рачун добити утврђене у пореском билансу из будућих 

обрачунских периода, али не дуже од пет година. 

 

3.17. Одложени порез       

 

Одложени порез представља износ који је повратив или платив у будућем периоду, а који је 

настао као резултат трансакција и догађаја из претходних периода. Такав порез настаје по основу 

разлике између износа средстава и обавеза који су признати у билансу стања и признавања тих износа 

од стране пореског органа, и преноса неискоришћених пореских губитака и пореских кредита. 

 

Одложено пореско средство се признаје по основу: 

  

Привремене разлике су разлике између књиговодствене вредности средстава или обавезе и 
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пореске основице тог средства или обавезе. 

Одложена пореска обавеза утврђује се тако што се важећа или очекивана пореска стопа примењује 

на одбитне привремене разлике. 

 

Одложене пореске обавезе настају по основу сталних средстава која подлежу амортизацији, када 

је њихова књиговодствена вредност већа од пореске основице. 

У финансијским извештајима обавезно се врши пребијање одложених пореских средстава и 

обавеза. 

Уколико је резултат пребијања нето одложена пореска обавеза, она се обавезно признаје у 

финансијском извештају. 

Уколико је резултат пребијања нето одложено пореско средство, оно се признаје до износа у којем 

се у будућем периоду очекује добитак (односно опорезиви добитак). 

 

3.18. Државна давања 

 

Државно давање је помоћ државе у облику преноса ресурса Друштву по основу испуњених 

извесних услова у прошлости или будућности који се односе на пословне активности Друштва. 

 Друштво признаје државна давања на следећи начин: 

а) давања која не намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се 

као приход приликом признавања потраживања по основу давања; 

б) давања која намећу примаоцу услове у вези са одређеним будућим резултатима признају се као 

приход само када се испуне услови у вези са резултатима; 

ц) давања добијена пре испуњавања критеријума признавања признају се као обавеза. 
 

 

4.  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

Друштво нема нематеријалну имовину на дан 31.12.2021 године 

 

5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми Друштва приказане су у 

табели у наставку. 

 
  

Земљиште 
Грађеви 

нски 

објекти 

 

Постројења 

и опрема 

 

Остале 

НПО 

НПО 

у     

припрем 

Улагања 

на туђим 

НПО 

Аванси 

за  

НПО 

 

УКУПНО 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

Почетно стање - 1. јануар. 

2021 год. 
134 730.327 71.325 

 
27.670 3.572  833.028 

Нова улагања и накнадна 

повећања 

 
            70 17.648 

 
1.915 1.723  21.356 
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Стицања путем пословних 

комбинација 

        

Отуђења и расходовање         

Преноси из инвестиционих 

некретнина 

        

Остало         

Крајње стање - 31. 

децембар 2021. год. 
134 730.397 88.973 

 
29.585 5.295  854.384 

         

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 

Почетно стање - 1.јануар 

2021. год. 

 

 327.091 46.601 
  

3.440 
 

377.132 

Амортизација  21.112 6.021   520  27.653 

Губици због обезвређења   1.675     1.675 

Отуђења и расходовање         

Стицања путем пословних 

комбинација 

        

Остало         

Крајње стање - 31. 

децембар 2021 год. 

 

               348.203 54.297 
  

3.960 
 

406.460 

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ 

31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОД. 134 382.194 34.676  29.585 1.335  447.924 

31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОД. 134 424.611 26.870  15.770 322  467.707 
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Наведене некретнине су државана својина и углавном нису уписане у земљишне књиге, 

у току је поступак за легализациу истих. 

 

Предузеће је поступку добијања лиценце за обављање послова снабдевања водом за 

пиће системом јавног водовода, сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 

системом јавне канализације број 2090 од 21.номебра 2017. године. 

 

6. ЗАЛИХЕ 

 

ЗАЛИХЕ 2021 2020 

Материјал, резервни делови, алат и ситан 

инвентар 

4.091 4.141 

Недовршена производња и недовршене услуге   

Готови производи   

Трговачка роба   

Плаћени аванси за залихе и услуге 143 33 

Минус: Обезвређење залиха и датих аванса   

 

УКУПНО 
4.234 4.174 

 

Предузеће има намеру да залихе које буду обезвређене у наредном периоду прода као 

отпадни материјал. 

