
Предузеће:  ЈКП "Водовод и канализација" Образац 10

Матични број:   08487502

претходна година план за текућу годину 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015

164.093 134.475 7.183 3.733 8.389

0 0 0 0 0

0 306.678 21.948 3.695 16.825

9.996 43.000 0 0 0

претходна година план за текућу годину 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015

169.052 484.153 39.537 8.613 25.214

169.052 484.153 39.537 8.613 25.214

14.824 0 21.027 16.872 18.841

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Датум: 19.10.2015.

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове
1

Из сопствених средстава (динарских и девизних)

Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)

Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора
2

Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

1 
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком,вирманом или другим налогом ) у току године, без обзира на то када је извршена њихова 

изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. 

Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета  на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из 

удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају 

банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних 

органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања. 
2
 Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у 

извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА* у 000 динара

Овлашћено лице: ______________________________

Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и 

вредности физички остварених инвестиција у истом периоду,  уз временско разграничење на које се те исплате,  односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља 

вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог,  без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, 

трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) 

није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду

од тога: за извршење радова и набавке

Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода

Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду

Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду


