КЈП ВОДНА КУЛА
ЗРНОВЦИ
ул. „Илинденска“ бб
И З В Е Ш Т А Ј
За финансиското работење на КЈП „Водна Кула“ Зрновци за
период од 01.01.2013 до 31.12.2013 година

Вкупно фактурирана реализација или вкупните приходи во 2013
год. изнесуваат 2.172.591 денари, додека вкупните расходи
изнесуваат 1.735.109 денари со што КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци со
Годишната сметка за 2013 година остварува добивка од 437.482,00
денари. Во однос на предходната година добивката е зголемена за 5%
што се должи на намалените трошоци на работење за 9%.
Од вкупно остваретните приходи од снабдување со вода е
реализирано 1.735.109 денари од изнесување на смет реализирано е
1.072.799 денари и од извршени услуги остварени се 10.000 денари.
За овој период направени се вкупно расходи од 1.735.109
денари.
-

За нето плата има направено вкупо 743.604,00 денари,
За даноци и придонеси за социјално и здравствено осигурување
327.394,00 денари
Плата по договор на дело вкупно 238.109 денари
Останати трошоци за радиодифузна такса, за централен
регистар, банкарска провизија 38.843,00 денари
За материјални трошоци 387.159 денари

Од вкупните расходи од 1.735.109 ден. за ангажирање на
работници се направени вкупно 1.309.107 денари за бруто плати и
надоместоци за договор за дело, што претставува 75% од вкупните
расходи. За истакнување е намалувањето на материјалните трошоци
во 2013 година во однос на 2012 година за 36% што значи
поекономично работење во тековната година во однос на претходната
година.
Од вкупните побарувања од купувачите за 2013 г. од 3.083.745 ден.
овој износ вкупно наплатено е 1.832.999 или 59% од вкупните
побарувања. За наплата останува вкупно 1.250.746 денари.
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Вкупните обврски на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци на 31.12.213 година
изнесуваат 335.094 ден. што е за 13% повеќе во однос на
претходната година.
-

добавувачи за материјали и услуги
Обврски за нето плата
Обвврски за даноци и придонеси од плата
Обврски за договор на дело
Тековни даночни обврски

118.322 ден
128.604 ден
56.845 ден
16.000 ден
15.323 ден

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА КЈП ВОДНА КУЛА ВО
ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2013 ДО 31.12.2013
ПРИХОДИ
Опис
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Сума

Приходи од снабдување со вода
Приходи од изнесување смет
Приходи од услуги
Вкупни приходи

1.089.786
1.072.805
10.000
2.172.591

РАСХОДИ
Опис
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Сума

Нето плата
Даноци и придонеси за соц. осигурување
Плата со договор на дело
Материјални трошоци
Останати трошоци

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Зрновци, 28.02. 2014 г.

ДОБИВКА

743.604
327.394
238.109
387.159
38.843
1.735.109

437.482

КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци
Директор,
Васко Ѓорѓиев
___________________
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