 

7.ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 

 2021 2020 

Купци у земљи – матична и зависна правна лица   

Купци у земљи – остала повезана правна лица   

Купци у иностранству – остала повезана правна 

лица 

  

Купци у земљи 73.429 77.981 

Купци у иностранству   

Остала потраживања по основу продаје   

Минус: Исправка вредности потраживања по 

основу продаје 
-58.653 -54.949 

УКУПНО 14.776 23.032 

 

Са стањем на дан 31. децембра 2021 године, за потраживања по основу продаје у износу 

од 73.429 хиљада дин извршена исправка вредности/кумулативно (58.653 хиљада дин.). 

Процењено је да се може очекивати наплата дела ових  потраживања.  
 

Друштво располаже информационим системом који са прецизношћу може да 
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искаже износ потраживања од купаца од чијег рока плаћања је прошло више од 60 дана.  

 

Руководство је извршило процену потраживања од чијег рока је прошло више од 60 

дана, користећи могућности постојећег информационог система постављајући доњу 

границу наплативности потраживања на износу од РСД   5  хиљада која  се сматра 

просечним двомесечним рачуном. На основу тако постављених критеријумa исказана су 

ненаплаћена потраживања која нису већ исправљена у укупном износу од РСД 2.307 

хиљада. 

 

Исправљена су потраживања од купаца физичких лица у 2021. години у износу од 

РСД 4.170 хиљада, а од купаца правних лица у износу од РСД 2.361 хиљада. 

 

Руководство сматра да ће  настојати да повeћа финансијску стабилност појачаним 

активностима усмереним ка наплати доспелих а ненаплаћених потраживања од купаца. 

 

Промене на рачуну исправке вредности потраживања по основу продаје су као што 

следи: 

 

 2021. 2020. 

На дан 1. јануара 54.949 56.096 

Исправка вредности потраживања која се 
односи на 
ранији период-повучена тужба 

 -697 

Исправка потраживања 6.532 4.118 

Наплаћена исправљена потраживања             -2.828 -4.568 

На дан 31. децембра 58.653 54.949 

 

Формирање и укидање за губитке због умањења вредности исказана су у оквиру осталих 

расхода/прихода у билансу успеха. 
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УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА   

   

У складу са чланом 22. Закона о рачуноводству, друштво је извршило усаглашавање потраживања и 

обавеза са дужницима и повериоцима. Друштво је са стањем на дан 31.12.2021. године својим 

дужницима доставило списак неплаћених обавеза у виду извода отворених ставки. 

Стање неусаглашених потраживања и обавеза на претходно наведени датум је следеће: 

 

 
Усаглашавање потраживања                                                                                                    Износ 

Укупан број потраживања                                                                                         475 (правна лица) 

 
Број неусаглашених потраживања                                                                                               14 

 
Учешће неусаглашених потраживања у укупном броју потраживања                                          2,94% 
Укупан износ потраживања (у хиљадама РСД)                                                                           8,134 
  

Укупан износ неусаглашених потраживања (у хиљадама РСД)                                                      121  
Учешће износа неусаглашених потраживања у укупном износу потраживања                             1,48% 

 

 

 

 

 
Усаглашавање обавеза                                                                                                           Износ 

Укупан број обавеза                                                                                                  205 (добављачи) 
Број неусаглашених обавеза                                                                                                       5 

Учешће неусаглашених обавеза у укупном броју обавеза                                                           2,43% 
Укупан износ обавеза (у хиљадама РСД)                                                                                 126,233 
Укупан износ неусаглашених обавеза (у хиљадама РСД)                                                                893 

Учешће износа неусаглашених обавеза у укупном износу обавеза                                             0,70 % 
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8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 

 2021 2020. 

