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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 75/04) и члана 21. став 1. тачка 5. Одлуке о организовању ,,AQUANA“ д.о.о. Бања 
Лука, као јавног предузећа, Скупштина ЈП ,,AQUANA“ д.о.о. Бања Лука на својој 
редовној годишњој сједници (XXII) одржаној дана М  .2017. године, доноси 
слиједећу

О Д Л У К A

1. УСВАЈА СЕ Годишњи обрачун и извјештај о пословању ЈП „AQUA NA“ д.о.о. 
Бања Лука за 2016. годину, који укључује финансијске извјештаје, извјештај 
независног-вањског ревизора и извјештај о раду Надзорног одбора.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Скупштина ЈП , ,A Q U A N A “ д.о.о. Бања Лука на својој редовној годишњој сједници (XXII) 
разматрала је Годишњи обрачун и извјештај о пословању Л1 ,,AQUANA“ д.о.о. Бања Лука 
за 2015. годину заједно са финансијским извјештајима, извјештајем екстерног ревизора и 
извјештајем Надзорног одбора, те је у складу са прописаним надлежностима одлучено као 
у диспозитиву.

Достављено:

- Скупштина
- Надзорни одбор
- Одбор за ревизију
- Директор
- Служба за фин. и рач.
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У В О Д Н Е  Н А П О М Е Н Е  

О С Н И В А Њ Е  И  Р Е Г И С Т Р А Ц И ЈА

Дана 28.07.2005. године, на основу уговора о оснивању, регистровано је Трговачко - услужно 
предузеће ,,Aquana“ Б. ЈТука.

Уписани оснивачки капитал Друштва је био 5.013.001,60 KM, а уписани оснивачи су били:

1. Град Бања Лука, са оснивачким улогом у стварима (право располагања и управљања на грађевинском
земљишту) у процјењеном износу од 3.743.001,60 КМ и 74,666% удјела,

2. Atzwanger AG. Bozen, Италија у новцу у износу од 880.000,00 КМ и 17,554% удјела, и

3. ГП "Крајина" а.д. Б. Лука , у новцу у износу од 390.000,00 КМ, и 7,78% удјела.
Уговором о преносу оснивачких права закљученим дана 25.10.2005.год. ГП "Крајина" је 

пренијела - уступила свој дио Atzwangeru, који је преузео обавезу исплате уплаћеног дијела оснивачког 
улога "Aquani". На основу овог уговора извршена је промјена регистрације - промјена оснивача код 
Основног суда у Бањој Луци, тако да су уписани оснивачи:

1. Град Бања Лука са оснивачким улогом у стварима у износу од 3.743.002 КМ и 74,666% удјела и

2. Atzwanger AG Bozen, у новцу, у износу од 1.270.000 КМ и 25,334% удјела.
Уговором о куповини и преносу удјела од 18.04.2008. године закљученом између Града Б. Лука 

и предузећа Atzwanger, суоснивач Atzwanger је уступио уз накнаду свој удио у Aquana д.о.о. Бања Лука, 
усљед чегаје Град Б. Лука постао једини члан Aquana д.о.о. са повећаним оснивачким улогом и са 100% 
учешћа у основном капиталу Aquana доо Б. Лука.

Дана 28.11.2008. године, на основу Одлуке о организовању Aquana д.о.о. Б. Лука као Јавног 
предузећа коју је донијела Скупштина града Бања Лука, извршена је регистрација Јавног 
предузећа "Aquana" водени парк д.о.о. Б. Лука, чији је једини оснивач Град Бања Лука са 100% 
удјела.

О С Н О В Н И  П О Д А Ц И  О П Р Е Д У З Е Ћ У

Сједиште предузећа:

Алеја Светог Саве 80, Бања Лука 
телефон 051 228 400, 051 228 401 
e-mail: info@aquana.6a

Дјелатност предузећа:

Предузеће је регистровано за обављање сљедећих дјелатности:
36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом;
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно пићима, 

прехрамбеним производима и дуванским производима;
47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
49.41 Друмски превоз робе;
52.21 Услужна дјелатност у копненом саобраћају;
56.10 Дјелатност ресторана и услуга доставе хране;
56.21 Дјелатност кетеринга;
56.29 Остале дјелатности припреме и послуживања хране;
§6.30 Дјелатности припреме и послуживања пића;
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама 

узетим у закуп (лизинг);
73.11 Агенције за рекламу и пропаганду;
73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко медија;
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77.21 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт;
79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности;
82.30 Организација састанака и пословних сајмова;
85.51 Образовање у области спорта и рекреације;
90.01 Извођачка умјетност;
90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности;
90.04 Рад умјетничких објеката;
93.11 Рад спортских објеката;
93.13 Фитнес центри;
93.19 Остале спортске дјелатности;
93.21 Дјелатност забавних и тематских паркова;
93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности;
96.04 Дјелатност за његу и одржавање тијела;
96.09 Остале личне услужне дјелатности, д.н.

Органи предузећа

Предузеће послује као друштво са ограниченом одговорношћу са једним чланом, a то је Град 
Бања Лука, који има 100 % учешће у основном капиталу.

Органи Предузећа су: Скупштина, Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа.
Предсједник Скупштине Предузећа је градоначелник града Бања Лука, односно лице 

овлаштено од стране Градоначелника.

Управу Предузећа чине:

• Директор,
• извршни директор за економске послове и
• извршни директор за техничке послове.

