Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Ужице, 25.07.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“
Седиште: УЖИЦЕ
Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација
Матични број: 07317743
ПИБ: 101501320
Надлежно министарство: - Министарство енергетике
- Министарство државне управе и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
Претежна делатност ЈКП “Градска топлана Ужице” (у даљем тексту: ЈКП “Градска топлана
Ужице” или Предузеће) је дата под шифром делатности 35.30 - Снабдевање паром и
климатизација. Претежна делатност обухвата производњу и дистрибуцију паре и топле воде за
грејање и друге сврхе.
Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:
- Чишћење објеката - димничарске услуге;
- Пројектовање грађевинских и других објеката;
- Постављање цевних инсталација;
- Постављање електричних инсталација и опреме;
- Остале инсталационе радове;
- Превоз робе у друмском саобраћају;
- Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима;
- Трговину на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање; и
- Инжењеринг.
Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне
делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени
делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
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Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2017. годину:
је усвојен одлуком Надзорног одбора број 898-3 од 01.12.2016. године на који је
Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем І број 023-166/16 од 27.12.2016. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру основне делатности, производња и снабдевање паром и топлом водом,
грејани су корисници стамбеног, пословног и повлашћеног простора (школе: основне,
средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе,
установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и
специфични корисници где је само градски базен.
Следећом табелом су приказани: број корисника, грејана површина и месечна
реализација по структури корисника.

Реализација за јун 2017. год.

ред.
број
површина
износ
основ фактурисања
бр.
корисника
м2
без ПДВ
1. Стамбени преко благајне
5.804 308.729,26 23.105.628,69
(Севојно)
(621) (30.777,00) (2.364.460,53)
УКУПНО СТАМБЕНИ
5.804 308.729,26 23.105.628,69
2. Пословни простор-12 месеци
454
50.024,88 3.140.279,18
3. Пословни простор-6 месеци
0
0,00
0,00
4. Повлашћени простор
29
41.077,04 1.350.286,24
5. Специфични простор
8
3.895,00
483.552,52
У К У П Н О:
6.295
403.726
28.079.747
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ПДВ
2.310.562,87
(236.446,84)
2.310.562,87
314.027,92
0,00
135.028,62
48.355,25
2.807.975

укупно
са ПДВ
25.416.191,56
(2.600.907,37)
25.416.191,56
3.454.307,10
0,00
1.485.314,86
531.907,77
30.887.721

- нематеријална имовина у износу 109.298.000 динара, а планирана 89.189.000 динара
(што је 123 % од планираног)
- некретнине, постројења и опрема у износу 216.071.000 динара, а планирана
212.470.000 динара (што је 102 % од планираног)
- дугорочни финансијски пласмани у износу 8.566.000 динара, а планирана 8.759.000
динара (што је 98% од планираног)
одложена пореска средства у износу 0 динара, а планирана 1.161.000 динара (у 2017.
год, су исказане одложене обавезе у износу 231.000 динара)


обртна имовина у износу од 180.587.000 динара, планирана 169.963.000 динара
(што је 106 % од планираног) и чине је:

- залихе у износу 67.204.000 динара, а планирано је 15.554.000 динара (што је 432% од
планираног)
- потраживања по основу продаје у износу 17.580.000 динара, а планирано је
45.420.000 динара (што је 39% од планираног)
- друга потраживања у износу 2.492.000 динара, а планирано је 1.137.000 динара (што
је 219 % од планираног), на што су утицале уплаћене аконтације пореза на добит.
- краткорочни финансијски пласмани у износу 86.000.000 динара, а планирано је
105.000.000 динара(што је 82% од планираног).
- готовина у износу 5.977.000 динара, а планирано је 1.902.000 динара (што је 314 %
од планираног)
- порез на додату вредност у износу 384.000 динара, и планирано је 0 динара
- АВР у износу 950.000 динара, а планирано је 950.000 динара (што је 100% од
планираног)
Укупну пасиву која је у извештају за ІІ квартал 2017. год. исказана у износу
514.522.000 динара, а планирана 481.542.000 динара (што је 107 % од планираног) чине:


капитал у износу од 288.084.000 динара, планирано је 278.881.000 динара (што је
103 % од планираног) и чине га:

- основни капитал у износу 89.972.000 динара, а планирано је 89.972.000 динара (што
је 100% од планираног)
- ревалоризационе резерве у износу 37.290.000 динара, а планирано је 39.180.000
динара (што је 95% од планираног)
- нераспоређени добитак у износу 160.822.000 динара, а планирано је 149.729.000
динара (што је 107 % од планираног)
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 дугорочна резервисања и обавезе у износу од 69.350.000 динара, планирано је
37.210.000 динара (што је 186% од планираног)
 краткорочне обавезе у износу од 156.857.000 динара, планирано је 165.451.000
динара (што је 95%) и чине их:
- краткорочне финансијске обавезе у износу од 17.552.000 динара, планирано је
14.264.000 динара (што је 123 % од планираног) односи се на остале краткорочне
финансијске обавезе, без кредита. На крају ІІ квартала 2017. стање кредитне
задужености 0 динара.
- примљени аванси у износу од 234.000 динара, није планирано ништа
- обавезе из пословња (добављачи) у износу од 8.854.000 динара,
3.738.000 динара (што је 237 % од планираног)

планирано је

- остале краткорочне обавезе у износу од 6.020.000 динара, није планирано ништа
- обавезе за ПДВ у износу од 0 динара, и планирано је 5.485.000 динара
- обавезе за остале порезе и доприносе нису исказане, а планирано је 137.000 динара
- ПВР у износу од 124.197.000 динара, планирано је 141.827.000 динара (што је 88% од
планираног).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и
активности финансирања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године приказани су у
наредној табели:
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- за исплате по основу осталих јавних прихода у износу од 6.974.000 динара
Исказан је нето одлив готовине из пословних активности у износу од 46.088.000
динара, а планиран је нето одлив у износу од 28.841.000 динара.

Приливи готовине из активности инвестирања за прва два квартала 2017. год.
исказани су у износу од 43.673.000 динара (односе се на финансијске пласмане), а
планирани су 30.081.000 динара (што је 145% од планираног)
Одливи готовине из активности инвестирања за прва два квартала 2017. год.
исказани су у износу од 3.231.000 динара, а планирани су 2.600.000 динара (што је 124 %
од планираног) и односе се на:
- исплате добављачима по основу фактура за набављена основна средства у износу од
3.231.000 динара
Исказан је нето прилив готовине из активности инвестирања у износу од 40.442.000
динара, а планиран је нето прилив у износу од 27.481.000 динара (што је 147 % од
планираног)
Приливи готовине из активности финансирања за прва два квартала 2017. год.
нису исказани нити планирани.
Одливи готовине из активности финансирања за прва два квартала 2017. год.
износе 3.969.000 динара а нису планирани, а односи се на смањење дугорочних обавеза за
прикључак на Ужице гас
Исказан је нето одлив готовине из активности финансирања у износу 3.969.000 дин.
За прва два квартала 2017. год. су реализовани:


свега приливи готовине у износу од 327.779.000 динара, а планирани 255.519.000
динара (што је 128 % од планираних) и



свега одливи готовине у износу од 337.394.000 динара, а планирани 256.879.000
динара (што је 131 % од планираних)



нето одлив готовине у износу од 9.615.000 динара, а планиран је нето одлив
готовине у износу од 1.360.000 динара (што је 707 % од планираног)



готовина на почетку обрачунског периода у износу од 15.561.000 динара је
умањена за нето одлив у износу од 9.615.000 динара и узимајући у обзир позитивне
курсне разлике у износу од 32.000 динара и негативне курсне разлике у износу од 1
динар, на крају другог квартала 2017.год. је исказана готовина у износу од
5.977.000 динара, а планирана је 1.902.000 динара (што је 314 % од планираних)
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4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у прва
два квартала 2017. године су приказани у следећој табели:

Трошкови запослених за период 01.01. - 30.06.2017.
Ред.
бр.

Позиција

1. Маса зарада БРУТО ІІ
2. Накнаде по уговору о делу
3.

