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УВОД
ПИСМО АКЦИОНАРИМА
Поштовани акционари „Водовода“ а.д. Бања Лука, по истеку
пословне године, са задовољством можемо рећи да смо испунили
своје основне циљеве у 2015. години, чије одлике приказујемо
овим

Годишњим извјештајем. Произвели смо и пустили у

водоводни систем Града довољне количине хигијенски исправне
воде за пиће, односно 27.675.109m3 воде, без прекида у
водоснабдијевању.

Нашим

потрошачима

града

Бања

Луке,

општина Челинац и Лакташа, испоручено је 17.298.000m3, чиме је
разлика између произведене и испоручене воде смањена са 39,1%
у 2014. години на 37,5% у извјештајној години.
Истичем и остваривање пословних прихода Друштва од 16.908.895КМ, односно повећање прихода
у односу на претходну годину за 1,7%. С друге стране, укупни трошкови су износили
16.879.153КМ и већи су у односу на претходну годину за 10%. Са наведеним укупним приходима
и укупним расходима, „Водовод“ а.д. је 2015. годину завршило остваривањем пословне добити од
29.742КМ.
Осим наведених пословних активности и догађаја, током извјештајне године, пословање Друштва
у 2014. години је било предмет ревизије од стране Главне службе за ревизију јавног сектора
Републике Српске и то „Ревизије учинака - управљање водоводним системима“ и „Ревизије
финансијских извјештаја за 2014. годину“. Извјештајима и оцјеном наведених ревизија смо
задовољни и препоруке из истих смо почели примјењивати. Једна од препорука је и промјена
начина књижења кредита KfW банке (књиговодствено евидентирање ануитета кредита са позиције
трошкова у билансу успјеха на позицију нематеријалних улагања у билансу стања), што је и довело
до промјене у пословном резултату 2014. и 2015. године, о чему ће бити више ријечи у овом
извјештају. Такође, у извјештајној години, Друштво је добило сертификате за стандарде
ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 и HACCP принципе.
Овим путем, упућујем своју личну и захвалност Управе Друштва, свим радницима и менаџменту
Друштва за све остварене циљеве и постигнуте резултате у 2015. години. Надзорном одбору за
подршку у раду на остварењу стратешких циљева, а посебно већинском акционару, граду
Бањалуци и свим акционарима на указаном повјерењу, које ћемо тежити константно правдати,
пословним успјесима и даљим развојем „Водовода“ а.д. Бања Лука.
Мр Бранка Трнинић

3

УВОД
МЕНАЏМЕНТ
Сагласно са Законом о привредним друштвима, осталим законским и подзаконским актима
који регулишу рад Друштва и Статутом Друштва, Друштво чине:
Представник капитала Града Бања Лука:
 Јасминка Широњић, дипл. правник.
Скупштина акционара:
 Предсједник Скупштине акционара Биљана Марјановић, дипл. правник.
Надзорни одбор:






Видосав Ђекић, дипл. инж. машинства, предсједник,
Славиша Стојнић, дипл. инж. машинства, члан,
Ратко Дубајић, дипл. екон., члан,
Раде Тривић, дипл.екон., члан,
Mр Љиљана Амиџић Глигорић, дипл.екон., члан.

Управа Друштва:
 Мр Бранка Трнинић, дипл. инж. грађевине, директор,
 Мр Гордана Глоговац, дипл. инж. грађевине, извршни директор за техничке послове,
 Зорана Вранчић, дипл. екон., извршни директор за економске послове.
Oдбор за ревизију:
 Др Зоран Бабић, дипл. екон., предсједник,
 Мира Марковић - Јосиповић, дипл. екон., члан,
 Биљана Крчмар, дипл. правник, члан.
Директор одјељења интерне ревизије:
 Милорад Недимовић, дипл. екон.
Интерни ревизор:
 Јелена Јокић, дипл. екон.
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УВОД
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКУТРА

УПРАВА ДРУШТВА

ДИРЕКТОР

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА
ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКТОР
ПРОИЗВОДЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈЕ
ВОДЕ

СЕКТОР
ОДРЖАВАЊА

СЕКТОР
ПРАВНИХ И
ОПШТИХ
ПОСЛОВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ИНТЕРНУ
РЕВИЗИЈУ

СЕКТОР ЗА
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА
КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР РАЗВОЈА

СЕКТОР
КВАЛИТЕТА ВОДЕ
И ЕКОЛОГИЈЕ
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ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ
БЕРЗАНСКИ ПРОФИЛ
„Водовод“ а.д. Бања Лука послује као акционарско друштво, са основним капиталом од
35.434.161,00 КМ, подјељеним на 35.434.161 акција, номиналне вриједности 1КМ oд 18.08.2005.
године, и до данас акције Друштва котирају на службеном берзанском тржишту.
Акционари имају лична и имовинска права по основу власништва над акцијама, а ризик сносе до
висине својих акционарских улога. Свака акција носи право на један глас. Ознака емитента у
берзанском систему трговања Бањалучке берзе је VDBL-R-A.
Цијена једне акције Друштва, на дан 31.12.2015. године је 0,50КМ и тржишна капитализација
Друштва на исти дан је 17.717.081КМ.

VDBL-R-A

2014

2015

0,00

0,00

Просјечна цијена

0,500

0,500

Цијена на дан 31.12.

0,500

0,500

0,00%

0,00%

Промет у КМ

Промјена цијене
Десет највећих акционара Друштва у 2015. години:

УКУПНО

100,0%

Град Бања Лука
ПРЕФ а.д. Бања Лука

65,0%
10,0%

ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука

6,0%

Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука

5,0%

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука

3,8%

ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука

3,0%

ЗИФ МИ-ГРОУП д.д. Сарајево

2,0%

ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука

1,0%

ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина

0,3%

Цептер фонд а.д. Бања Лука

0,2%

Остали акционари

3,7%

Књиговодствена вриједност по акцији је 2,26KM, док је нето добит по акцији (EPS) у 2015. години
0,008КМ, док је однос тржишне и књиговодствене цијене акције 0,2215.
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ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ
ЉУДСКИ РЕСУРСИ
Друштво је на дан 31.12.2015. године запошљавало 330 радника, што је у потпуности
задовољило потребе и обезбиједило неометано провођење свих пословних процеса.
Квалификациона структура запослених:

СТРУЧНА СПРЕМА

2015
Радници

Др
Мр
Мр-ВСС
ВСС-спец.
ВСС
ВС
ССС
ВКВ
КВ
ПК
НК
УКУПНО

Највећи

1
4
2
3
48
9
72
56
85
44
6
330

број

запослених

има

Учешће
0,3%
1,2%
0,6%
0,9%
14,5%
2,7%
21,8%
17,0%
25,8%
13,3%
1,8%
100,0%

Такође,

старосна

структура

показује да мање од 40 година
има 33% запослених у Друштву.
Преко

60

година

имају

22

Највише запослених је КВ радника и они чине
25,8% укупно запослених, док је запослено
радника са ССС, односно 72 или 21,8%.
По броју радника, структури стручне спреме и
образовања запослених, Друштво је достигло
ниво на коме се изједначавају задовољење
потреба пословања, с једне стране и актуелна
економска ситуација у којем се налази, с друге
стране.

ГОДИНЕ ЖИВОТА

2014

2015

Радници Учешће Радници Учешће

преко 51 годину, односно 133
радника или 40,3%.

Са високом стручном спремом, уз додатне
титуле, запослено 58 радника или 17,6%, од
укупног броја запослених радника.

Од 18 до 30

29

8,8%

23

6,97%

Од 31 до 40

78

23,8%

86

26,06%

Од 41 до 50

86

26,2%

88

26,67%

Од 51 до 60

114

34,8%

111

33,64%

21

6,4%

22

6,67%

328

100,0%

330

100,0%

Преко 60
УКУПНО

радника или 6,67%.