Организација Предузећа
т

Предузеће своје пословне активности обавља у оквиру сљедећих организационих јединица:

1. Управа;
2. Сектор за подршку:

- Служба набавке, продаје и маркетинга;
- Служба за финансије и рачуноводство;
- Служба општих послова;

3. Сектор за техничке послове воденог парка;
4. Сектор угоститељства:

- Служба кухиње;
- Служба орг. јединице угоститељства;

5. Пословна једница „Градски олимпијски базен“ (изван сједишта Предузећа) ;
6. Пословна јединица „Музички павиљон“ (изван сједишта Предузећа);
7. Пословна јединица „Ресторан у згради МУП-а“ (изван сједишта Предузећа).

Пословне пословне јединице изван сједишта Предузећа немају својство правног лица, а у 
правном промету иступају у име и за рачун Предузећа и као такве су регистроване код надлежног суда.
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И З Р А Д А  Ф И Н А Н С И Ј С К И Х  И З В Ј Е Ш Т А Ј А

Финансијски извјештаји Предузећа примјењени су на начелу набавне вриједности. Позиције 
основних средстава процијењене су по набавној вриједности, уИшњеној за амортизацију. 
Импаритетних губитака није било.

Н е м а т е р и ј а л н а  у л а г а њ а
Улагања у разна права обухватају издатке за улагања у концесије, заштитне знакове, ауторска 

права, улагања у рецепте, моделе, прототипе, рачуноводствени софтвер и друга права. Ова улагања, 
након почетног признавања, мјере се по фер вриједности која се утврђује на активном тржишту. 
Амортизују се у периоду уговореног коришћења права, односно у периоду у којем се очекује њихов 
утицај на стварање прихода.

С т а л н а  м а т е р и ја л н а  с р е д с т в а
Стална материјална средства (некретнине, постројења, опрема и др.) признају се по трошку 

набавке уз услов да се исти може поуздано измјерити. Трошак набавке обухвата набавну цијену, 
зависне трошкове набавке, умањене за трговачке попусте и рабате.

Накнадна улагања, везана за некретнине, постројења и опрему, која утичу на побољшање 
средстава изнад њиховог почетног утврђеног стандардног учинка, продужење корисног вијека 
употребе, повећање његовог капацитета и слично укључују се у набавну вриједност тог средства. 
Улагања, односно издаци по основу текућег одржавања признају се као расходи периода у којем су 
настали.

Амортизација материјалних средстава обрачунава се линеарном метедом, а за поједина средства
- базенска техника функционалном методом. Амортизација алата, инвентара. амбалаже и ауто гума, за 
предмете чији је вијек трајања дужи од једне године, обрачунава се линеарном методом. Трошкови 
одржавања и поправки признају се расходима периода у којем су настали. Већа улагања која доводе до 
промјена у првобитно утврђеним карактеристикама средстава се капитализују и амортизују у току 
њиховог очекиваног вијека трајања.



З а л и х е  с и р о в и н а  и м а т е р и ја л а
Залихе сировина, материјала, резервних дијелова, ситног инвентара, амбалаже и ауто-гума 

признају се по трошку набавке. Утрошак залиха материјала и сиривина мјерен је методом планских 
цијена.

Утрошак ситног инвентара, амбалаже и ауто гума, за предмете чији је вијек употребе до годину 
дана, мјери се једнократним отписом, приликом стављања у употребу.

З а л и х е  т р г о в а ч к е  р о б е
Залихе трговачке робе признају се по набавној вриједности или нето продајној вриједности, у 

зависности која је од ове двије вриједности нижа.

П о т р а ж и в а њ а  из п о с л о в н и х  о д н о с а
Потраживања се признају по номиналној вриједности увећаној за евентуално обрачунате 

камате, у складу са уговором, одлуком о исплати, судским рјешењем и сл.
Било који износ којим се врши усклађивање вриједности краткорочних потраживања у току 

периода евидентира се на терет расхода текућег периода, а у корист исправке вриједности 
потраживања.

Потраживања од купаца из иностранства изражена у страним средствима плаћања исказују се у 
домаћој валути прерачунатој по средњем курсу Централне банке БиХ на дан билансирања.

Г о т о в и н а  и г о т о в и н с к и  е к в и в а л е н т и
Средства у облику новца исказују се у номиналној вриједности израженој у конвертибилним 

маркама. Износи готовине на рачунима у банкама и благајнама који гласе на страна средства исказују 
се у конвертибилним маркама.

П л а ћ е н и  т р о ш к о в и  б у д у ћ и х  п е р и о д а  и н е д о с п је л и ,  
а н а п л а ћ е н и  п р и х о д и

Унапријед плаћени трошкови исказују се као активна временска разграничења и укључују у 
трошкове периода на који се односе. Приходи који су ост^арени и у вези с којим су настали 
одговарајући расходи, али који немају елемената да се евидентирају као потраживања исказују се као 
активна временска разграничења (нефактурисани приходи) према износу наведеном у 
вјеродостојној исправи којом се доказује настали пословни догађај.

Ако се стекну услови за испостављање документа на основу којег се могу евидентирати 
потраживања, нефактурисани приходи се са временских разграничења преносе на рачун потраживања. 
Поједина временска разграничења race се директно на терет рачуна готовине када нефактурисани 
приходи буду наплаћени.

К а п и т а л  и р е з е р в е
Уписани капитал исказује се у износу који је уписан у судски регистар приликом оснивања, 

односно промјене уписа вриједности капитала и другим регистрима.
Резерве из добити се исказују по номиналној вриједности извршених издвајања из нето добитка 

и то посебно за законске резерве, статутарне и друге резерве, формиране у складу са законским 
прописима.

Добитак и губитак текуће године утврђује се у складу са рачуноводственим прописима МРС и 
Законом. Добитак или губитак текуће године у билансу се, након опорезивања, исказују као нето 
добитак, односно укупан нето губитак у пословању текуће године.

