Образац 12
Jавно комунално предузеће
''Милош Митровић''

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2016. до 31.03.2016

Велика Плана, април 2016

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП''Милош Митровић''
Седиште: Велика Плана
Претежна делатност: 3600 (Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
Матични број: 07160763
ПИБ: 101174845
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈКП''Милош Митровић'' су: Предузеће послује у државној својини и обавља
делатност пречишћавања и дистрибуције воде , шифра делатности : 3600, стара шифра
41000.
Поред наведене претежне делатности , предузеће обавља и следеће делатности :
-

уређење и одржавање улица и саобраћајница
одржавање и уређивање зелених површина ,
чишћење јавних површина у насељу,
изградња, реконструкција и оправка водоводних и канализационих инсталација ,
уређење и одржавање гробља,
уређење,одржавање зелене , робне и сточне пијаце и др.

Годишњи програм пословања за 2016: је усвојен 31.12.2015.год. и објављен у
''Међуопштинском службеном листу општине Велика Планна и Смедеревска паланка''
број: 34/2015.
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Управљање ЈКП''Милош Митровић'', сачињено је од скупа операција које се
манифестују у току целокупног рада предузећа ради постизања циља који је одређен од
стране оснивача.
Пословање предузећа се неможе замислити без адекватних финансијских
извештаја. Обавеза сваког предузећа је да редовно саставља обрачуне и да исте доставља
оснивачу.
При изради плана и његове реализације (остварења) главна водиља је да сви наши
потрошачи имају континуирано и квалитетно снабдевање, хигијенско исправну воду за
пиће као и да имају обезбеђено одвођење отпадних вода у складу са важећим економским
стандардима.
Све активности предузећа најбоље се сагледавају из биланса стања, биланса успеха
и извештаја о токовима готовине.

1. БИЛАНС УСПЕХА
Биланс успеха је преглед прихода, расхода и финансијског резултата као разлике
међу њима, остварени у одређеном обрачунском периоду.
Компоненте сваког биланса успеха јесу:
-

Приходи,

-

Расходи,

-

Пословни резулстат.

Приходи и расходи по свом карактеру се деле на пословне, финансијске и остале
приходе и расходе.
Пословни приходи и расходи су резултат основне делатности предузећа. Пословни
приходи и расходи се формирају на основу реализације производа и услуга. Њихов
обрчун се врши на основу фактурисане реализације.
У периоду од 01.01.2016 до 31.03.2016. године пословни приходи су планирани у
већем износу него што је остварена реализација из разлога што смо очекивали већи
обим посла односно боље искоришћење наших капацитета, као и виши ниво цена
наших производа и услуга које нису мењане у последњих неколико година.
Што се тиче финансијских прихода и расхода они су промењивог карактера и
настају као резултат финансијских трансакција предузећа са окружењем.
Финансијске приходе и расходе чине углавном камате по основу кашњења по
добијеним кредитима и остале финансијске трансакције.
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Остали приходи и расходи су резултат ванредних активности предузећа и
промењивог су карактера. Они се у једном предузећу тешко могу тачно предвидети.
Финансијски резултат једног предузећа може бити позитиван или негативан.
ЈКП''Милош Митровић'' је у датом периоду остварио позитиван резулатат.

2. БИЛАНС СТАЊА
Биланс стања представља слику имовине предузећа у одређеном тренутку односно
то је преглед имовине, обавеза и капитала предузећа. Биланс стања је приказ стања
средстава и извора средстава предузећа на одређени дан. Он показује стање имовине
предузећа. У активи се приказује имовина предузћа, њена величина потраживања и
новчана средства. Пасива показује изворе средства односно порекло имовине. У нашим
извештајима се види да су стања средства и извора средстава готово идентична као на
почетку периода зато што нисмо имали промене у средствима односно прибављање нових
средстава. Исто тако и извори средстава су у приближном истом износу као на почетку
године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Извештај о токовима готовине представља крвоток предузећа без кога предузеће
неби могло да функционише. Он је законом прописан финансијским изештајима који
корисницима пружа информације о приливима и одливима готовине у обрачунским
периодима.
ЈКП''Милош Митровић'' у датом обрачунском периоду има већи прилив готовине у
односу на одлив што показује стање готовине на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Што се тиче трошкова запослених за овај квартал они су у приближонм износу
планираних трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Када говоримо о запошљавању у Јавном предузећу код нас се примењује уредба о
забрани запошљавања у јавним предузећима до краја 2016. године.
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Цене производа и услуга се нису мењале у последњих неколико година.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Када говоримо о субвенцијама оне су у овом периоду реализоване колико су и
планиране по програму пословања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Када говоримо о средствима за посебне намене спортске активности планиране су
али није било остварења, док репрезентације, рекламе и пропаганде су остварене у
планираном износу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Извештај о инвестицијама колико је планирано за први квартал толико је и
остварено.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
Знамо да се пословање предузећа не може замислити без адекватних финансијских
извештаја.
Из предходних извештаја може се видети да је ЈКП''Милош Митровић'' пословало
позитивно. Циљ нашег предузећа је да предузеће послује позитивно. Да се производња и
дистрибуција воде врши са што мање губитака, односно да се смањи однос производње и
фактурисане воде.
Брже отклањање кварова, проширити одржавање јавних површина и повећати
степен задовољства наших корисника.

Датум: 26.04.2016

__________________
Потпис и печат
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