Потраживања за камату и дивиденде   

Потраживања од запослених/позајмице/ 1.422 258 

Потраживања за накнаде зарада које се 

рефундирају 

 95 

Потраживања за више плаћен порез на добит 689 689 

Oстала краткорочна потраживања  0 

Минус: Исправка вредности других 

потраживања 

  

УКУПНО 2.111 1.042 

 

Краткорочни финансијски пласмани чини износ од  2.111  х.РСД на име позајмице дате ЈКП 

Гроцка.
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9.ГОТОВИНА 

 

 2021 2020 

Хартије од вредности – готовински 

еквиваленти 

  

Текући (пословни) рачуни/241/ 14.917 10.298 

Издвојена новчана средства и 

акредитиви 

1 1 

Благајна/243/ 25  12 

Девизни рачун   

Девизни акредитиви   

Девизна благајна   

Остала новчана средства   

УКУПНО 14.943 10.311 

 

 

10.ГОТОВИНА 

 

 2021 2020 

ПДВ у примљеним фактурама по 

општој и посебној стопи (осим плаћених 

аванса) 

356 329 

Потраживања за више плаћени порез на 

додату вредност 

9.053 8.060 

УКУПНО 9.409 8.389 

11.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  

 

 2021 2020 

Унапред плаћени трошкови 7.633 85 

Одложена пореска средства 4.161 5.520 

УКУПНО 11.794 5.605 

 

12.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 

 

 2021. 2020. 

Материјал и роба примљени на обраду и дораду   

Дата јемства, гаранције и друга права 57.400 57.400 

УКУПНО 57.400 57.400 

 

Предузеће ванбилансно води обавезе по основу датих меница оснивачу за кредите 

који су отплаћени у 2016 години. Менице нису враћене од стране банке Предузећу, као и 
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дате менице за потписани репрограм о враћању дуга за ЕПС, и ЈКП Београдски водовoд 

и канализација, Заједно са станом солидарности, ванбилансна актива и пасива укупно 

износи по 57.400 хиљада РСД . 

 

13. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

 

Улози                            2021                     2020                       

Државни капитал-регистрован 386.014 386.014 

Oстали основни капитал 1.362 1.362 

Губитак ранијих година -57.079 -20.325 

Губитак текуће године -35.694 -36.754 

УКУПНО 294.603 330.297 

Друштво је 09.08.2016. године урадило процену капитала која је регистровна и  

прихваћена у АПР-у услед чега је дошло до промене структуре неновчаног капитала у 

односу на претходну годину.Регистар привредних субјеката БД 62493/2016 

 

 

14. РЕЗЕРВЕ 

 

 

Предузеће не поседује законске као ни статутарне и друге резерве. 

 

 

              15.    ПРИКАЗАНИ КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Промена капитала предузећа могу се приказати на следећи начин: 

 

 2021 

Почетно стање – 1.1.2021 год. 387.376 

Кориговано почетно стање у налогу бр. 1 под. 1.01.2021 год.  

Остала повећања  

Не покривен губитак из 2020 -57.079 

Губитак текуће године  -35.694 

  

УКУПНО- капитал 31.12.2021 294.603 

Предузеће  је пословну годину завршило са губитком. 
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 Губитак предузећа  може се приказати на следећи начин: 

 2021 

Почетно стање – 1.1.2021. год. 0 

Покриће губитка из нераспоређене добити  

Губитак ранијих година                           20.325+36.754 57.079 

Губитак текуће године 35.694 

УКУПНО-губитак на дан 31.12.2021 92.773 

   
 

 

16. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 Резервиса

ња за 

трошкове 

у 

гарантно

м року 

Резервис

ања за 

трошков

е 

обнавља

ња 

природн

их 

богатста

ва 

Резервис

ања за 

задржан

е кауције 

и 

депозит

е 

Резервиса

ња за 
трошкове 
реструкт

ури- рања 

Резервиса

ња 

отпремни

не 

приликом 

одлска у 

пензију 

 

 

Резервис

ања за 

судске 

спорове 

Остала 

дугорочн

а 

резервис

ања 

 

УКУПНО 

Почетно стање – 

01.01.2021. 

    3.504 11.000  14.504 

Додатна 

резервисања 

извршена 

    
 

3.135 

 

   

             

213 

  

 

3.348 

Искоришћена 

резервисања 

        

Укинута резервисања     639   639 

Повећање/смањење 

проистекло из 

дисконтовања 

        

Остало         

31.12.2021. ГОД.     6.000 11.213  17.213 

Друштво је својим актом предвидело и урадило резервисања за накнаде и друге бенифиције 

запослених на име отпремнина приликом одласка у пензију. 

 

Резервисања за трошкове судских спорова 
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Резервисања обухватају резервисања за одређене судске спорове које су против 

предузећа покренули повериоци, клијенти, запослени.  Руководство  је одлучило да уради 

резервисња за судске спорове који ће имати значајан одлив средстава по овом основу истих.   

 

17. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

 

Предузеће на дан 31.12.2021. године. има обавезу на име примљених аванса у износу РСД 

322   хиљада. 

 

 

 

 

18. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

 2021 2020 

Добављачи у земљи 126.233 90.290 

Добављачи у иностранству   

Остале обавезе из пословања   

УКУПНО 126.233 90.290 

Обавезе према добављачима си делимично каматоносне, а имају валуту плаћања која 

се креће у распону од 1 до 30 дана, осим обавеза плаћања електричне енергије на коју је 

зарачуната камата, и обавезе за комуналне услуге (вода).Обавезе према добављачима на 

дан 31. децембра 2021. године у износу од   126.233 РСД нису изражене у страној валути.  

Највеће обавезе су према ЈКП „Београдски водовод и канализација у износу 

38.122.760.65 а дуг по уговору о измирењу на рате динара 89.453.442,80 који нисмо 

успели да испоштујемо по плану отплате. Напомињемо да је друштво дана 25.06.2021 

потписало уговор о измирењу дуга бр. У 19-21-160-00000315 на износ од 99.469.078,76 

динара на 60  месечних рата. 

19. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2021. 2020. 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада - бруто 5.802 6.036 

Обавезе према запосленима   

Обавезе према физичким лицима за накнаде по 

уговорима 

445 428 

Остало   

УКУПНО 6.247 6.464 
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20. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  

 

 2021. 2020. 

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине 3.981 1.774 

Остале обавезе за порезе ,доприносе и друге дажбине 1.845   1.835 

УКУПНО 5.826 3.609 

 

 

 

21. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  

           

22. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

 2021. 2020. 

Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту 

 
0 

 

Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним 
правним лицима на иностраном тржишту 

 0 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту 131.905 128.249 

.Приходи од активирања или потрошње за сопствен 
потребе  0 

УКУПНО 
131.905 128.249 

 

23. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

  

 

 2021. 2020. 

Унапред обрачунати трошкови  0 

Унапред наплаћени приходи  0 

Одложени приходи и примљене донације за инвестициона 

улагања 

55.518 63.352 

Одложене пореске обавезе  0 

Остала ПВР- 118 552 

УКУПНО 55.636 63.904 

 2021. 2020. 
Приходи од премија, субвенција, дотација, 
регреса, копензација и 
повраћаја пореских дажбина 

 
40.360 

 
33.540 

Приходи по основу условљених донација 15.910 12.116 
УКУПНО 56.270 45.656 
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24. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  

 

 2021 2020 

Трошкови материјала за израду 7.215 11.129 

Трошкови осталог материјала (режијског) 1.193 1.558 

Трошкови резервних делова 453 627 

Трошкови горива и енергије 24.465 27.728 

  0 

укупно... 33.326 41.042 

   

 

 

25. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  

 

 2021. 2020. 

Трошкови горива и енергије 24.465 27.728 

УКУПНО 24.465 27.728 
                           

26. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  

 

 2021. 2020. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 59.288 64.896 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 

зарада на терет послодавца 
9.971 10.792 

Трошкови накнада по уговорима о делу 4.847 1.840 

Трошкови накнада по ауторским уговорима 0 0 

Трошкови накнада по уговорима о привременим и 

повременим пословима 
1.520 2.332 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 

279 272 

Трошкови накнада директору, односно члановима 

орагана управљања и надзора 
1320 1.321 

Остали лични расходи и накнаде 9.953 6.795 

УКУПНО 87.178 88.248 

 

 

 

 

 

 

27. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  
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 2021. 2020. 