Д у г о р о ч н е  о б а в е з е
Дугорочне обавезе се исказују по номиналној вриједности, увећаној за камате на основу 

закљученог уговора.
Дугорочне обавезе које доспијевају у року до годину дана прекњижавају се у краткорочне.
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Краткорочне обавезе
Краткорочне обавезе се исказују по номиналној вриједности, увећаној за камате обрачунате у 

складу са закљученим уговором, прописима, односно одлуком управе предузећа.

Одгођено плаћање трошкова и прихода будућег периода
На терет расхода обрачунског периода, а у корист пасивних временских разграничења 

евидентирају се трошкови за које не постоји одговарајућа књиговодствена исправа да би могли бити 
признати као обавеза, а за које се са сигурношћу може утврдити да се односе на текући обрачунски 
период.

У корист пасивних временских разграничења евидентирају се и наплаћени приходи који се 
односе на будуће периоде, а за које није било исказано потраживање у пословним књигама.

Приходи
Приходи се признају по методи фактурисане реализације.

АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА 

СТАЛНА ИМОВИНА 

АКТИВА

Стална имовина Наб. вриј. Испр. вриј. Садаш. вриј.

Нематеријална улагања 11.481.600 0.00 11.481.600
1. право располагања земљшптем 11.481.600 0,00 11.481.600

Некретнине, постројења и опрема 12.175.067 3.858.482 8316.000
1. грађевински објекти 9.264.287 2.186.117 7.078.170
2. постројења и опрема 2.833.183 1.672.365 1.160.818
3. аванси и некретнине, осс у припреми 77.597 77.597
УКУПНО СТАЛНА ИМОВИНА 23.656.667 3.858.482 19.798.185

ТЕКУЋА ИМОВИНА
Текућа имовина на дан 31.12.2016. године износи 416.698 КМ, што представља:

ЗАЈШХЕ

31.12.2016 31.12.2015 Индекс
1. Залихе материјала 23.472 30.471 77%
2. Залихе робе 23.901 22.219 108%
3. Дати аванси 15 0%

УКУПНО - ЗАЛИХЕ 47.373 52.705 90%



ПОТРАЖИВАЊА
31.12.2016 31.12.2015 Индекс

1. Купци у земљи 273.700 238.450 115%
Исправка вриј. потраживања од купаца у земљи 0 -411
УКУПНО - ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА 273.700 238.039

2. Купци у иностранству
Исправка вриј. потраживања од купаца у иностранству

0 0 0%

3. Сумњива и спорна потраживања
Исправка вриј. потраживања од купаца у иностранству 
УКУПНО - ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

2.161 4.115 53%

4. Друга краткорочна потраживања 804 1.084 74%
УКУПНО - ПОТРАЖИВАЊА 276.665 243.238 114%

Већа потраживања од купаца на дан 31.12.2016:

Хемофарм 38.169
ФК Борац (утужан) 26.849
РК Борац 20.568
Корићанац с.п. 14.788
Пливачки клуб Олимп 17.366
Солекс 12.599
Пливачки клуб Младост 10.093
Фитнес центар „Плава линија“ 9.727
ТР Тијана 5.370
МУП PC Служба Министра 4.515

Напомена: Значајан дио ових потраживанја је наплаћен у вријеме сачињаванја извјештаја или је 
у процесу наплате.

ГОТОВИНА

31.12.2016 31.12.2015 Индекс

1. Готовински еквиваленти 
и готовина

16.463 5.910 279%

П О Р Е З Н А  Д О Д А Т У  В Р И ЈЕ Д Н О С Т  6 .064 К М
А К Т И В Н А  В Р Е М Е Н С К А  Р А З Г Р А Н И Ч Е Њ А  70.133 К М

В А Н Б И Л А Н С Н А  А К Т И В А

Ванбилансна актива износи 21.528.315 KM, а односи се на стална средства Града Бања Лука (Градски 
олимпијски базен).

УКУПНО АКТИВА 41.743.198 КМ



П А С И В А  

К А П И Т А Л

1. удјели друштва са ограниченом одговорношћу 18.090.317 КМ
2. ревалоризационе резерве 7.738.598 к м

ОСНОВНИ КАПИТАЛ 18.090.317 к м
3. губитак ранијих година 8.375.658 к м
4. губитак текуће године 670.708 к м
УКУПАН КАПИТАЛ 16.782.549 к м

Капитал ЈП ,,Aquana“ д.о.о. Бања Лука на дан 31.12.2016. године износи16.782.549КМ, а чини га 
основни капитал у износу од 18.090.317 КМ увећан за ревалоризационе резерве од 7.738.598 KM a 
умањен за губитак из ранијих година у износу од 8.375.658 КМ и губитак текуће године у износу од 
670.708 КМ.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА износе 12.117,00 КМ и односе се на резервисања за накнаде 
запослених.

О Б А В Е ЗЕ

Обавезе износе 3.420.217 KM, а односе се на:
31.12.2016 31.12.2015

* дугорочне обавезе 790.405 664.391
* краткорочне обавезе 2.629.812 2.249.124

Д У Г О Р О Ч Н Е  О Б А В Е ЗЕ

«

• обавезе по репрограму за утрошену електричну енергију у износу од 648.825 КМ;
• обавезе по репрограму за утрошену топлотну енергију у износу од 41.091 КМ ;
• обавезе по репрограму за утрошак воде 65.518 КМ ;
• обавезе по репрограму за измирење обавеза по основу ПДВ-а за кориштење Музичког 

павиљона у износу од 37.356 КМ.

К Р А Т К О Р О Ч Н Е  О Б А В Е ЗЕ
Краткорочне обавезе износе 2.629.812 KM, а односе се на:

31.12.2016 31.12.2015 Индекс
* дио краткорочних обавеза које доспијева до једне 
године 298.798 195.955 152%
* примљени аванси 300 0 0%
* обавезе према добављачима 1.944.452 1.466.375 133%

* обавезе за зараде и накнаде зарада 311.219 502.545 62%

* друге обавезе 39.573 34.410 115%
* обавезе за ПДВ 1.826 3.996 46%
* обавезе за остале порезе, допр. и друге дажбине 33.387 45.843 73%

* ПВР 257 0 0%
УКУПНО 2.629.812 2.249.124 117%
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Највеће обавезе према добављачима на дан 31.12.2016:

1. Новотекс д..о.о
2. Електрокрајина
3. Водовод а.д.
4. Макопринт
5. Бонд
6. Еуросан
7. Адвокатска фирма Сајић
8. РКБук
9. Cotis
10. Alpha Security

1.267.221
177.175
84.218
54.826
46.347
40.327
36.671
34.115
25.724
12.685

В А Н Б И Л А Н С Н А  П А С И В А  21 .528 .315  К М .

УКУПНО ПАСИВА 41.743.198 КМ

А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А  У С П ЈЕ Х А

1) П Р И Х О Д И

ЈП "Aquana" остварује приходе од обављања регистрованих дјелатности и то: 
о приходе од угоститељства, 
о приходе од продаје улазница за базене, 
о приходе од закупа и рекламе,
о приходе од обављања дјелатности спортских објеката и објеката културе и др. 

У обрачунском периоду 01.01 - 31.12.2016. године остварени су сљедећи приходи:

РЕД.
БР.

ПРИХОД 2016. 2015. Индекс

1 УКУПНО -ПРИХОД ОД УГОСТИТЕЈБСТВA 923.115 977.019 94%
Приход од продаје робе и производа 923.115 977.019 94%

2 УКУПНО - ПРИХОД ОД УСЛУГА 429.257 519.173 83%
Приход од продаје улазница на базене 202.213 261.216 77%
Приход од коришћења услуга ГОБ-а 114.209 129.804 88%
Приход од рекламе 74.459 70.816 105%
Приход од осталих услуга 38.386 57.337 67%

3 Приход од закупнина 89.065 88.291 101%
4 Приход - ГОБ грант 885.000 880.000 101%
5 Остали приходи

(пројекти, донације, приход од спорт. такмичења, 
културних манифестација, камата, гратис роба, 
акцизе, наплаћена пггета)

125.031 38.692 323%

>Т£УПНО 2.451.468 2.503.175 98%
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Приход од рекламе 
Приход од ;

коришћења услуга Приход од осталих
ГОБ-а

Приход од продаје 
улазница на базене

Остали приходи

С т р у к т у р а  п р и х о д а  - 2 0 1 6

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО ГОДИНАМА

2013 2014 2015 *  2016

Из претходно наведених показатеља видљиво је да су приходи у 2016. години мањи у односу на
2015. годину за 51.707 KM КМ, односно за 2 %.

Укупни приходи предузећа у 2016 године рализовани су на нивоу 2015 године.

Дјелатност угоститељства и даље представља најзначајнији извор прихода Предузећа и у
2016. години стим да је остварен мањи приход за 5 % у односу на претходну годину.

Овакав резултат је посљедица економске кризе и смањене куповне моћи корисника 
угоститељских услуга, као и негативног утицаја временских прилика које су утицале на смањење 
посјете у воденом парку у сезони купања .

Пословна политика Предузећа у овој дјелатности усмјерена је на пружање организованих 
угоститељских услуга поводом празника и јубиларних прослава правних и физичких лица, са додатним 
ангажовањем у области пружања услуга кетеринга и организоване исхране правних лица (топли 
оброци), те су по том основу остварени додатни приходи. Примјера ради са компанијом „Хемофарм“по 
овом основу остварен је приход од 181.197 КМ (без ПДВ)

Треба напоменути да се цијене угоститељских услуга нису повећавале. У овом сегменту 
пословања постоји још простора за повећање прихода, a то се односи на могућност организованог 
усмјеравања правних лица, нарочито јавног сектора, на угоститељске капацитете Предузећа, чиме би 
се умањио негативни ефекат нелојалне конкуренције дијела приватног сектора у овој дјелатности.
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Приходи од дјелатности угоститељства остварују се више угоститељских јединица:

1. Организационе јединице угоститељства у оквиру сједишта Предузећа:
- ресторан „Медитеранео” са клубом „Руж“;
- пицерија-експрес ресторан „Соризо” (ради само у сезони);
- кафе „Акварело“ (ради само у сезони);
- кафе „Оаза” (ради само у сезони).

2. Организационе јединице угоститељства изван сједишта Предузећа:
- бифе у Административној служби Града Бања Лука;
- кафе бар „Стакленац” у Музичком павиљону - Парк „Петар Кочић“;
- кафе бар у Градском олимпијском базену,
- ресторан у згради МУП-а.

Приход остварен по основу гранта за Градски олимпијски базен (ГОБ) из буџета Града 
реализовани су на нивоу 2015 године.

Овај износ гранта није био довољан да се оствари позитиван резултат у пословању ГОБ-а, што ће 
се образложити у посебном поглављу овог извјештаја о резултатима пословања ГОБ-а.

У вези с тим, поређења ради, олимпијски базен Отока у Сарајеву, који има сличне просторне и 
техничке капацитете као ГОБ, по овом основу остварује редован грант од оснивача - Града Сарајево у 
износу од 1.400.000 КМ, и додатних 180.000 КМ за субвенције за школе пливања. Субвенције за школу 
пливања на ГОБ-у у 2016 години су износиле 20.000 КМ

Удио грантазаГОБ у 2016. г. у укупном приходу предузећаје 36% штоје нанивоу прошле године.