У току извјештајне године, за 11 радника је престао радни однос, по основу одласка у пензију. У
2015. години није покренут ни један дисциплински поступак пред Управом Друштва.
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ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Укупна произведена количина воде у 2015. години је 28.974.553m3, од чега је 27.675.109m3
воде испоручено у водоводни систем Града, чиме је Друштво у потпуности задовољило потребе
свих својих корисника за хигијенски исправном водом за пиће, без прекида у водоснабдијевању.
Произведена количина воде у 2015. години, већа је у односу на претходну годину за 402.784m3 или
приближно 1,4%, највише као резултат пуштања у рад система водоснабдијевања Туњице, у
оквиру пројекта финансираног средствима KfW банке. Кретање производње воде у последње 3
године (m3):
Поредећи са оствареном производњом
28.733.214

28.974.553
28.571.769

воде

по

процесима

производње,

видљиво је да је у 2015. години
повећана

производња

из

погона

фабрике воде за 4,2% или 834.093m3,
2013

2014

2015

док је бунарски систем произвео мање
за

Производња воде
Фабрика воде
Бунарски систем
"Суботица"
УКУПНО

2013

2014

19.489.838 19.034.588
8.736.786 8.986.706
506.590
550.475
28.733.214 28.571.769

2015
19.868.681
8.514.654
591.218
28.974.553

5,5%

или

472.052m3

воде.

Извориште Суботица је произвело
више воде у 2015. години у односу на
претходну, за 1,4% или 40.743m3 воде.

Производња и дистрибуција воде за пиће, ствара директне трошкове, од којих највећи удио иде на
трошкове електричне енергије и утрошке хемикалија.
За производњу и дистрибуцију 28.974.553m3 воде у 2015. години утрошено је 14.446.151kWh
електричне енергије или 0,499kWh/m3, што је за 3,6% или 514.448kWh, више него претходне
године. Потрошња електричне енергије у односу на произведену и дистрибуисану количину воде
у посљедње три године (kWh/m3):
0,499

2013

0,488

2014

0,499

2015
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ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ
Значајни трошкови који настају у процесима производње и дистрибуције воде за пиће су утрошци
хемикалија, структура ових утрошака у периоду 2013 - 2015. године је приказана табелом:
ХEМИКАЛИЈЕ (kg)
Хлор (Cl)
Al-сулфат
Na-хипохлорит
Кисеоник (O2)
Угљен-диоксид (CO2)

2013
38.219
135.731
568
80.000
285.000

2014
38.349
193.733
636
0
255.000

2015
35.803
148.956
1.067
43.000
343.000

Мања потрошња Al-сулфата у извјештајној години остварена је усљед мањих замућења ријеке
Врбас (мање падавина), у односу на прошлу годину, па је за бистрење ријеке било неопходно
утрошити 44,7 тона или 30% мање Al-сулфата.
У току 2015. године технологије у производњи и пречишћавању воде које су засноване на
употреби кисеоника и угљен диоксида радиле су у складу са потребама.
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ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ
КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА
Сектор контроле квалитета воде и екологије је у 2015. години свакодневнo обављао
хемијске и микробиолошке анализе сирове воде, произведене воде из бунарског система, фабрике
воде и изворишта „Суботица“, те анализе питке воде на различитим мјестима на мрежи.
Анализе су се обављале и у оквиру Института за јавно здравство Републике Српске, као и других
верификованих институција ван Републике Српске. Лабораторије Друштва обавиле су 4.841
хемијску анализу на 4.792 узорка и 4.749 микробиолошких анализа на истом броју узорака, док је
Институт за јавно здравство Републике Српске обавио 2.832 хемијска и 2.832 микробиолошка
прегледа. Укупно је урађено 6 периодичних прегледа у хемијској лабораторији Друштва, а потврда
и допуна параметара периодичног прегледа у Градском заводу за јавно здравље Београд (укупно
459 параметара). Све наведене активности контроле воде за пиће проводе се по програму
усаглашеном са надлежном Републичком санитарном инспекцијом, а у складу са нормативима
прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
Број анализа и контрола воде у другим верификованим институцијама изван РС извршене у току
2015. године:

УСТАНОВА

Опис

Број
узорака

Градски завод за јавно здравље Београд

Биолошке анализе – фитопланктон,

25

ИЗЈЗ „Др Милан Јовановић Батут“ Београд

зоопланктон, акватичне гљиве,

5

ИЗЈЗ Војводине

паразити

5

Институт за нуклеарне науке „Винча“ Београд

Радиолошка анализа сирове воде и
воде за пиће

2

Резултати свих анализа потврдили су да је вода, коју Друштво производи и дистрибуише крајњим
потрошачима, хигијенски исправна и задовољава све нормативе прописане Правилником о
хигијенској исправности воде за пиће.
Одјељење екологије бавило се питањем екологије и заштите животне средине, па је, у склопу
редовног санитарног надзора, којим се превентивно утиче на квалитет воде на водоводној мрежи,
вршено систематско испирање цјевовода (495), дезинфекција на лицу мјеста при извођењу радова
на мрежи (610), надзор над прољетној дератизацији канализационе мреже (536 улица) укључујући
и објекте Друштва (236) локација и контроле на 78 локација уже и шире санитарне зоне заштите,
самостално или са инспекцијским органима.
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ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ
ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ
У Сектору одржавања обављају се послови и задаци константног одржавања погонске
исправности и функционисања водоводног и канализационог система. Наведене активности
приказане су графичким приказом отворених и обрађених радних налога у 2015. години:

Поправка кварова на водоводној мрежи
535

1.839

1.629

Радови на канaлизацији и одржавању
прекопа
Одвоз воде цистернама по уплати и по
налогу ЦЗ
Израда прикључака по екстерним налозима
Интервенције и одржавање механизације

5.407
206

Лоцирање кварова по интерним налозима

846

Лоцирање кварова по екстерним налозима
46 755

1.831

Сервисирање, испитивање и баждарење
водомјера
Остало

У 2015. години отклоњено је 1.839 кварова у линијском шахту, водомјерном шахту, на кућним
прикључцима и на главној линији. Израђено је 846 нових прикључака и обављено је 535
интервенција са обиласцима терена. Обављено је 206 одвоза воде цистерном, за физичка и правна
лица (89) и за цивилну заштиту (103).
Поред редовног систематског одржавања канализационе мреже (238 налога за чишћење 17.516m
канализационе мреже), у току 2015. године одржавање је радило по пријавама грађана, као и по
инструкцијама екипа „Водовода“ на терену, па су извршене и интервенције по 364 радна налога на
дужини од 10.118m канализационе мреже. Извршено је укупно 9 санација на колекторима и
прикључцима на канализационој мрежи. Такође, екипа за снимање канализационе мреже
специјалним возилом, обавила је снимање на укупно 10.459m канализационе мреже града, док је за
потребе трећих лица, снимљена канализациона мрежа, у дужини од 44.139m.
Одјељење за испитивање водомјера и калориметара у 2015. години је за потребе предузећа
сервисирало, испитало и верификовало 4.349 водомјера разних профила и 1.058 водомјера за
потребе трећих лица.
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РАЗВОЈ
Развој водоводног система предуслов је за остварење најважније комуналне дјелатности,
односно основне дјелатности Друштва. Пословима пројектовања, израдом понуда и сагласности,
радом геодетске службе, радом на индивидуалним прикључцима и осталим радним активностима
Сектора развоја, генерише се важна техничка подршка основној дјелатности Друштва.
Активности сектора развоја у извјештајној години:
 Израде: пројеката прикључака на водоводну и канализациону мрежу (43), понуда и
издавање сагласности на пројектну документацију (476), техничких рјешења за прикључак
на водоводну и канализациону мрежу (21), техничких рјешења за прикључак на
канализациону мрежу (32), пројеката и техничких рјешења за цјевоводе (23) и предрачуна,
калкулација и понуда (546). Укупно је испројектовано 4.965m за реконструкцију и изградњу
водоводне и 574m канализационе мреже.
 Геодетски послови снимања: канализационих прикључака (23 ком), ситуација за потребе
пројектовања нових цјевовода у дужини од 1.374m, изведеног стања цјевовода у дужини од
8.991m и канализационе мреже у дужини од 4500m. Картирано је 9.309m водоводне мреже,
обављено снимање 700m трасе канализације за пројектовање и урађени су остали послови и
активности везани за прикупљање теренских података и унос у ГИС (Географски
информациони систем) базу;
 Обрађено је, на индивидуалним прикључцима, 958 захтјева и одобрено укупно 717
прикључака (сталних и привремених). Легализовано је 83 прикључака на водоводну мрежу
и одобрено 18 прикључака на канализациону мрежу;
 Наставак спровођења активности на процесу легализације прикључака у насељима на
рубним дијеловима града, односно на свим локацијама гдје су индентификовани потпуно
нелегални прикључци и они који су уведени у привремену евиденцију. Тако је у текућој
години уплаћено 493 прикључка од стране корисника, који су претходно стекли услове за
то.
 Уношење и картирање водоводне мреже у ГИС базу података (27.160м), као и уношење
објеката водоснабдијевања (12) обављено је у 2015. години. Настављене су све остале
активности на

