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Јавното комунално претпријатие

“Лакавица” - Конче е основано за

вршење на дејности од јавен интерес. Во извршувањето на наведената
дејност се проткаени нашите заложби за континуирана сервисна
ориентираност кон граѓаните, обезбедување на висок квалитет на
извршените услуги и доследно почитување на принципите:
- сигурност во давањето на услугите;
- континуитет и квалитет на услугите;
- транспарентост;
- достапност и универзална услуга и
- заштита на корисниците и потрошувачите.
Јавното комунално претпријатие Лакавица - Конче има својство на
правно лице

со права, обврски и одговорности утврдени со закон.

Истото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за
своја сметка и за свои обврски одговара со сите средства – целосна
одговорност.
Претпријатието се финансира од приходот што го осварува од вршење
на услуги

кои

ги дава

на корисниците .Согласно Статутот

на

претпријатието и зaконот за комунални дејности, главни услуги што ЈП
Лакaвица ги дава на корисниците се:
-

Зафаќање на вода , доведување и дистрибуција на истата до
потрушувачите со одржување на на обејктите и опремата

од

водоснабдителниот систем.
-

Прифаќање , одведување

на комуналните

отпадни води

и

одржување на канализациониот систем.
-

Собирање, изнесување и депонирање на комунален цврст отпад
од домаќинства и индустриски површини.

Во

-

Чистење на јавни прометни површини.

-

Подготовка на топол обок за народна кујна.

-

Вршење на работи по програми на Советот на општина Конче.

-

Вршење и др. споредни дејности.
услови

на

економска

криза,

намалување

на

степенот

на

искористеност на инсталираните капацитети на реалниот сектор во

општина Конче како и постојан пад на економската моќ на граѓаните на
општина Конче се создава несоодветно опкружување за извршување на
дејноста на јавното претпријатие, кое пред се се рефлектира во обемот
на извршените услуги и степенот на наплатените побарувања.
Но и покрај наведените состојби со ангажирање на целокупниот
персонал на јавното претпријатие и соодветната политика на постојана
подршка од основачот и навремените и соодветни одлуки донесени од
управниот

одбор

на

претпријатието

обезбедено

е

непречено

и

континуирано извршување на дејноста на претпријатието.
Почитувајки ги одредбите на постојните законски и подзаконски акти,
Меѓународните стандарди за финансиско известување, Меѓународните
стандарди за сметководство и добрата пракса за одговорно и
транспарентно

работење,

во

продолжение

на

овој

документ

е

презентиран Годишен извештај за финансиско работење на Јавното
претпријатие „Лакавица“ Конче за период од 01.01.2019 до 31.12.2019
година. Веруваме дека информациите кои се изложени во овој извештај
се: разбирливи, релеватни, споредливи и навремени односно истите
имаат висок квалитет и преставуваат основа за донесување на
соодветна одлука од Советот на општината.
Очекуваме ваквиот начин на презентирање на Годишниот финансиски
извештај да придонесе за зголемувањето на јавната доверба и
ефективната и ефикасната употреба на јавните средства, при што
користа ќе биде поголема од трошоците, а квалитетот на нашата работа
ќе обезбедува чувство на задоволството кај граѓаните.
Донесувањето на наведениот извештај од страна на Советот на
општината ќе преставува потврда за вложениот труд од страна на
целокупниот персонал вработен во претпријатието и потврда на
политиката

што

општината

ориентираност кон граѓанинот“.

Конче

ја

води,

а

тоа

е

„сервисна

Цел на финансиските извештаи
Целта на финансиските извештаи е тоа што тие даваат информации за
финансиската состојба, резултатот и промените во финансиската
состојба, потребни за голем број на корисници на овие извештаи.
Една од најзначајните карактеристики на финансиските извештаи е што
истите се изготвуваат на пресметковна основа во сметководството, при
што применетиот принцип ги признава ефектите од трансакциите кога ќе
настанат. Настанатите трансакции треба без одложување да се
евидентираат во сметководствената евиденција која е основа за
изготвување на финансиските извештаи. На овој начин се даваат
информации на корисниците на извештаите не само за минатите настани
кои вклучуваат плаќање или примање на парични средства, туку и за
обврски за кои треба да се платат парични средства во идниот период.
Основни квалитативни карактеристики на финансиските извештаи се:
− Разбирливост;
− Релевантност;
− Материјалност;
− Веродостојност;
− Суштина над формата;
− Неутралност;
− Претпазливост;
− Споредливост.