О дн ос со п ст в ен о г  п ри хода и гр а н т а  - А к ав ан а

Приход остварен по основу улазака на базене смањен је 22 % .Овај приход се састоји од прихода 
оствареног продајом улазница на ГОБ-у и од продаје улазница у отвореним базенима воденог парка 
Aquana,3a вријеме сезоне купања.
Приходи на ГОБ-у су нешто већи у односу на прошлу годину (1,5%), што је  образложено у дијелу 
извјештаја који обухвата пословање ГОБ-а.
Смањење прихода од продатих улазница за отворене базене наступило је због “лоше сезоне купања“, a 
што је посљедица објективних околности које се односе на меторолошке услове и број радних дана 
воденог парка у сезони. У поређењу са осталим сезонама видљиво је да је сезона купања 2016. године 
незнатно успјешнија од 2014. Године, када су нас задесиле катастрофалне поплаве у мају и августу.:
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ПРЕГЛЕД УЛАЗА НА БАЗЕНЕ, СЕЗОНЕ 2009 - 2016
Број сунчаних Укупан број улазака Износ са ПДВ-ом Просјечна цијена са

дана ПДВ-ом
2009 36 33.750 225.408,00 6,68 КМ
2010 44 67.472 248.642,00 3,69 КМ
2011 43 77.762 265.553,00 3,41 КМ
2012 50 80.697 227.290,00 2,82 КМ
2013 40 66.671 203.716,00 3,06 КМ
2014 25 42.246 129.379,00 3,06 КМ
2015 49 70.046 234.343,00 3,35 КМ
2016 40 50.030 164.097,00 3,28 КМ

Слабија посјета на отвореним базенима утицала је и на смањење прихода од угоститељства у сезони 
купања, а што је видљиво из сљедећег:

Приход од угоститељства и улазница у сезони од
воденог парка (без ПДВ-а)_____________________________________________________

Врста прихода

Приход од угоститељства 
Приход од улазница и 
лежаљки - Аквана 

Укупно

2013 2014 2015

101.749.00 42.156,00 77.243,00
174.116.00 110.580,00 200.293,0

275.865.00 152.736,00 277.536,0

2016

45.577
140.254

185.831

250 .000.00

200 .000.00

150.000.00

100.000.00 

50 .000,00

0,00

И Приход од угоститељства 

■ Приход од улазница и лежаљки - Аквана

2013 2014 2015 2016

Приход остварен по основу кориштења ГО Б-а односи се на кориштење ГОБ-а од стране 
спортских клубова, правних лица и осталих корисника услуга ГОБ-а и смањен је  у односу на прошлу 
годину за 12 %, а приход од осталих услуга који се односи на комерцијалну школу пливања на ГОБ-у 
смањен је за 33 %, а што је посљедица слабљења финансијске способности спортских клубова и грађана 
као крајњих корисника услуга базена.

Приходи од рекламе и од закупнина су незнатно повећани у односу на прошлу годину 
( реклама 5 % и закупи 1 % ).

Остали приходи (колона 5 табеле) су повећани за 328 %, a то је посљедица реализације накнаде 
дијела штете због поплава (Фонд солидарности - 40.000 КМ), накнаде штете због неоснованог 
кориштења билборда (Град Бања Лука - 17,257 КМ) и других пројеката ( Фонд за заштиту животне 
средине -  15.000 КМ, Министарство трговине и туризма -  5.000 К М ).

Из претходног се може закључити да у 2016. год. су приходи Предузећа нису остварени у 
планираном обиму из слиједећих разлога:

- утицај економске кризе и неповољан пословни амбијент,
- обима финансирања јавног интереса од стране друштвене заједнице (грант за ГОБ, пројекат 

обуке ученика непливача, термини за пливачке и ватерполо клубове, спортске манифестације 
и такмичења и сл.)

- број сунчаних дана (метеоролошки фактор), који директно утиче на пословни резултат.
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2) Р А С Х О Д И

РЕД.
БР

РАСХОДИ 2016 2015. Индес

1 Набавна вриједност продате робе и трошкови материјала за 
израду

511.341 523.202 98%

2 Трошак режијског материјала 126.779 168.162 75%
3 Трошак горива и енергије 336.888 320.163 105%
4 Трошкови бруто зарада 1.117.292 1.054.452 106%
5 Остали лични расходи (TO, превоз) хонорар, прив. и пов.п. 

смртни случај)
216.619 245.133 88%

6 Трошкови накнада - Надзорни и Одбор за ревизију 35.821 37.016 97%
7 Трошкови транспортних услуга 28.085 29.009 97%
8 Трошкови услуга одржавања 66.010 103.390 64%
9 Трошкови закупнина пословног простора 8.455 6.818 124%
10 Трошкови рекламе и пропаганде 4.640 9.375 49%
11 Трошкови осталих услуга 40.549 35.641 114%
12 Трошкови амортизације 307.674 342.835 90%
13 Трошкови резервисања за отпремнине 0 0 0%
14 Трошкови непроизводних услуга 137.789 140.243 98%
15 Трошкови репрезентације 13.411 6.750 199%
16 Трошкови премије осигурања 28.053 28.565 98%
17 Трошкови платног промета 3.391 4.001 85%
18 Трошкови чланарина 76 676 11%
19 Трошкови пореза 58.501 39.431 148%
20 Трошкови доприноса 4.795 14.610 33%
21 Остали нематеријални трошкови 6.697 6.072 110%
22 Расходи камата 30.389 106.069 29%
23 Накнада штете трећим лицима 0 0 0%
24 Расходовање опреме 11.442 4.566 251%
25 Мањкови материјала и робе 11.560 8.166 142%
26 Отпис потраживања 5.000 0%
27 Кало, растур, лом и квар 15.919 10.234 156%
28 Остали непоменути расходи 19.807 0%

УКУПНО 3.122.176 3.269.386 95%

Укупни расходи у 2016. години су смањени у односу на 2015. годину за 147.210 КМ или за 4,5%.
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Остали трошкови 
16%

Трошкови
амортизације,

10%

Структура расхода у 2016. години

Набавна вриједност 
продате робе и 

трошкови материјала 
за израду 

16%

Лрош ак режијског 
материјала 

4%

т рошак горива и 
енергије 

11%

П р егл ед  р асхода по годи н ам а

3.269.386

3.172.588

3.122.176
3.105.566

2013 2014 2015 2016

Трошкови набавке продате робе и трошкови материјала за израду износе 511.341 КМ и 
учешће ових трошкова у укупним приходима од угоститељства (хране и пића) је 55 %, тако да је 
остварена разлика у цијени 45 %.

На континуирано смањење разлике у цијени утицала је  промјена структуре угоститељских 
услуга у корист организоване исхране и кетеринга за запослене у правним лицима (топли оброк) гдје 
су марже значајно мање у односу на редовне угоститељске услуге, као и чињеница да ради 
конкурентности и задржавања корисника угоститењских услуга нису повећаване цијене, иако је дошло 
до повећања цијене на тржишту.

Трошкове режијског материјала чине:

- канцеларијски материјал
- утрошена хемијска средства за базене
- утрошен ситан алат и инвентар који се не укључује 

у цијену коштања
- материјал и дијелови утрошени за текуће одржавање
- материјал за чишћење
- остали материјал 

Укупно

3.933 КМ 
40.012 КМ

31.798 КМ 
12.109 КМ 
24.833 КМ 
14.094 КМ 

126.779 КМ
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У оквиру трошкова режијског материјала највећи утрошак је евидентиран код хемијских 
средстава за базене (хлор, сумпорна киселина, флокуланти, коагуланти и др.), ситног алата и инвентара, 
материјала и дијелова утрошених за текуће одржавње и материјала за чишћење, а што је условљено 
законским, техничким, санитарним и безбједносним стандардима који се примјењују у обављању 
постојећих дјелатности Предузећа. При томе, треба имати у виду да Предузеће у оквиру редовног 
обављања својих дјелатности одржава и чисти око 5 ha отворених површина и око 6.000 ш2 затвореног 
пословног простора са преко 30 јавних тоалета.

И поред тога у овој групи расхода остварена је уштеда у односу на претходну годину у износу 
од 41.383 КМ

Трошкове горива и енергије чине:
- гориво за теретна и путничка возила 10.156 КМ
- утрошак пелета 147.787 КМ
- трошак електричне енергије 170.133 КМ
- трошак топлотне енергије 9.011 КМ
- остала горива (плин, дрва за пећ, косилице) 6.801 КМ

Укупно: 336.888 КМ

У односу на 2015-ту годину трошкови горива и енергије су повећани за 5%, и то прије свега 
повећане сезонске потрошње енергената на ГОБ-у. Међутим, у овој групи трошкова и даље су присутни 
позитивни ефекти уградње котлова на пелет и промјене енергента, захваљујући чему су остварене 
значајне уштеде у односу на претходне године када је главни енергент било лож уље, а што је видљиво 
из следеће табеле:

Преглед трошкова енергената за загријавање простора и воде по годинама.

300.000 

250 000

200.000

150.000

100.000 

50.000

П реглед тр ош к ова ен ер ген ата  за загр и јав ањ е
простора и воде

240.000 245.000 240.000

142.000 140.787
_ _  126.000 127.800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

При томе треба напоменути да је највећа потрошња ових енергената (пелет,лож уље, струја, 
вода) на ГОБ-у, што је  видљиво из сљедећег графикона.
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О дн ос у т р о ш к а  ен ер ген а та  на Г О Б -у  и В од ен о м  
п ар к у

Трошкови бруто зарада чине:
- нето зараде
- доприноси на зараде
- порез на зараде

Укупно:

Остали лични расходи су:
- топли оброк са боновима 138.623 КМ
- порез и доприноси на остала лична примања 28.280 КМ
- превоз радника на посао 36.716 КМ
- ауторски хонорари 3.900 КМ
- привремени и повремени послови 900 КМ
- уговор о дјелу 8.200 КМ

Укупно,: 216.619 КМ

Трошкови бруто зарада запослених са осталим личним расходима у укупном износу од 
1.312.531 КМ су повећани за манје од 1% у односу на претходну годину и представљају највећу групу 
расхода Предузећа са учешћем у укупним расходима од 42 %.

Ови расходи односе се на сљедећу структуру запослених:

Структура запослених Важећа систематизација Стање на 31.12.2016

всс 16 12

вс 9 8

вкв 13 13

ссс 10 9

кв 36 35

нкв/пкв 14 18

УКУПНО 98 95

687.495 КМ 
361.641 КМ 

46.776 КМ 
1.095.912 КМ



Преглед броја радника по организационим јединицама на дан 31.12.2016

Управа 2
Одјељење интерне ревизије 1
Сектор општих послова 12

- Служба набавке, продаје и маркетинга 5
- Служба за финансије и рачуноводство 3
- Служба за подршку 4

Сектор за техничке послове воденог парка 10
Сектор угоститељства 40

- Кухиња 13
-  Орг. ј единице угоститељства 27

ПЈ Градски олимпијски базен 27
ПЈ Музички павиљон 1
ПЈ Ресторан у згради МУП-а 2

Старосна стуктура запослених на дан 31.12.2016

Старосна граница Број запослених
До 18 година -
19 -  29 20
3 0 -3 9  36
40 -  49 24
5 0 -5 4  8
5 5 -5 9  6
6 0 -6 5  1

П росјеч н а старост зап осл ен и х_______________________________________ 41 година

Постојећи број запослених у Предузећу условљен је чињбницом да Предузеће обавља услужне 
дјелатности и то у више организационих јединица, које су лоциране на пет различитих локација у граду 
Бања Лука и да су то већином кадрови који обављају послове и радне задатке у услужним 
дјелатностима и техничким пословима (угоститељство, базени) у којима се услуге пружају и послови 
обављају током свих 365 дана у години и то најчешће у двије смјене, а у сезони гријања уводи се и 
трећа смјена.

У вези с тим, постојећи обим послова - услуга и законски оквир (јавно предузеће, прописани 
фонд сати и др.) условљава постојећи број запослених (95), од тога 89 по основу уговора о раду на 
неодређено вријеме и 6 по основу уговора на одређено вријеме.

Просјечна нето плата по раднику у 2016. износи 603 KM, а са топлим оброком и превозом 
просјечна нето примања по раднику износе 754 КМ  односно 1.136.KM у бруто износу

У 2016. години није било исплате регреса и зимнице.

Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и
одбора за ревизију износе 35.821 КМ

Трошкови транспортних услуга износе 28.085 КМ
а чине их:

- трошкови телефонских и ПТТ услуга 18.503 КМ
- трошкови електронског повезивања организационих јединица

и интернет услуга (ЛАН мрежа) 8.416 КМ
- трошкови осталих транспортних услуга (фискал.касе) 1.166 КМ
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Трошкови услуга одржавања износе 66.010 КМ
и односе се на:

- трошкови текућег одржавања 23.017 КМ
- трошкови инвестиционог одржавања 42.993 КМ

Ови трошкови су мањи у односу на претходну годину, у којој су биле активности и радови на 
средњерочном ремонту базенске технике на ГОБ-у.

Трошкови закупнина износе 8.455 КМ
а односе се на закуп пословног простора кухиња у Хемофарму и ресторана у згради МУП-а.

Трошкови рекламе и пропаганде износе 4.640 КМ
и односе се на:

- трошкови огласа у новинама, часописима и сл. 1.333 КМ
- трошкови поставл>ања паноа на јавним мјестима 1.000 КМ
- остали трошкови за рекламу 2.307 КМ

Трошкови осталих услуга износе 40.549 КМ
и односе се на:

- трошкови комуналних услуга (вода, одвоз смећа) 35.635 КМ
- трошкови непоменутих осталих услуга 4.914 КМ

Трошкови амортизације износе 307.674 КМ.

Наведени износ амортизације односи се на амортизацију објеката и опреме воденог парка 
Аквана и представља значајну ставку у структури расхода (10.%) будући да су објекти и опрема
Воденог парка велике вриједности, а обрачун се у највећем дијелу врпш линеарном, а само за дио
опреме функционалном методом. Амортизација је у 2016. години мања у односу на 2015. из разлога 
пгго је дио опреме и инвентара амортизован и расходован у складу са законским прописима.

Трошкове непроизводних услуга : 137.789 КМ
и односе се на: «

- ревизија финансијских извјепггаја и сл. 3.500 КМ
- трошкови рачуноводствених и адвокатских услуга 43.594 КМ
- услуге обезбјеђења објеката 36.342 КМ
- трошкови спасилачке службе 27.415 КМ
- лабораторијско испитивање воде 3.362 КМ
- трошкови санитарних обрада -  санитарне књижиде 2.610 КМ
- остале услуге

(стручно образовање, запггита на раду и Ш13...) 20.966 КМ
Ови трошкови су у односу на претходну годину незнатао смањеин будући да у њима 

најзначајније ставке представљају трошкови обезбјеђења објеката и спасилачке службе, а њихов 
обим је у директној вези са важећим законским, техничким, санитарним и безбједоносним 
стандардима који се морају задовољити приликом обављања постојеће дјелатности Предузећа, 
нарочито на Градском олимпијском базену. Поред тога значајну ставку представљају трошкови 
адвокатских услуга а који су везани за судски спор по тужби “Atzwanger „ sp , у вези са изградњом 
Воденог парка.

Трошкови репрезентације у износу 13.411 КМ
односе се на:

- трошкови угоститељских услуга 11.411 КМ
- остали трошкови репрезентације 2.000 КМ

Трошкови репрезентације су повећани за 50% у односу на претходну годину аи то због 
различитог начина евидентирања трошка робе (кафа) по основу уговора са ,Демофарм“ д.о.о.

Сви ови трошкови су налрављени у властитим угоститељским објектима, и у функцији су 
остваривања прихода од ове дјелатности.
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1

■  Трошкове осигурања у износу односе се на: 28.053 КМ

- премија осигурања имовине 
1  - премија осигурања залиха

- осигурање возила
_  - обавезно осигурање лица

18.233 КМ 
6.489 КМ 

331 КМ
3.000 к м

Трошкови платног промета износе 3.391 КМ

Трошкови чланарина пословним удружењима износе 76 КМ

■  Трошкове пореза износе односе се на: 58.501 КМ

- порез на имовину 41.244 КМ 
И  - накнада за воде 1.518 КМ

- накнада за шуме 1.716 КМ 
a  - противпожарна акнада 981 КМ
■  - накнада за уређење грађ. земљишта и комун. накнада 10.400 КМ

- комунална и републичка такса 1.300 КМ
■  - остали порез
|  (порез на уговоре о ППП, аут. и уговори о дјелу) 1.342 КМ

Укупни трошкови пореза су повећани за 32 % због повећања пореза на имовину.