Накнаде по уговору о привременим и
повременим пословима

4. Накнаде члановима надзорног одбора
Превоз запослених на посао и са
5.
посла
6. Дневнице на службеном путу

01.01. - 30.06.2017.
План

Реализација

у динарима
Индекс реализација
30.06.2017. / план
30.06.2017.

36.775.226

34.404.644

94

85.000

0

0

295.292

338.412

115

305.928

276.570

90

922.250

579.111

63

200.000

116.259

58

831.340

614.483

74

185.000

0

0

Накнаде трошкова на службеном
7.
путу
8. Отпремнине за одлазак у пензију
Помоћ радницима и породици
9.
радника

У табели трошкови запослених (образац 2) су приказане планиране и реализоване
исплате зарада и накнада запосленим, где су примењене одредбе прописаних уредби о
пријему запослених и о обрачуну зарада сагласно прописима и општим актима предузећа.
Исказане су исплате нето зарада, зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет
запосленог, као и зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца за
прва два квартала 2017. године за 75 запослених, од којих је 72 запослено на неодређено
време, а 3 је запослено на одређено време. Планом за 2017. год. је предвиђено
запошљавање нових запослених где је то неопходно због обима посла, али због законских
ограничења тренутно није могуће запошљавање на неодређено време, па су 3 радника
запослена на одређено због повећаног обима посла.
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По уговору о привременим и повременим пословима крајем другог квартала раде 2
запослена, један је тренутно ангажован код оснивача за попис нелегалне имовине (где су
јавна предузећа привремено уступила по 2 запослена радника), а други је ангажован за
обилазак дужника ради склапања репрограма у циљу побољшања наплате.
Накнаде члановима Надзорног одбора су обрачунате и исплаћене према решењу
скупштине града о висини месечне накнаде.
Трошкови накнада за превоз запослених на посао и са посла, као и накнада
трошкова дневница и трошкова на службеном путу су обрачунати у складу са законским
прописима и општим актима предузећа.
Помоћ радницима се исплаћује према Колективном уговору за смртни случај члана
породице, за лечење запослених, за рођење трећег детета и услед елементарних непогода
сагласно општем акту предузећа. За прва два квартала 2017. године није исплаћена
ниједна помоћ за лечење запослених који су дуже времена на боловању, нити помоћ за
смртни случај.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ІІ кварталу 2017. године је непромењен број радника у односу на І квартал 2017.
године (72 запослена на неодређено и 3 запослена на одређено).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У ІІ кварталу 2017. године није било промене цена грејања, од 01.10.2016. године је
одлуком Градског већа на снази нови ценовник грејања умањен по свим категоријама
корисника. Овим смањењем цене је смањен однос стамбеног : пословног : повлашћеног
простора на однос предвиђен уредбом о утврђивању цене грејања на 1 : 1,25 : 1,25.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана Ужице“ никад није имала субвенције, па их није ни
планирала и нема их реализованих.
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8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за прва два квартала
2017. године су приказани следећом табелом:

Средства за посебне намене за период 01.01. - 30.06.2017.
Ред.
бр.
1.

Реализација

у динарима
Индекс реализација
30.06.2017. / план
30.06.2017.

70.000

116.219

166

30.000

30.000

100

150.000

220.977

147

138.500

233.548

169

01.01. - 30.06.2017.

Позиција

План

Спонзорство, Донације и
Хуманитарне активности

2. Спортске активности
3. Репрезентација
4. Реклама и пропаганда

Средства за посебне намене обухватају и спонзорства, која су у оквиру планираних
за 2017. годину, а одобравана су на основу појединачних писаних захтева. За хуманитарне
активности нису планирана средстава, а нису ни исплаћивана у 2017. години. Средства за
спортске активности су у оквиру планираних.
Средства за репрезантацију и рекламу и пропаганду су такође у оквиру годишњег
плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за 2017. годину су предвиђена средства у износу од 62.992.000
динара, али до краја другог квартала 2017. године нисмо имали значајнија улагања, само
1.034.000 динара у опрему. Планиране инвестиције ће се реализовати у летњем периоду (у
III кварталу 2017.).
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