Трошкови услуга на изради учинака 6.104 5.412 

Трошкови транспортних услуга 769 893 

Трошкови услуга одржавања 1.584 1.108 

Трошкови закупнина 3.437 32 

Трошкови сајмова 0 0 

Трошкови рекламе и пропаганде 267 57 

Трошкови истраживања 36 50 

Трошкови развоја 0 0 

Трошкови осталих услуга 45.453 40.079 

УКУПНО 57.650 47.631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   

 

 2021 2020. 

Трошкови амортизације нематеријалне имовине   

Трошкови амортизације некретнина, постројења и 

опреме 

27.654 27.255 

Трошкови амортизације биолошких средстава   

УКУПНО 27.654 27.255 
 
 

29. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   

 

 2021 2020 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције 

запослених-отпремнина 

3.135 939 

Резервисања за судске  спорове 213 294 

УКУПНО 3.348 1.233 

 

Предузеће радило резервисања за одлазак у пензију и судске спорове за које је извесно да ће бити 

изгубљени. 
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30. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   

 

 2021. 2020. 

Трошкови непроизводних услуга 3.840 4.547 

Трошкови репрезентације 268 502 

Трошкови премија осигурања 543 399 

Трошкови платног промета 362 360 

Трошкови чланарина 172 180 

Трошкови пореза 2.562 1.333 

Трошкови доприноса 0 0 

Остали нематеријални трошкови 576 617 

УКУПНО 8.323 7.938 

 

31. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ    

 

 2021. 2020. 

финанскијски приходи 0 0 

приходи  од комата 557 898 

Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти 

валутне клаузуле (према трећим лицима) 

0 0 

УКУПНО 557  898 

 

 

32. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   

 

 2021. 2020. 

Остали финансијски расходи 2 2 

Расходи камата (према трећим лицима) 943 3.295 

Негативне курсне разлике и негативни ефекти 

валутне клаузуле (према трећим лицима) 

0 0 

УКУПНО 945 3.297 
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33. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ                                                         

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   

 

 2021. 2020. 

Приходи од усклађивања вредности дугорочних 

финансијских пласмана и ХОВ расположивих за 

продају 

0 0 

Приходи од усклађивања вредности имовине  група  
2.828 4.568 

УКУПНО 2.828 4.568 

 

 

 

                               34.  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 

 2021. 2020. 

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и 

других хартија од вредности расположивих за продају 

 0 

Расходи по основу обезвређења имовине група   6.5310 4.118 

УКУПНО 6.531 4.118 

 

 

                             35.  ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДН. ИМОВИНЕ 

Остали приходи се састоје од осталих (непословних) прихода и од прихода по основу 

усклађивања вредности имовине како следи: 

 

 2021. 2020 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

Добици од продаје материјала  0 

Вишкови  0 

Наплаћена отписана потраживања  0 

Приходи од смањења обавеза 0 40 

Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 

резервисања 

640 11 

Остали непоменути приходи 441 926 

Свега остали приходи 1.081 1.106 
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36. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

Остали расходи се састоје од осталих (непословних) расхода и од расхода по 

основу обезвређења како следи: 

 

 2021. 2020 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 

Губици по основу расхода и продаје 89 0 

Губици од продаје материјала 4  

Расходи по основу директних отписа потраживања 2.307 1.686 

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 41 1.707 

Остали непоменути расходи 55 626 

Свега остали расходи 2.496 4.019 

 

37. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

Главне компонте пореског расхода за текућу и претходну годину су: 

 

 2021. 2020. 

Порески расход периода  0 

Одложени порески приходи периода  5.602 

Одложени порески расходи периода 1.359 0 

УКУПНО 1.359 5.602 

 

 

38. Усаглашавање пореског расхода периода исказаног у билансу успеха 

(рачуноводствена добит пре опорезивања) 

 

 2021. 2020. 