повезивању ГИС базе и ПИС (Пословни информациони систем) базе

података.
 Наставак рада на реализацији пројеката јачања капацитета у процесу одлучивања у
водоводним и канализационим предузећима и управљању инфраструктурним средствима, у
оквиру Дунавског водног програма, са нагласком на управљање средствима (asset
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management) и поређење рефернтих тачака предузећа у сектору (benchmarking). Ова два
стуба наведеног пројекта се успјешно спроводе у оквиру Друштва, дају резултате који
унапређују рад и ефикасност у спровођењу основне дјелатности, а уједно и позиционирају
Друштво рангирајући перформансе, у самом водном сектору.
Према свим досадашњим рангирањима, Друштво добија високе оцјене и истиче се међу
лидере у групи истих или сличних водоводних предузећа. Бенчмаркинг се спроводи по
двије методологије EBC и IBNET, а детаљи и поређења са другим водоводним системима се
могу преузети на сајту: http://www.danubis.org/bih.
 Израде инвестиционих планова, учешћа у раду комисија за технички пријем и Одјељења за
просторно уређење града Бања Лука, наставак рада на систематском отклањању губитака
издавање података о водоводној и канализационој мрежи на захтјев трећих лица, увођење
ISO 9001 и ISO 14001 стандарда, активна учешћа на стручно-научним скуповима и
семинарима (Јахорина, Бања Лука и Шибеник), спадају у остале активности сектора и једна
су од карактеристика рада у 2015. години.
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ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Одјељење за информационе технологије проводи и планира све информатичке активности
Друштва. Рад се базира на константном пружању системске и апликативне подршке свим
секторима Друштва, доношењу нових системско-апликативних рјешења, корекције постојећих,
планирању и реализацији информатичких рјешења за превазилажење проблема који се јављају у
свакодневном раду. Активности у 2015. години:
Системски ниво - Хардверско и мрежно одржавање и развој:
 Текући сервиси и одржавање хардверске опреме, реконфигурација дијела активне мрежне
опреме, инсталација и одржавање мрежног антивирус рјешења (Symantec end point);
 Одржавање „ВПН“ мреже са Сектором одржавања на мрежном и апликативном нивоу
(материјално књиговодство, ГИС ажурирање);
 Даља имплементација и одржавање дијела техничког система на основама ГИС технологије,
који се односи на евидентирање водоводне и канализационе мреже;
 Креирање централног „backup“ система индивидуалних копија података, као и проширење и
конфигурација резервних копија докумената и њихово чување.
Апликативни ниво - Апликативна подршка и текући послови одржавања:
 Дефинисање и реализација интерактивног „WEB“ портала и корпоративног „mail-a;
 Програмска израда и редизајн базе за рјешење проблема праћења промјене корисника на
једном потрошачком мјесту;
 Праћење трошкова и прихода по мјесту настанка, омогућено евидентирање и одговарајућа
контрола уноса мјеста настанка трошка и мјеста настанка прихода на свакој ставци налога
за књижење у књиговодству трошкова / прихода.
 Програмски модул-експорт података за везу пословног ИС и географског ИС- могућност да
се директно у ГИС систему види појединачна потрошња одређеног потрошача, односно веза
пословног и географског информационог система;
Текући послови и одржавање:
 Помоћ корисницима постојећег софтвера, отварање ПДВ периода, обрачуна и праћење
динамике уноса, формирање очитачких листа, пренос података у електронском облику на
„ПСИОН“ и послови припреме рачуна за штампање;
 Редовна ИТ подршка ISO 9001 стандарда у Друштву и подршка ГИС и БЛ-мапинг систему
за евиденцију катастра водоводне и канализационе мреже.
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ПРОДАЈА
У Сектору за комерцијалне послове, врши се обрачун и фактурисање утрошене воде и
одвођења употребљених вода за потрошаче. Ова активност је први корак генерисања прихода
Друштва, па су фактори који утичу на овај процес, приоритетни за Друштво.
Послови и задаци наведених процеса у 2015. години:
 Контрола коришћења воде за пиће – очитано 99% корисника;
 Обрачун утрошене воде;
 Контрола и праћење нефактурисане потрошње воде;
 Рјешавање захтјева и рекламација потрошача, 11.406 рекламација је обрађено;
 Накнадне котроле и анализе фактурисане потрошње, кроз 2.119 радних налога;
 Замјена водомјера – замјењено 1.829 водомјера;
 Увођење у евиденцију нових прикључака и уграђених секундарних водомјера - 1.525
прикључака.
У 2015. години, Друштво је испоручило крајњим потрошачима, 17.298.000m3 воде. Структура:
Продаја воде (m3)
ШП
ЗЕВ/КС
МП
ДП/Установе и институције
Челинац
Будућност Лакташи
УKУПНО

2014
7.143.351
5.320.045
811.951
2.776.207
467.754
352.793
16.872.100

2015
6.920.182
5.739.897
982.424
2.783.233
510.102
362.163
17.298.000

2015 (%)
40,0%
33,2%
5,7%
16,1%
2,9%
2,1%
100

У 2015. години укупно остварење одвођења отпадних вода је износило 7.727.915 m3.
Одвођење отпадних вода
(m3)
ШП
ЗЕВ/КС
МП
ДП/Установе и институције
УKУПНО

2015
2.228.365
3.815.112
484.957
1.199.481
7.727.915

2015 (%)
28,8%
49,4%
6,3%
15,5%
100
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ГУБИЦИ ВОДЕ
Активности Друштва су и у 2015. години, биле усмјерене на наставак реализације програма
систематског откривања и отклањања губитака на систему водоснабдијевања Града. Ово се
највише односи на наставак акције легализације прикључака на рубним дјеловима града гдје су у
2015. години реализована 493 прикључка. Осим тога, настављен је рад на мрежи и рад у зони
Сјевер, који су својим резултатима, такође, допринијели смањењу губитака на мрежи и који
представљају систематску акцију откривања, отклањања и смањења губитака, а одвијају се по
посебном Програму. У току 2015. године укупни губици су смањени са 39,1% у претходној години
на 37,5%. Обрачун губитака у систему водоснабдијевања у 2015. години (у m3):
Овлашћена
потрошња

Испоручена
вода
потрошачима

Испоручена вода потрошачима

Испоручана
вода
потрошачима

17.298.000
Испоручена
вода у
сиситем

17.298.000

Фактурисана неизмјерена
потрошња

17.298.000

0,00
18.903.062

Нефактурисана
овлашћена
потрошња

Нефактурисана измјерена
потрошња

Нефактурисана
вода

828.912
1.605.062
27.675.109

Нефактурисана неизмејерена
потрошња
776.150

Губици
воде

Привидни
губици
744.626

Неовлашћена потрошња

10.377.109

387.855
Грешке у мјерењу
356.771

Стварни
губици

Цурења на доводима и мрежи

8.027.421

Цурења на преливања на
објектима

37,50%

8.772.047

31,70%

29,01%
Цурења на прикључцима прије
водомјера
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Смањење укупних губитака за 1,6%, Друштво посматра као успјех, узимајући у обзир да су
смањењења губитака у системима који имају губитке испод 40%, могућа максимално до 5%. Ово
поготово добија на значају уколико се узме у обзир стање и економске претпоставке у којима
Друштво послује, а које не омогућавају потпуно адекватна улагања у водоводну мрежу Града.
У нефактурисаној количини од 10.377.109m3 воде, 8.772.047m3 или 31,70% чине губици воде, а
1.939.322m3 или 7,00% чини нефактурисана овлашћена потрошња.
Кретање нефактурисане потрошње, губитака и стварних губитака на мрежи у поседњих 10 година:
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%

2006
Нефактурисана вода 50,3%
Губици
42,6%
Стварни губици (IWA) 37,4%

2007
48,7%
39,5%
31,9%

2008
48,7%
40,0%
32,5%

2009
43,9%
34,8%
30,8%

2010
42,4%
33,4%
30,2%

2011
42,3%
33,4%
30,1%

2012
43,5%
34,5%
30,9%

2013
42,6%
32,7%
30,1%

2014
39,1%
32,1%
30,0%

2015
37,5%
31,7%
29,0%

Табеларни приказ недвосмислено показује да Друштво константно тежи и успијева да смањи
губитке воде, чиме јасно показује свој приоритет и у наредном периоду.
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НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА
У извјештајној години Друштво је обављало редовне активности везане за наплату воде, као
и активности употребе система опомена и искључења како би дошло до повећања наплате.
Годинама уназад, наплата потраживања је један од приоритета Друштва, јер је све више проблема
који прате наплату, односно, оних који се вежу за потрошаче, а односе се на разне варијације
избјегавања плаћања услуга Друштва.
Наплата потраживања по категоријама у 2015. години:
Категорије потрошача
ШП
ЗЕВ/КС
МП
ДП/Установе и
институције
УKУПНО