Елементи на финансиските извештаи
Извештајот за финансиската состојба

ги прикажува вредноста на

средствата, обврските и капиталот на ентитетот на одреден датум.
Вредноста на средствата е еднаква на обврските плус капиталот. За
мерењето на финансиската состојба се пропишани неколку елементи:
− Средствата;
− Обврските;
− Главнината/ капиталот.
Средствата претставуваат ресурс контролиран од страна на ентитетот
како резултат на минати настани од кој се очекува прилив на идни
економски користи за ентитетот. Кон наведеното треба да се истакне
дека признавањето на средствата не се поврзува со задолжителност на
постоење на физичкиот облик на средството, од причина што патентите
и

лиценците

немаат

физички

облик,

но

сепак

претставуваат

нематеријални средства.
Обврската претставува сегашна облигација на претпријатието која
произлегува од минати настани, за чиешто подмирување се очекува
одлив на ресурси на претпријатието кои содржат економски користи.
Обврската треба да претставува сегашна обврска односно обврска која
на денот на известувањето не е подмирена. Треба да се прави разлика
помеѓу сегашната обврска и идното обврзување. Имено, одлуката на
раководството на претпријатието да се набават средства само по себе
не предизвикува сегашна обврска. Обврската треба да се искаже само
кога средството ќе биде испорачано. Покрај наведеното, треба да се
истакне дека се дозволува обврските да се искажат и кога се врши
проценка, односно резервирања за одделни идни настани.
Капиталот е остатокот на учеството во средствата на ентитетот по
одземањето на сите негови обврски. Износот на главнината прикажана
во билансот на состојба зависи од мерењето на средствата и обврските.

Покрај главнината, можно е создавање на резервите кои се резултат на
законската регулатива или согласно барањата од статутот на ентитетот.
Извештајот за сеопфатна добивка обезбедува информации за различни
видови на приходи и трошоци за одреден временски период. Покрај
наведените елементи треба да се истакне дека во билансот на успех се
користи елементот резултат, односно добивка/ загуба. Добивката
најчесто се користи како мерка за резултатот како што се повратот на
инвестициите

или

заработувачката

по

акција.

Елементите

кои

учествуваат во креирање на резултатот се приходите и расходите кои
припаѓаат на тековниот пресметковен период.
Приход е бруто прилив на економски користи кој произлегува во текот на
редовните активности на претпријатието во периодот кога овие приливи
резултираат во зголемување на главнината.
Расход

е

намалување

на

економските

користи

во

текот

на

сметководствениот период во вид на одливи или намалување на
средства или правење на обврски кои резултираат во намалување на
главнината.
Ставките во извештајот се презентирани на пресметковна основа
односно трансакциите се признати и евидентирани кога се случиле, а не
кога плаќањето е извршено. Трошоците се спротивставени на приходите
кога истите се признати, а не кога истите се платени. Имајќи ги предвид
овие принципи на признавање, очигледно е дека постои разлика помеѓу
приходите и паричните приливи.
Извештајот за паричните текови ги прикажува изворите кои на деловниот
субјект му обезбедуваат готовина (парични приливи) и употребата на таа
готовина од негова страна (парични одливи). Кога состојбата со
паричните

средства

(и

паричните

еквиваленти)

на

крајот

на

пресметковниот период е поголема од состојбата на почетокот на
пресметковниот период, вкупните парични текови се позитивни.

Извештајот за промените на главнината го прикажува зголемувањето
или намалувањето на вкупниот нето имот на ентитетот. Промените
можат

да

произлезат

од

(уплатите)

дополнителни

вложувања,

намалувањето на главнината (исплатите) и како резултат на деловните
активности кога за реализираната добивка или загуба се зголемува или
намалува главнината на ентитетот.