 Губитак у Билансу успеха исказан на АОП-у 1050 34.335 42.356 

Плус: Расходи који се не признају у пореском 
билансу 

23.192 28.962 

Минус: Расходи који се накнадно признају у 
пореском билансу 

-6.976 -3.807 

Плус/Минус: Корекције по основу обрачуна 
амортизације 

-27.653 -27.255 

Минус: Корекција прихода  0 

Минус: Порески губици из претходних година  0 

Минус/Плус: Капитални добици/губици  0 

Минусни добитак ПБ 1бр.59    0 

Губитак  у ПБ бр. 60  

             22.898 

                                               

       40.256 
Износ губитка из пореског биланса из претходих година 
бр.67 ПБ 
 

          22. 157                
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Укупан резултат,  губитак исказан у Билансу успеха АОП 1056 износи 36.394 а састоји  се из 

разлике прихода и расхода пословне године/губитак пре опорезивања 34.3350  и  одложеног 

пореског расхода периода приход(дуговони салод групе рачуниа 722) у износу од 1.359 
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                                      39. НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ             

У складу са чл. 18. Закона о рачуноводству друштво је извршило усаглашавање 

потраживања и обавеза са дужницима и повериоцима. Друштво је са стањем на дан 

31.10.2021. свим својим купцима- дужницима доставило списак неплаћених обавеза у виду 

извода отворених ставки. Овакав начин усаглашавања је могућ само кад су у питању правна 

лица. 

Постоји велики број правних лица-купаца углавном( малих предузетника) која нису 

одговорила на усаглашеност,јер најчешће мењају адресе , пословне књиге не воде у складу са 

прописима или их воде сами, ми као друштво у том сегменту смо немоћни да било шта 

променимо. Напомињемо да  је наше друштво послало  475ИОС-образаца у укупном инзосу 

од 8.134.560,19 динара; број усаглашених ИОС-образаца је 70 у износу од 

1.258.730,57динара; број неусаглашених, а враћених ИОС-а је 14 у иносу од 

121.229,53динара, а највећи број ИОС-а 391 у укупном износу 6.754.600,09динара нису 

враћени где смо ми као друштво немоћни да било шта урадимо. 

 

Проблем предстваља и усаглашеност са физичким лицима-купци којих има (око 

10.000 корисника), и истима нису слати изводи отворених ставки због природе самог 

посла. Друштво је поред резервисња за судске спорове за које је предвидело да ће бити 

изгубљени у укупном износу од 294.092,00 динара утужила још 4 лица у износу од 197.296,00 

динара је платило трошкове преујма у износу од 32.881,58 динара.  

 

Код усаглашености обавезе према добављачима је много једноставније јер се углавном 

ради о државним установама ( Дом здравља,Градски завод Београд, JKП “Београдски 

Водовод канализација“ Београд, ЕПС и неколицини великих приватних предузећа Мима 

Комерц Београд, Елевод Нови Сад........) 

 

40. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

Већински власник предузећа је Градска Општина Гроцка  која је заправо и оснивач ЈП 

„Водовод и канализација“која се по закону о јавним предизећима не сматра повезаним лицем 

предузећа. По програму пословања оснивач нам пребацује субвенције на име додатних трошкова 

око производње и испоруке воде из разлога што је цена исте социјална а не економска. 

 

41. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ   

Укупни расходи Друштва на дан. 31.12.2021.   износе................ 227.451 

Укупни приходи  Друштва на дан 31.12.2021.  износе.................193.116 

Резултат губитка из пословања у износу од 34.335 АОП БУ 1050 хиљада РСД, 

плус одложени порески расходи периода(дуговни салдо рачунуа 722= 1.359. хиљада 

рсд , 

 Укукпни губитак за наведну пословну годину износи 35.694 хиљада АОП 

БУ 1056 

 

Друштво има и не покривен губитак из ранијих година Биланс стања АОП 0413 у 
износу од 57.079 тако да укупан губитак Биланс стања АОП 0412 износи 92.773 хиљада рсд. 
Имајући у виду наведено, а по одлуци ГО Гроцка-оснивача Предузеће настоја ће да у АПР-у 
смањи постојећи регистровани капитал за наведени губитак. 
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42. СУДСКИ СПОРОВИ, ДАТА ЈЕМСТВА 

 

                Друштво има неколико судских спорова у којима се јавља као тужена страна и то из 

2019.год у укупном финансијском износу 10.705.652,38 динар, из 2020 год. 294.092,00 динара, 

резервисане  трошкове спора из 2021 год. 212.898,00 динар. По мишљењу правно службе Друштво 

очекује велеке трошкове и изгубљене спорове. 