Фактурисано Наплаћено
5.782.881
5.719.508
4.667.168
4.438.016
1.968.853
1.915.640

%
98,9%
95,1%
97,3%

4.570.475

4.258.428

93,2%

16.989.377

16.331.592

96,1%

Највиши ниво наплате је остварен у категорији широке потрошње, 98,9% а најнижи у категорији
друштвених потрошача и осталих установа и институција, односно 93,2%. Поред наведеног
наглашавамо старија потраживања, чија наплата није потпуно извјесна и нема тачно одређен
временски рок реализације, а велика је препрека за рад и развој Друштва.
Укупна наплата потраживања 2014.и 2015.:
Наплата потраживања
(КМ)
Фактурисано
Наплаћено
% наплате

2014
15.928.795
15.179.623
95,3%

2015
16.989.377
16.331.593
96,1%

Посматрајући укупну наплату у 2015. години, може се констатовати да је она на задовољавајућем
нивоу у односу на економске околности. Повећан проценат наплате у 2015. години резултат је
појачаних активности Друштва на овом сегменту пословања, и уз подршку и сарадњу са сектором
правних и општих послова служба наплате је поднијела судским органима 1.058 тужби у укупној
вриједности од 754.809,44КМ. Такође, бољој наплати су допринијели и остали инструменти
наплате, односно, потписано је 1.398 споразума о репрограму дуга у новчаној вриједности од
2.353.250,45КМ и издато је 4.609 радних налога за искључење корисника са водоводне мреже и
достављено је 5.639 опомена пред тужбу за нередовне платише.
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У току извјештајне године, обављане су активности уско везане за јавне набавке Друштва:
 праћење позитивних прописа у домену набавке робе, а посебно Закона о јавним набавкама
БиХ, те Смјерница и Правилника о јавним набавкама Друштва,
 припремање тендера и прикупљање понуда за набавку роба и услуга;
 провођење поступка набавки роба и услуга према утврђеној процедури;
 устројавање и вођење евиденције према прописаној процедури поступка јавних набавки;
 контрола свих улазних фактура;
 евиденција набавки према склопљеним уговорима

по проведеним тендерима и

прикупљеним понудама;
 евиденцију добављача по врсти робе и услуга у циљу планирања набавки.

И извјештајном периоду набавке су вршене сходно усвојеном Плану набавки за 2015. годину и
према конкретним захтјевима појединих сектора по поступку и процедурама како је регулисано
Законом о јавним набавкама БиХ.
Поступци јавне набавкe
Отворени поступак
Конкурентски захтјев
Преговарачки поступак
Директне набавке
Изузећа у односу на члан.10
ЗЈН
Укупно

Вриједност
(КМ)
1.561.767,95
679.247,56
850.434,02
455.485,23

Учешће
(%)
30,7%
13,4%
16,7%
9,0%

1.538.705,01

30,3%

5.085.639,77

100,0%

У току 2015. године је остварено 5.085.639,77КМ укупних набавки Друштва, што у односу на
планираних 9.230.078,00КМ, чини 55,1% реализације плана набавки.

19

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПОСЛОВНУ 2015. ГОДИНУ
Рачуноводственим политикама дефинисано је, да финансијски извјештаји дају формално и
материјално тачне приказе финансијског положаја и остварених резултата у пословању у
посматраном обрачунском периоду.
Напомене - уз финансијски извјештај појашњавају одређене позиције финансијских извјештаја,
рађене су на основу члана 19., Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (''Сл. гласник
РС'' бр. 94/15) и члана 56. Статута друштва и „Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
политикама Друштва“, а у складу са пуним сетом МСФИ – правно лице од јавног интереса.
У овом дијелу Извјештаја за пословну 2015. годину, наводе се сви релевантни финансијски
извјештаји и показатељи како би се приказала финансијска слика „Водовода“ а. д. Бања Лука, и то:


Скраћени биланс стања са напоменама;



Скраћени биланс успјеха и табела прихода и расхода са напоменама;



Скраћени биланс токова готовине са напоменама;



Инвестиције у 2015. години
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Скраћени биланс стања
Скраћени биланс стања
Актива
Стална имовина
Текућа имовина
Готовински еквиваленти и готовина
Активна временска разграничења
Губитак изнад висине капитала
Пословна актива
Пасива
Капитал
Основни капитал
Резерве
Ревалоризационе резерве
Нераспоређени добитак
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Пасивна временска разграничења
Пословна пасива

2015

2014

81.862.120 68.572.207
12.727.687 9.691.830
721.129
758.125
513.570
810.170
94.589.807 78.264.037
79.997.883
35.434.161
11.779.891
28.814.249
3.969.582
7.815.666
3.971.295
2.804.963
9.633
94.589.807

63.592.631
35.434.161
11.779.891
12.506.966
3.871.613
8.022.606
4.270.479
2.378.321
14.972
78.264.037

Напомена бр. 1 (АОП 001)

Конто

Набавна вриједност сталних средстава на дан 31.12.2015.године, износи (АОП 001):
146.726.789КМ, отписана 64.864.669КМ, а садашња вриједност је 81.862.120КМ. Нематеријална
средства, некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине на дан 31.12.2015.године
приказане су у сљедећој табели (АОП 002+АОП 008):

Назив

014 Остала нематеријална улагања
015

Нематеријална средства у
припреми

020 Земљиште
021 Грађевински објекти
022 Опрема
027

Аванси, опрема и инв. у
припреми

УКУПНО

Набавна
вриједност
ПС 01.01.2015.

Набавка у току
године

Исправка
вриједности
(амортизација
31.12.2015.)

2.273.583

18.440

364.841

0

6.216.222

3.419.181

-

-

-

-

3.419.181

108.807.889

1.533.445

51.682.379

-

-

58.658.955

16.665.302

247.034

9.146.225

141.949

110.712

7.734.874

682.015

357.067

-

-

-

1.039.082

131.847.970

8.372.208

61.193.445

141.949

110.712

78.995.496

Отпис
НВ

Вриједност на
крају год.
31.12.2015.

ИВ

-

-

1.927.182
6.216.222
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 Остала нематеријална улагања обухватају: трајно право кориштењa земљишта, програмску
опрему, софтверске апликације, употребнe дозволе и сл.
 Износ од 6.216.222КМ односи се на сервисирање обавеза преузетих по потписаном
Уговору, прикупљање средстава за отплату намјенског кредита (10.000.000€) за
финансирање пројекта „Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у
Граду Бањалуци“. Кредитним средствима задужен је Град Бања Лука. У новембру 2012.год.
потписан је и Анекс бр.1 Уговора, којим се дефинише обавеза издвајања новчаних
средстава (са посебног рачуна) свакодневно на рачун Града у износу од 35% од дневног
прилива (наплата од купаца из категорија индивидуалне потрошње, кућних савјета и ЗЕВ),
почевши од 01.01.2013.год.
На основу члана 5 Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији (сл.гл.Града Б.Лука
бр.8/12) потписан је СПОРАЗУМ о предаји на управљање и одржавање јавног водовода и
канализације по наведеном Пројекту, број 012-Г-2396/15 од 11.12.2015.године.
По Споразуму су износи обавезе кредитних средстава пренесени са трошкова на
нематеријална улагања. За период 2013. и 2014.године то је урађено кроз корекцију
резултата претходних година и то за: 2013.год. износ од 1.988.570КМ, за 2014.год.
2.093.078КМ, а у 2015.год. износ издвајања средстава од 2.134.574КМ прекњижен је са
финансијских расхода на нематеријална улагања.
 Повећана је такође и вриједност земљишта јер је процјеном обухваћена и процјена фер
тржишне вриједности земљишта.
 Набавка грађевинских објеката износи 1.533.445КМ и односи се на:
-

изградњу цјевовода за водоводну и канализациону мрежу и резервоари у износу од
1.490.068КМ

-

остале грађевинске објекте (приступни пут за коморе и резервоар) у износу од 43.377КМ.