ПРЕГЛЕД
За остварени финансиски резултати-ПРИХОДИ/РАСХОДИ 2019

ПРИХОДИ
(По ставки подетално)
Елементи

Во 2019 година

А.ПРИХОДИ

9.365.715,00

74055 Приходи од вода (Приходи

1.325.350,00

од продажба на производи со
обврска за ДДВ 18%)
74056 Приходи од продажба на

4.468.940,00

производи, услуги со обврска ДДВ
5%
74153 Приходи од извршени услуги

780.983,00

со обврска за ДДВ 5%
74152 Приходи од извршени услуги

909.442,00

со обврска ДДВ 18%(програми на
совет на општина)
7670 Приходи од

1.864.500,00

премии,субвенции,дотации и
донации
7690 останати Финансиски приходи

16.500,00

од работењето

РАСХОДИ
(По ставки подетално)
Елементи
Б Расходи
4001 Потрошен помошен материјал,(,

2019 год
7.524.090.00
62.027,00

купување на воводоводни, електро и
др.материјали)
4002 Потрошен материјал (водоводни и

220.548,00

канализациони материјали, градежни
материјали, ситен алат и опрема инвентар,)
4003 Потршен канцелариски материјал

13.797,00

4004 Потрошен материјал за народна кујна

570.418,00

4030 Потрошена електрична енергија

501.167,00

4033 Потрошено гориво

489.446,00

40331 Потрошено гориво за возила на ЈП

4.710,00

Лакавица Конче по фактури
4051 Потрошени резервни делови

150.017,00

4107 Трошоци од услуги за превоз

3.000,00

4108 Транспортни трошоци во земјата

1.380,00

4111 Телефонски услуги-мобилна телефонија

1.700,00

4114 Телефонски услуги-фиксна телефонија

5.791,00

4136 услуги за сервисирање и дрожување на

41.594,00

моторни возила
4170 Реклами и пропаганда преку

1.990,00

електронски и печатени медиуми, плакати
4190 Останати услуги(,агенција за агенција за

124.743,00

времени вработувања, огласи,одржување на
софтвер, ,услуги за јавни набавки
4194 Трошоци за регистрација на моторни

5.960,00

возила
420 Трошоци за вкалкулирана бруто плата
4229 Останати трошоци за вработените
4301 Пресметана амортизација на невижнини

3.155.224,00
5.200,00
1.357.651,00

и опрема машини
4420 Трошоци за надомест и други примања

50.056,00

на членови на управен одбор
444 Трошоци за репрезентација
445 трошоци за осигурување

24.540,00
2,912.00

446 Банкарски услуги и трошоци за платен

16.201,00

промет
4791 останати финансиски трошоци -камата

236.061,00

44770 членарина на асоцијации , здруженија

11,000,00

44791останати трошоци непризнаени во

4.007,00

даночен биланс(блокада на плати и камати)
4486 трошоци за компјутерски софтвер
44905 адвокатски и нотарски услуги
4493 Трошоци за здравствен надзор и

163.890,00
21.692,00
2.200,00

контрола на добра (п-д)
4493 Трошоци за здравствен надзор и

7,200.00

контрола на добра
4497 Трошоци за Извршители прокуристи
4498 Останати трошоци за надворешни

1.937,00
188.889,00

физички лица
4499 Останати трошоци на работењето
4590 Вредносно услогласување

77.065,00
6.032,00

обезвреднување
4747 камати за ненавремени платени јавни
давачки

1.245,00

ПРИХОДИ/РАСХОДИ во 2018 година
Односот на приходната страна во однос на расходната страна на
Буџетот за 2019 година изнесува поголеми приходи за 1.841.625 денари.
Ваквата состојба се должи на следново:
-Голем број на донации од страна на Општина Конче
-Поголем број на приходи од ООУ Гоце Делчев Конче
-Покачувањето на цената за вода за пиење и на отпадните води од
страна на Регулаторната Комисија доведе до приходи во ЈПКД Лакавица
Конче.
- Честите санации на водоводата и канализационата инфраструктура
доведоа до трошоци од буџетот на ЈПКД Лакавица Конче,доведоа до
приходи во фактурирана и наплатена вода.
-Зголеми расходи за одржување и сервисирање на сите комунални
возила кои се двојно зголемени во однос на 2018 година.
-Поголеми расходи за гориво за возила Ровокопач Скип, два трактора,
лада нива,две Комбиња минибус и повремено возила за народна кујна

Дата:11.03.2020година.
ЈПКД Лакавица-Конче
В.Д.Директор
Влатко Илов