Друштво ванбилансно води евиденцију на име датих меница и гаранција оснивачу за узимање  

 кредита код пословних банака. 

                

.                                        43. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

      Циљеви управљања финансијсим ризицима. 

 

     Пословање Друштва изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику 

(девизном и аматаном), кредитном ризику ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на 

временској основи и превасходно се избегавају умањењем изложености  Друштва овим ризицима. 

   Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика 

на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји 

организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.  

 

Тржишни ризик 

Друштво је осетљиво на присуство систематских ризика који подразумевају ризике еконокског 

окружења у оквиру државе, привредне гране и сл.на које Друштво не може да утиче: инфлација, 

промена пореских прописа, царинских прописа, лимитирање каматних стопа, привредног 

окружења, конкуренције, сировинске базе и сл. 

Уколико постоје несистемски ризици, они се идентификују кроз успешност пословања управе 

Друштва. 

 

    Финансијски ризик 

У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицвима који се јавља као девизни ризик 

и ризик од промене каматних стопа.Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и 

контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз 

оптимизацију приноса Друштва. 

 

   Девизни ризик 

Изложеност Дрштва девизном ризику се односи на остале дигорочне финансијске пласмане, 

краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне 

кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања 

номиниране у страној валути. 

 

 Каматни ризик 

Друштво изложено ризику промене каматних стопа на пласманима и обавезама код којих су 

каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијког тржишта и Друштво нема на 

располагаљу инструмене којима би ублажило његов утицај. 

 

Кредитни ризик 

 

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 

могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
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резултат финансијски губитак Друштва. Кредитини ризик обухвата дугорочне и краткорочне 

финасијске пласмане, потраживања. 

 

У Републици Србији не постоје специјалозоване рејтинг агенције које врше независну 

класификацију и рангирање привредцних Друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да 

користи остала јавно доступне финансијске информације (нпр.податке о бонитету које пружа 

Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним 

пословним партнером у циљу одржавања његовог бонитета.  

На основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложенопсти, у складу 

са пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ максималне кредитне 

изложености ревидира се најмање једном годишње. 

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећање изложености 

кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком.    

 

Изложеност Друштва кредитном ризикуограничена је углавном на потраживања од купаца на дан 

биланса.  

 

Ризик ликвидности 

 

Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Друштво у 

сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Друштво управља ризиком 

ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних 

нивчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива.  

Финансијских средстава и доспећа обавеза 

 

Рочност доспећа финасијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: у 000 рсд.   

2020. година до 1 године од 1до 2 године од 2 до 5 година Укупно 

Примљени аванси 262 - - 262 

Обавезе из пословања 90.290 - - 90.290 

Крат.финан.обавезе 0 - - 0 

Остале крат.обавезе 73.985 - - 73.985 

 164.537 - - 164.537 

2021. година до 1 године од 1до 2 године од 2 до 5 година Укупно 

Примљени аванси 322   322 

Обавезе из пословања 24.755 

 

2.000 99.500 126.255 

Крат.финан.обавезе 0  0 0 

Остале крат.обавезе     

     

 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег 

датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири (актуиелни ануитетни план).  
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44.УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 

 

У поступку урављања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување 

могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе 

власницима и  

 

другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала, руководство Друштва 

прегледа структуру односа дугова и капитала на годишњој основи. 

Друштво анализита капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос 

нето о бавеза (задужености) и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се 

укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске 

еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих катеогорија капитала приказаних у билансу 

стања и нето задужености. 

 

 

45. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА СТАЊА 

 

Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута нису 

коришћени за прерачунавање у динарску противвредност девизних позиција биланса стања јер 

за исте није било потребе. 

 

Није било догађаја у 2021. години који би захтевали додатна обелодањивања, нити измену 

финансијских извештаја. 

 

 

 

               Гроцка, ,,,,,,,,,,,.2022. 

 

ЈП „Водовод и канализацијa Гроцка“ 
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