 Опрема – набавна вриједност опреме износи 247.034КМ, а односи се на набавку: машина,
уређаја и инсталација, транспортних средстава и пословног инвентара.
 Аванси, опрема и инвестиционе некретнине у припреми су инвестиције чији су радови у
току. То су реконструкција и изградња водоводне (примарне и секундарне) мреже, oпшта
лабораторија за II фазу фабрике воде.
 Дугорочни финансијски пласмани (АОП 021) обухватају: издвојена средства ранијих година
за кредитирање стамбене изградње радника у износу од 25.804КМ, орочени депозити по
уговорима са банкама преко годину дана и остали финансијски пласмани који обухватају
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потраживања по основу потписаних споразума о нагодби и уговора о репрограму на
период дужи од годину дана.
- орочени депозити по уговорима са банкама преко годину дана, који према датуму
реорочења на дан састављања финансијских извјештаја износе:

Остали дугорочни финансијски пласмани на дан 01.01.2015.год. - орочени
депозити код банака
Пренос на краткорочне пласмане по датуму реорочења на дан
31.12.2015.год.
Разрочење за текуће пословање и отплату кредита у току 2015.год.
Остали дугорочни финансијски пласмани на дан 31.12.2015.год. - орочени
депозити код банака
-

остали

финансијски

пласмани

обухватају

рекласификацију

3.271.289 KM
-500.000 KM
-1.000.000 KM
1.771.289 KM

припадајућег

износа

краткорочних потраживања на дугорочна потраживања по основу потписаних споразума о
нагодби или уговора о репрограму обавеза потрошача за утрошену воду („Клинички
центар“, КП„Будућност“ а.д. Лакташи, „Водовод“ а.д. Челинац,...) који доспијева у периоду
дужем од годину дана од дана билансирања. Укупан износ пренесених потраживања је
4.851.467КМ, а њихова исправка износи 3.781.936КМ.
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ТЕКУЋА СРЕДСТВА
Текућа средства обухватају: залихе, краткорочна потраживања, краткорочне финансијске пласмане
и готовину из пословних активности.
На дан 31.12.2015.године, текућа средства износе:
ГОДИНА
ОПИС
Залихе
Краткорочна потраживања
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина
ПДВ
Активна временска разграничења
УКУПНО
Напомена бр. 2 - Залихе

Напомена АОП
2
3
4
5
6
7

32
40
46
56
59
60
31

31.12.2015. 31.12.2014.
1.967.797
6.004.938
3.509.176
721.129
11.077
513.570
12.727.687

1.969.614
3.138.955
3.010.472
758.125
4.494
810.170
9.691.830

Према рачуноводственим политикама (члан 118-133), залихе материјала воде се по набавној
цијени, а трошкови материјала обрачунавају се по просјечној цијени. Залихе обухватају сљедеће:
материјал (основни материјал, помоћни материјал, канцеларијски материјал, гориво, мазиво,
резервне дијелове, заштитна опрема, хемикалије, резервне дијелове за водомјере), алат, ауто гуме и
средства ХТЗ опреме.
Напомена бр. 3 – Краткорочна потраживања од купаца
Рачуноводственом политиком (члан 104-106) регулисана је исправка потраживања и отпис
потраживања. Дефинисани су директни и индиректни отписи потраживања од купаца. Сходно
наведеном, служба наплате врши процјену ненаплативости потраживања и предлаже пописној
комисији.

24

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Краткорочна потраживања износе 11.049.074КМ, од чега се на исправку потраживања односи
5.044.136КМ, нето потраживања износе 6.004.938КМ. Од укупно исказаних краткорочних
потраживања, тужени износи, споразуми о нагодби и репрограми по свим категоријама потрошача
износе:
1
2
3
4

Категорија 31 - ДП
Категорија 21 - МП
Категорија 11 - КС и ЗЕВ
Категорија 01 - ИП
Укупно

2.101.745 КМ
1.106.319 КМ
232.171 КМ
1.995.322 КМ
5.435.557 КМ

У категорији тужених (привредна друштва), значајан дио је отишао у стечај и на основу рјешења о
закљученом стечају, потраживања од купаца се искњижавају из аналитичке евиденције, водећи
рачуна да ли је потраживање исправљено преко исправке потраживања, а ако није иде на терет
трошкова пословања, у складу са рачуноводственом политиком.
По извјештају о попису на дан 31.12.2015.године из аналитичке евиденције је отписано
52.696,22КМ а искњижено 1.321.372,03КМ потраживања која су теретила трошкове у ранијем
периоду.
Извршена је рекласификација припадајућег износа краткорочних потраживања на дугорочна
потраживања – остали дугорочни пласмани у складу са препорукама Главне службе за ревизију и
одредбама МРС 32 – Финансијски инструменти: презентација (параграф 11) и МРС 39 –
Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање, по основу потписаних споразума о
нагодби или уговора о репрограму обавеза потрошача за утрошену воду (узимајући у обзир
временски период потписаних споразума и уговора), која доспијева у периоду дужем од годину
дана од дана билансирања.
У складу са одлуком Надзорног одбора 04-МБ-7777/3-15 од 05.11.2015.године извршено је
искњижавање из билансне евиденције и прекњижење у ванбилансну евиденцију износа од
1.701.446КМ потраживања од купаца који су под стечајем а исходи трају више година, а теретили
су трошкове пословања ранијег периода.
Износ од 716.055КМ су потраживања од тужених правних лица из периода 2003. и 2004.године по
обавезама из компензационих односа, искњижен је из аналитичке а прекњижен у ванбилансну
евиденцију (теретило трошкове ранијег периода и биће праћена до коначног исхода судског спора.
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Напомена бр. 4 – Краткорочни финансијски пласмани
Краткорочни финансијски пласмани су орочени депозити код банака по уговорима до годину дана
и износе 3.500.000КМ, а износ од 9.176КМ је дио дугорочних стамбених кредита датих радницима
који доспијевају до једне године.
На основу Рјешења Агенције за банкарство Републике Српске број 03-1660/2015 од
11.11.2015.године, дана 16.11.2015.године у Банци Српске а.д. Бања Лука именован је привремени
управник. Сходно наведеном, а у складу са новонасталом ситуацијом орочени депозит код Банке
Српске у износу од 500.000КМ прекњижен је на спорне остале краткорочне пласмане, до коначног
рјешења статуса Банке.
Напомена бр. 5 – Готовина
Готовина и новчани еквиваленти на дан 31.12.2015.године, износе 721.129КМ. Девизни рачун
изражен је у новчаној јединици EUR и прерачунат je по важећем курсу на датум билансирања.
Износ новчаних средстава од 9.458КМ код Банке Српске, са редовног рачуна је такође прекњижен
на новчана средства чије је кориштење временски ограничено, а у складу са образложењем у
претходној напомени.
Напомена бр. 6 – ПДВ
Износ обавезе за ПДВ по издатим авансним фактурама је 11.077 КМ.
Напомена бр. 7 – АВР
Активна временска разграничења обухватају: премију осигурања, авансне рачуне добављача,
авансне рачуне купаца, обрачунате камате на орочене депозите, поврат више издвојених средстава
за отплату кредита KfW банке.
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ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Извори средстава на дан 31.12.2015.године:
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Капитал
Законске резерве
Статутарне резерве
Ревалоризационе резерве
Нераспоређени добитак ранијих година
Нераспоређени добитак текуће године
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
УКУПНО

Напомена АОП
8
9
9
9
10
10
11
12
13

102
112
113
115
119
120
126
136
144
164

Град Бања Лука
ПРЕФ а.д. Бања Лука
Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука
ЗИФ-ови и остали акционари
УКУПНО

65%
10%
5%
20%
100%

ГОДИНА
31.12.2015. 31.12.2014.
35.434.161 35.434.161
7.086.832
7.086.832
4.693.059
4.693.059
28.814.249 12.506.966
3.871.613
2.561.457
97,969
1.310.156
7.815.666
8.022.606
3.971.295
4.270.479
2.804.963
2.378.321
94.589.807 78.264.037

Напомена бр. 8 - Структура капитала
23.032.205
3.543.416
1.771.708
7.086.832
35.434.161

