
 
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 01.01.2015 до 31.12.2015 година 

 
 
Во тековната 2015 година КЈП ВОДНА КУЛА  има остварено 

вкупни приходи од  3.135.850,00 денари.  
Приливот на готовина на сметката на претпријатието изнесува 

2.617.084,00  што претставува  83% од фактурираната реализација за 
2015 година или 52% во однос на вкупните побарувања кои 
изнесуваат 5.072.389,00. Ненаплатени побарувања остануваат  уште 
2.369.890,00 денари.  

Споредено со вкупните приходи во  претходната 2014 година 
кои изнесуваат 2.290.686.00 денари, вкупните приходи во 2015 се 
зголемени за 37%. 
 
 За овој период направени се вкупно расходи од 2.144.666,00 
денари и тоа: 

- Трошоци за потрошени материјали, за хлорирање вода, за 
резервни делови, авто гуми и слично    332.394,00 денари 

- Услуги со карактер на мат.трош.            105.526,00 
- Нето плати                                             899.116,00 денари  
- Даноци и придонеси за ПИО                   405.258,00 денари 
- Регрес за годишен одмор                         57.334,00 денари 
- Трошоци за договор на дело бруто        204.329,00 денари 
- Останати трошоци за радиодифузна такса, за централен 

регистар, банкарска провизија, сметководствени услуги, 
административни такси, камати и др.     140.709,00 денари 

 
 

За периодот од  01.01.2015 до 31.12.2015 година остварена е 
добивка од 991.184,00 денари.  
 
Вкупните обврски на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци на 31.12.215 година 
изнесуват 469.740,00 денари од кои спрема:  

- добавувачи за материјали и услуги             287.528,00  денари 
- Обврски за нето плата                                131.051,00  денари 
- Обвврски за даноци и придонеси од плата   29.735,00  денари 
- Тековни даночни обврски                             21.426,00  денари 
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            ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА КЈП ВОДНА КУЛА ВО 
               ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2015 ДО 31.12.2015 
 
ПРИХОДИ 
 
   Р.бр.                   Опис        Сума 

1. Вкупни приходи 3.135.850,00 
 
РАСХОДИ 
 
   Р.бр.                   Опис        Сума 

1. Потрошени материјали 332.394,00 
2. Услуги со карактер на мат.трош.             105.526,00 
3. Нето плати   899.116,00 
4. Даноци и придонеси за ПИО      405.258,00 
5. Регрес за годишен одмор      57.334,00 
6. Трошоци за договор на дело бруто    204.329,00 
7. Останати трошоци       140.709,00 
  2.144.666,00 

 
 
 
 
                                                          КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци 
Зрновци, 28.02. 2016 г.                                   Директор, 
                                                                    Васко Ѓорѓиев 
   
                                                             ___________________ 
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