У судски регистар по Рјешењу бр. 057-0-Рег-11-002813, уписано је усклађивање аката са Законом
о привредним друштвима, усклађивање аката са Законом о класификацији дјелатности и регистру
пословних субјеката по дјелатностима у РС и Уредбом о класификацији дјелатности РС и пренос
права својине на удјелу капитала на јединицу локалне самоуправе.
Капитал је разврстан према Судском регистру. Акције котирају на Бањалучкој берзи. Књига
акционара води се код Централног регистра хартија од вриједности и на дан 31.12.2015. године
вриједност у књигама је усклађена са књигом акционара.
Напомена бр. 9 – Резерве
Законске и статутарне резерве формирају се у складу са законом и рачуноводственом политиком
(члан 151). Ревалоризационе резерве су резултат књижења позитивних ефеката процјене
вриједности имовине и обавеза са 31.12.2014. године, а укидају се када средство престаје да се
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признаје, тј. када се повуче из употребе усљед расходовања или продаје а у складу са
рачуноводственом политиком (члан 93).
Ревалоризационе резерве су се повећале као резултат књижења усклађивања књиговодственог
стања са фер тржишном вриједности средстава добијених по процјени са 31.12.2014.године, тако
да ревалоризационе резерве износе:
Износ ревалоризационих резерви на дан 31.12.2014.
Ефекат процјене/повећање ревалоризационих резерви
Укупно ревалоризационе резерве на дан 31.12.2015.год.:

12.506.966 КМ
16.307.283 КМ
28.814.249 КМ

Напомена бр. 10 – Нераспоређени добитак
У упоредним показатељима за 2014. годину дошло је до повећања исказане добити ранијих година
и то:
за износ од 1.988.570 КМ прекњижења по Споразуму са Градом о преносу средстава на
управљање и одржавање по Пројекту KfW банке (на нематеријална улагања у корист добити
ранијих година, јер се ради о износу издвајања средстава из 2013.године);
за износ прихода од 375.668КМ насталих фактурисањем потрошње за период новембар
2013. – јануар 2014. (на терет резултата 2014.год. а у корист добити ранијих година) по препоруци
Главне службе за ревизију.
У упоредним показатељима за 2014.годину дошло је до повећања добити текуће године, након
потписивања поменутог Споразума о преносу средстава, преносом издвајања средстава за отплату
кредита KfW банке са финансијских трошкова на нематеријална улагања, тако да је добит по
билансу успјеха 2014.године износила 1.289.940КМ, а добит по билансу стања (пренос дијела
ревалоризационих резерви по основу расходовања сталних средстава) 20.216КМ, што укупно
износи 1.310.156КМ.
За период 01.01.-31.12.2015..године остварена је добит и то:
Добит по билансу стања (пренос из ревалоризационих
резерви дијела средстава која се односе на расходована
основна средства)
Добит по билансу успјеха

68.227 КМ

29.742 КМ
Укупно остварена добит: 97.969 КМ
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Напомена бр. 11 – Дугорочна резервисања
Резервисања за накнаде и бенефиције запослених у складу са примјеном Међународног
рачуноводственог стандарда 19 (МРС 19), од стране овлаштеног актуара раде се на годишњем
нивоу.
Остала дугорочна резервисања износе 7.560.302КМ. Резервисања за основна средства проистичу из
донација ЕУ на пројектима ревитализације Фабрике воде, смањење губитака у мрежи и донација
опреме и лабораторијских уређаја, те изградња примарног цјевовода и реконструкције одређених
цјевовода из ранијег периода.
Дугорочна резервисања се укидају на годишњем нивоу. Сразмјеран дио трошкова амортизације
који се односи на ова средства, са дугорочних резервисања се преноси на приход од донираних
средстава, на крају године.
Напомена бр. 12 - Дугорочне обавезе
Дугорочне обавезе, односе се на кредит који Друштво има код Свјетске банке - Међународна
асоцијација за развој по Пројекту урбане инфраструктуре и пружања услуга. Гарант за кредит је
Влада РС, са којом је склопљен Супсидијарни финансијски споразум и по том основу плаћа се
камата и провизија Министарству финансија. Кредит је реализован у 2011.години, а отплата је
кренула у октобру 2012. године. Износ рате је 105.671SDR (протувриједност 263.063КМ на дан
31.12.2015.год.).
Износ одобреног супсидијарног финансирања износи SDR 2.546.300 или 3.666.672USD.
Кредит је везан за SDR и прерачунава се по важећем курсу на дан састављања обрачуна
(полугодишњег и годишњег) и изискује позитивне или негативне курсне разлике. Негативна
курсна разлика исказана је на дан 31.12.2015. године у износу од 310.353КМ.
Свака отплата главнице (15.04. и 15.10) прерачунава се по курсу на дан доспијећа рате и утиче на
резултат пословања Друштва.
Расходи камата по наведеном кредиту терете трошкове пословања и у 2015. год.износе 98.564КМ.
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Структура доспијећа обавеза по дугорочном кредиту:
ГОДИНА
31.12.2015. 31.12.2014.
526.125
493.260
526.125
493.260
1.578.376
1.479.779
1.866.794
2.243.440
4.497.420
4.709.739

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ
До 1 године
Од 1 до 2 године
Од 3 до 5 година
Преко 5 година
УКУПНО

Напомена бр. 13 - Краткорочне обавезе

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Дио дугорочних финан.обавеза до годину дана
Примљени аванси
Добављачи у земљи и иностранству
Обавезе за зараде и накнаде зарада
Друге обавезе
ПДВ
Обавезе за остале порезе, доприносе и
др.дажбине
ПВР
УКУПНО

АОП
147
151
153
154
157
158
159

ГОДИНА
31.12.2015. 31.12.2014.
526.125
439.260
504.896
435.667
935.533

638.809

550.068
33.801
188.881

531.193
35.830
200.297

160

56.026

82.293

162
144

9.633
2.804.963

14.972
2.378.321

 Износ дугорочних финансијских обавеза до годину дана је износ рате кредита Свјетске банке
која доспијева у 2016. год.
 Пренос аванса – претплате купаца на дан 31.12.2015. год.
 Обавезе према добављачима су износ обавеза на дан 31.12.2015. године.
За прву обавезну мултилатералну компензацију која је одржана у периоду од 26.1010.11.2015.године, Друштво је пријавило укупно 43.369,41КМ обавеза. Од тога је путем
система компензовано 18.798,34КМ обавеза (по коначном извјештају о извршеној
мултилатералној компензацији).
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 Обавезе за зараде и накнаде су укалкулисане обавезе са 31.12.2015.године.
 Друге обавезе обухватају укалкулисане обавезе за: превоз радника, јубиларне награде и
отпремнине, обавезе према члановима надзорног одбора и друге обавезе.
 Укалкулисане обавезе за ПДВ на дан 31.12.2015.године.
 Обавезе за порезе и доприносе су: обавезе за водни допринос, накнада за кориштење шума,
противпожарна накнада, обавезе за бенефицирани радни стаж, допринос фонду солидарности
за поплаве.
 Пасивна временска разграничења су: авансни рачуни купаца, авансни рачуни добављача.
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Скраћени биланс успјеха
Биланс успјеха
Приход од продаје
EBITDA
Амортизација
EBIT
Расходи камата
Добитак прије пореза
Порези из добитка
Нето добитак
Просјечан број запослених
Приход по запосленом

2015
2014
14.619.795 14.189.558
2.915.241 3.595.230
2.786.067 2.197.067
129.174 1.398.163
106.238
99.432
22.936 1.298.731
0
0
29.742 1.289.940
331
326
44.168,56 43.526,25

Преглед остварења прихода и расхода за период од 01.01.-31.12.2015. год.

КОНТО

1
611

621
652
661
662
676
679

Остварење

План

Остварење

ОПИС
2014
2
УКУПНИ ПРИХОДИ
Приходи од продaje учинака на
домaћем тржишту
Приходи од продаје воде
Приходи од продаје канализације
Приходи од вршења услуга
Приходи од активирања учинака
Приходи од донација
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Вишкови материјала
Остали приходи
ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА

511
Трошкови материјала
512
513 Трошкови горива и енергије
520 Трошкови бруто зарада
Бруто зарада-плате
Бруто зараде-накнаде за боловање
Порез на зараде-бруто зараде-плате

2015

Индекс

Индекс

(5/3)

(5/4)

2015

3
4
16.620.209 17.555.000

5
16.908.895

6
102

7
104

14.189.558 15.955.000

14.619.795

103

109

10.818.472 12.235.000
2.290.285 2.500.000
1.080.801 1.220.000
1.793.862 1.100.000
188.527
200.000
329.197
250.000
125
0
2.000
0
116.940
50.000
15.330.269 17.532.800

11.311.728
2.345.132
962.935
1.731.866
237.645
230.662
209
1.316
87.403
16.879.153

105
102
89
97
126
70
167
66
75
110

108
107
127
64
84
108
0
0
57
104

1.388.077

1.350.000

1.302.582

94

104

1.409.648
5.107.624
3.016.706
43.210
244.925

1.400.000
5.248.000
3.100.000
46.000
256.000

1.528.582
5.416.557
3.208.760
32.304
266.448

108
106
106
75
109

92
97
97
142
96
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Допринос-бруто зараде-плате
Бруто зараде - пореска картица
521 Трошкови бруто накнада зарада
522 Трошкови бруто накнада члановима
523 надзорног одбора и одбора за ревизију
524
Трошкови бруто осталих личних
525
расхода
529
531 Трошкови транспортних услуга
Транспортне услуге
Трошкови ПТТ услуга
Трошкови одржавања основних
532
средстава
535 Трошкови рекламе и пропаганде
539 Трошкови осталих услуга
540 Амортизација
Трошкови резервисања за накнаде
541
запослених
550 Трошкови непроизводних услуга
Трошкови ревизије финансијских
извјештаја и трошкови адвокатских
услуга
Трошкови здравствених услуга
Трошкови образовања запослених,
трошкови усавршавања - семинари
Трошкови за услуге осталих друштвених
дјелатности-Бањалучка берза

551
552
553
554
555
556
559
560
561
562
570

Остале непроизводне услуге републичке
и судске таксе, за тужбе и сл.
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови
Финансијски расходи по основу односа
са повезаним правним лицима
Расходи камата
Негативне курсне разлике
Губици на основу расходовања и
отписа основних средстава и
нематеријалних улагања некретнина,
постројења и опреме

1.702.110
100.673
2.446.314

1.744.000
102.000
2.450.000

1.809.178
99.866
2.331.638

106
99
95

96
102
105

66.602

70.000

64.161

96

109

449.522

500.000

374.115

83

134

274.843
5.127
269.716

275.200
5.200
270.000

293.276
2.478
290.798

107
48
108

94
210
93

210.047

220.000

246.392

117

89

25.723
53.492
2.190.849

25.000
53.600
2.200.000

22.433
55.982
2.761.101

87
105
126

111
96
80

6.218

19.000

24.966

402

76

463.765

490.000

338.686

73

145

34.215

34.000

30.716

90

111

291.023

290.000

278.685

96

104

20.734

40.000

20.084

97

199

6.000

6.000

6.000

100

100

111.793

120.000

3.201

28.892
111.740
21.377
18.350
32.531
90.893
312.366

29.000
120.000
22.000
19.000
35.000
135.000
120.000

26.992
89.692
18.153
17.882
34.181
149.653
282.511

0

2.196.000

0

99.432
313.316

100.000
80.000

42.838

60.000

3 3.749
93
80
85
97
105
165
90

107
134
121
106
102
90
42

106.238
310.457

107
99

94
26

31.237

73

192
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576 Мањкови
Расходи по основу исправке
578
вриједности и отписа потраживања
Расходи по основу расходовања залиха
материјала робе и остали расходи
Обезвређење нематеријалних
580
средстава
Обезвређење некретнина, постројења
581
и опреме
584 Обезвређење дуг.финан. пласмана
579

Обезвређење потраживања примјеном
588 индиректне методе утврђивања
отписа потраживања
ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА
Порез на добит
НЕТО ДОБИТ
ГУБИТАК

878

1.000

888

101

113

142.649

270.000

72.950

51

370

21.251

45.000

106.688

502

42

0

0

375

0

0

0

0

160.692

0

0

1.032

0

0

0

0

710.095

0

0

29.742

2

75

0

1.289.940

22.200

ПРИХОДИ
У складу са рачуноводственом политиком (члан 134) приходима Друштва сматрају се:
-

Пословни приходи

-

Финансијски приходи

-

Остали приходи

Укупни приходи износе 16.908.895КМ (АОП 301) и исказују се по фактурисаној реализацији без
ПДВ-а и водног доприноса.
Напомена бр. 14 – Пословни приходи
Пословни приходи Друштва обухватају сљедеће групе рачуна:
-

приход од продаје воде,

-

приходи од обрачунате канализације,

-

приходи од вршења услуга,

-

приходи од донација,

-

остали приходи.

Приходи из претходног става признају се у укупан приход када су обрачунати и исказани у
књиговодственој исправи (фактури), независно од времена наплате (фактурисана реализација).
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Приходи од продаје воде и обрачунате канализације за 2014.годину су кориговани у складу са
препорукама Главне службе за ревизију и умањени су у износу од 697.629КМ и то:
-

приход од продаје воде умањен је за износ од 570.514КМ (306.738КМ за износ прихода из
2013.год. и 263.776КМ оспорени приход обрачунат за потрошњу илегалних потрошача)

-

приход од обрачунате канализације умањен је за износ од 127.115КМ (68.930КМ за износ
прихода из 2013.год. и 58.185КМ оспорени приход обрачунат за потрошњу илегалних
потрошача).

Све корекције су извршене преко резултата 2014.године.
Напомена бр. 15 – Приходи од активирања или потрошње робе и учинака
Приходи који су настали као резултат изградње и реконструкције водоводне и канализационе
мреже, на примарним и секундарним цјевоводима, у властитој режији износе 1.731.866КМ.
Напомена бр. 16 – Приходи од донираних средстава
Одговарајући дио обрачунате амортизације од донираних средстава преноси се у приход тог
периода. Износ прихода остварених по том основу је 237.645КМ.
Напомена бр. 17 – Финансијски приходи
Финансијски приходи су: камате по тужбама купаца – потрошача у износу од 25.601КМ, камате по
ороченим депозитима у банкама у износу од 205.060КМ и износ позитивних курсних разлика од
209 КМ.
Напомена бр. 18 – Остали приходи
Остале приходе сачињавају: вишкови материјала, наплаћени приходи од купаца по плаћеним
судским трошковима и остали приходи у износу од 88.719КМ.
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РАСХОДИ
Укупни расходи пословања износе 16.879.153КМ (АОП 302).
Напомена бр. 19 – Трошкови материјала
Трошкови материјала у складу са рачуноводственом политиком (члан 139) обухватају утрошак
основног материјала, резервних дијелова, ситног алата и инвентара. Трошкови материјала се
утврђују на бази књиговодствене исправе (фактуре добављача, требовања, издатнице, извјештаја о
утрошку, записника, уговора, одлуке Друштва и сл.). Обрачун трошкова материјала примјењује се
по просјечним цијенама.
Напомена бр. 20 - Трошкови бруто зарада и накнада и остали лични расходи
(АОП 219)
Под трошковима бруто зарада и накнада у складу са рачуноводственом политиком (члан 140)
подразумијевају се: обрачунати износи зарада и накнада са припадајућим порезима и доприносима
који припадају радницима у складу са Законом о раду, Општим и појединачним гранским
уговором.
Остале накнаде личних примања са порезима и доприносима исплаћене су по Гранском
колективном уговору.
Укупно трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (АОП 219) износе 8.186.470КМ
(5.416.556КМ + 2.769.914КМ).
Напомена бр. 22 - Трошкови амортизације
Према рачуноводственој политици (члан 93) амортизација средстава се обрачунава када је
средство расположиво за кориштење а престаје када се оно искњижи. Амортизација се обрачунава
примјеном пропорционалне методе. Обрачун амортизације врши се примјеном стопа које се
утврђују на основу процијењеног корисног вијека употребе средстава (број 100 се подијели са
процијењеним корисним вијеком употребе).
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Стопе амортизације по процјени:
грађевински објекти
опрема
машине
лабораторијска опрема
транспортна средства
пословни инвентар
оснивачка улагања

1-4%
5-20%
2-12,50%
8-14,30%
14,30%
5-20%
20%

Како је наведено у уводном дијелу напомена, рађена је процјена фер тржишне вриједности
имовине са 31.12.2014. године. Процијењена фер садашња вриједност је укњижена са 1.1.2015.
године и садашња вриједност износи 72.647.179КМ.
Рекапитулација по процјени садашње вриједности на дан 31.12.2014.године:
РЕД.
НАЗИВ
БР.
1
Земљиште
2
Грађевински објекти
3
Опрема и машине
УКУПНО

САДАШЊА ВРИЈЕДНОСТ
РАЗЛИКА
Књиговодствена Процијењена
3.577.156
5.288.309 1.711.153
44.592.261
58.262.732 13.670.471
8.263.322
9.096.138
832.816
56.432.739
72.647.179 16.214.440

Због повећане вриједности имовине и усклађивања стопа за обрачун амортизације, по процјени,
дошло је и до повећања трошкова амортизације који за 2015. годину износе 2.761.101КМ.

Напомена бр. 23 – Нематеријални трошкови
Нематеријалне трошкове чине:
-Вриједност у КМ
ГОДИНА
ОПИС
31.12.2015.
Трошкови непроизводних услуга
(ревизија финанс.извјештаја, адвокатске услуге,здравствене
услуге, трошкови семинара, трошкови дератизације,
прекоп јавних површина, берза)

338.686

31.12.2014.

463.765
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Трошкови репрезентације

26.992

28.891

Трошкови премије осигурања

89.692

111.740

Трошкови платног промета

18.153

21.377

Трошкови чланарина
(ПК РС, ПК БиХ, Удружење Водовода, чланарина ЦРХОВ)

17.882

18.350

282.510

312.367

773.915

956.490

Остали нематеријални трошкови
(таксе по тужбама, исплате по колективном уговору за
смрт члана уже породице, по Одлуци 04-5050/13
признавање дијела трошкова прикључка за породице
пог.бораца РС и кориснике социјалне помоћи).
УКУПНО

Напомена бр. 24 – Трошкови пореза и доприноса
Вриједност у КМ
ГОДИНА
ОПИС
Трошкови пореза
(накнада за шуму, противпожарна накнада, накнада за
земљиште)
Доприноси
(за запошљавање и професионалну рехабилитацију инвалида,
допринос за солидарност за поплаве, водни допринос)
УКУПНО

31.12.2015.

31.12.2014.

34.182

32.531

149.653

90.893

183.835

123.424

У 2015.години трошкови доприноса значајно су се повећали због законске обавезе увођења фонда
солидарности за поплављена подручја (1,5% на терет радника и 1,5% на терет послодавца) која је
важила до 31.12.2015. године.
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Напомена бр. 25 – Финансијски расходи
Расходи камата – по кредиту Свјетске банке (плаћање два пута годишње 15.04. и 15.10.) износе
98.564КМ, затезне камате и расходи камата по другим финансијским пласманима износе 7.674КМ.
Негативне курсне разлике по кредиту Свјетске банке износе 310.457КМ, јер је кредит везан за
SDR (посебну обрачунску јединицу). Курсне разлике обрачунате на дан 31.12.2015.године по курсу
SDR = 2,489439KM.

Напомена бр. 26 – Остали расходи

Остале расходе чине: расход основних средства по извјештају о попису, мањкови, расходи по
основу отписа залиха материјала по попису и исправке потраживања од купаца, обезврјеђење
нематеријалних средстава, обезврјеђење некретнина, постројења и опреме, обезврјеђење
потраживања примјеном индиректне методе отписа потраживања.
Расходовање нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме је износ од 31.237КМ за
отпис средстава која нису за употребу, по усвојеном Извјештају о попису на дан 31.12.2015.године.
Расходи по основу отписа залиха материјала, резервних дијелова и мањкови су такође износи по
усвојеном Извјештају о попису на дан 31.12.2015. године износе107.576КМ. Од тог износа 96.581
КМ односи се на вриједност пумпи које су добијене у донацији 1997. године и не користе се у
процесу производње.
Обезврјеђење нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме у износу од 161.067КМ
резултат је процјене вриједности имовине, за сва појединачна средства чија је процијењена фер
тржишна вриједност нижа од садашње књиговодствене вриједност и код којих је та разлика изнад
нивоа расположивих ревалоризационих резерви за конкретна средства.
У складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, члан 104.став 2.
исправка вриједности потраживања усклађује се са старосном структуром потраживања методом
анализе застарјелости потраживања (потраживања старија од годину дана) по категоријама купаца.
На датум биланса стања на дан 31.12.2015.године расходи примјеном индиректне методе отписа
износе 710.095КМ.
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Скраћени биланс новчаних токова
Скраћени биланс новчаних токова
Приливи готовине из пословних активности
Одливи готовине из пословних активности
Нето приливи (одливи) готовине из пословне активности
Приливи готовине из активности инвестирања
Одливи готовине из активност инвестирања
Нето прилив (одлив) готовине из активности инвестирања
Приливи готовине из активности финансирања
Одливи готовине из активности финансирања
Нето прилив (одлив) готовине из активности финансирања
Укупни приливи готовине
Укупни одливи готовине
Нето прилив (одлив) готовине
Готовина на почетку обрачунског периода
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине
Готовина на крају обрачунског периода

2015
14.697.662
12.555.240
2.142.422
1.235.285
467.111
768.174
0
2.947.695
-2.947.695
15.932.947
15.970.046
-37.099
758.125
208
105
721.129

2014
13.144.704
12.669.619
475.085
1.333.767
110.740
1.223.027
0
2.254.971
-2.254.971
14.478.471
15.035.330
-556.859
1.314.902
125
43
758.125

Напомена бр. 27 – Коментар биланса токова готовине
Одлив готовине већи је за 37.099КМ од укупног прилива средстава.
Напомена бр. 28– Управљање финансијским ризицима
Пословање Друштва је изложено разним финансијским ризицима: тржишном, девизном,
кредитном и ризику ликвидности.
Програм управљања финансијским ризицима Друштва је усмјерен на немогућност предвиђања
догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на
финансијске токове Друштва.
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 Српској.
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Тржишни ризик
Тржишни ризик се односи на ризик одређене промјене цијена, као што су промјене цијена
најзначајнијих сировина, курсева страних валута и промјене каматних стопа, могу да утичу на
висину прихода Друштва или вриједност финансијских инструмената.
Девизни ризик
Изложеност Друштва девизном ризику односи се на остале дугорочне финансијске пласмане,
краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне
кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе из пословања деномиране у
страној валути.
Књиговодствена вриједност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на дан
извјештаја је:

ВАЛУТА
EUR
USD
RSD
SDR
УКУПНО

СРЕДСТВА
2015
2014
3.513
13.759
1.021
917
353
354
4.887
15.030

Вриједност у КМ
ОБАВЕЗЕ
2015
2014
4.497.420 4.709.739
4.497.420 4.709.739

На основу објелодањене структуре имовине и обавеза у страној валути евидентно је да на Друштво
има утицај промјена девизног курса SDR (обавезе по кредиту Свјетске банке).
У сљедећој табели приказана је осјетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију КМ за 10% у
односу на SDR:

SDR
УКУПНО

2015
10%
-10%
449.742 (449.742)
449.742 (449.742)

2014
10%
-10%
470.974 (470.974)
470.974 (470.974)
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Кредитни ризик
Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да своја дуговања према Друштву измире у потпуности и на вријеме, што аутоматски
резултира финансијским губитком Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне
финансијске пласмане и потраживања.
Друштво нема значајну концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања и пласмани
односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим износима.
Ризик ликвидности
Друштво управља ризиком ликвидности на начин који му обезбјеђује да у сваком тренутку
испуњава своје обавезе. Управљање ризиком значи да Друштво одржава одговарајуће новчане
резерве, прати стварне новчане токове и одржава адекватан однос доспјећа финансијских средстава
и обавеза.
Напомена бр. 29– Потенцијалне обавезе
Потенцијална вриједност судских спорова на дан 31.12.2015.године који се воде против Друштва
износи 267.000КМ. Износи губитака по основу судских спорова могу бити увећани по основу
обрачуна затезних камата до окончања спорова, односно до окончања исплате по споровима.
Процјена Друштва у погледу исхода судских спорова који се воде против Друштва је да неће
проузроковати материјално значајне штете.
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ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ
Све инвестиције у 2015. години финансиране су од стране Друштва и износе
2.101.600,89КМ.
Струкура инвестиција (у КМ):
Инвестиције у стална
средства
Грађевински објекти
Машине и опрема
Транспортна средства
Изградња цјевовода
УКУПНО

2015

Учешће

269.883
131.448
101.609
1.598.661
2.101.600,89

12,8%
6,3%
4,8%
76,1%
100,0%

И поред отежаних услова пословања, Друштво је финансирало инвестиције које су од кључног
значаја за обављање основне дјелатности. Највише, односно 1.598.661КМ или 76,1% инвестирано
је у изградњу цјевовода, док су све остале инвестиције остале на нивоу од 23,9% од укупне
финансиране суме. Ово јасно говори у ком смјеру Друштво усмјерава своје капацитете.
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