|  Трошкови доприноса износе и односе се на: 4.795 КМ

■  - допринси по привременим и повременим пословима
|  - доприноси за запошљавање и профес.рехабил. инвалид 

- остапи доприноси
■

492 КМ 
2.235 КМ 
2.068 КМ

■  Остали нематеријални трошкови износе односе се на: 6.697 КМ

■  - трошкови огласа
■  - таксе

- претплата на часописе и стручну литературу
■  - остали нематеријални трошкови (регистрација возила и сл)

167 КМ 
1.588 КМ 
3.383 КМ 
1.559 КМ

■  Трошкови камата износе односе се на: 30.389 КМ

- затезне камате (камата на неплаћене рачуне ел. енергије) 
■  - камате за репрограм пореза и доприноса

15.813 КМ 
14.576 КМ

|  Ф И Н А Н С И Ј С К И  Р Е З У Л Т А Т  П О С Л О В А Њ А

н  2016 2015 индекс
|  УКУПАНПРИХОД 2.451.468 

УКУПАН РАСХОД 3.122.176 
■  ГУБИТАК 670.708

2.503.175
3.269.386

766.211

98%
95%
88%

1
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ПРЕГЛЕД ГУБИТКА ПО ГОДИНАМА

.593.369

879.061

2007 2008

814.282

2009

710.043

2010

990.400

201 1

899.850

630.214

I

2012 2013

867.736

2014

766.21'

2015

670.708

I

2016

Финансијски резултат пословања указује да Предузеће континуирано остварује губитак у 
пословању, с тим да су у 2016. години, у условиманеповољног пословног амбијента и економске кризе 
а сталним провођењем мјера штедње и рационализације настављен је тренд смањења директних 
трошкова, те је губитак мањи у односу на прошлу годину за 94.757 КМ.

Евидентно је да се велики дио пословних активности Предузећа односи на обављање 
специфичних дјелатности у области пружања услуга у спортским и објектима културе, те да 
финансијски резултат пословања није у складу са натуралним показатељима, односно да су 
одговарајући финансијски ефекти изостали због недостатка средстава за финансирање јавног интереса 
у области спорта и културе (ГОБ и Музички павиљон).

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА СА УПОРЕДНИМ ПЛАНСКИМ 

ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

РЕД.
БР. ПРИХОД

остварено
2016 план 2016 ИНДЕКС

ост./план
1 Приход од угоститељских услуга 923.115 1.200.000 77%
2 Приход од услуга 462.463 830.000 56%

Приход од улазница на базене 202.213 350.000 58%
Приход од кориштења ГОБ-а 152.585 180.000 85%
Приход од рекламе 74.459 150.000 50%
Приход од пројекта обуке непливача 33.206 150.000 22%

3 Приход од закупнина 89.065 100.000 89%

4 Приход - ГОБ грант
Остали приходи (приход од спортрких

885.000 950.000 93%

5
такмичења, културних манифестација, 91.825 75.000 122%
камата, гратис роба, акцизе, наплаћена 
штета)
УКУПНО -ПРИХОДИ 2.451.468 3.155.000 76%
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Упоредни преглед планираних и остварених прихода
1остварено2016 
1план 2016_____

Приход од Приход од услуга Прнход од Приход од Приход од
угоститељских улазница на коришћења ГОБ-а рекламе

услуга базене

Приход од 
пројекта обуке

Приход од 
звкупншш

Приход - ГОБ Осгалн прнходи 
гракг

РБ РАСХОДИ остварено
2016.

план
2016

ИНДЕКС
ост./план

1 Набавна вриједност продате робе и трошкови 
материјала за израду

511.341 560.500 91%

2 Трошак режијског материјала 126.779 150.000 85%
3 Трошак горива и енергије 336.888 330.000 102%
4
5

Трошкови бруто зарада
Остали лични расходи (TO, превоз, хонорар, прив. и 
пов. послови смртни случај)

1.117.292
216.619

1.070.000
250.000

104%
87%

6 Трошкови накнада - Надзорни и Одборза ревизију 35.821 37.000 97%
7 Трошкови транспортних услуга 28.085 30.500 92%
8 Трошкови услуга одржавања 66.010 70.000 94%
9 Трошкови рекламе и пропаганде 4.640 10.000 46%

10 Трошкови осталих услуга 40.549 35.000 116%
11 Троппсови амортизације 307.674 305.000 101%
12 Трошкови непроизводних услуга 137.789 128.000 107%
13 Трошкови репрезентадије 13.411 15.000 89%
14 Трошкови премије осшурања 28.053 30.000 94%
15 Трошкови платног промета 3.391 5.000 68%
16 Трошкови чланарина 76 1.000 8%
17 Трошкови пореза 58.501 40.000 146%
18 Трошкови доприноса 4.795 15.000 32%
19 Остали нематеријални трошкови 6.697 6.000 112%
20 Расходи камата 30.389 30.000 101%
21 Остали непоменути

расходи(закупнина,кало,лом,растур, мањкови робе и 
материјала и расходовање опреме)

47.376 30.000 158%

Укупно 3.122.176 3.148.000 99%

Упоредни преглед већих планираних и остварених расхода

■остварено 2016. 

■план2016

Наб. вр. продзте робе и тр. нат. Трошак горнва и енергије Трошкови бруго зарада Трошкови амосггизшлп'* Трошкови вепроизводних
за нзр. услуга
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АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1. Водени парк „Аквана“ - сједиште предузећа
2. Градски Олимпијески Базен
3. Музички павиљон у Парку „Петар Кочић“
4. Бифе у АСГ-у Градска управа
5. Ресторан у згради МУП-а

1 . ВОДЕНИ ПАРК ,,AQUANA“

У сједишту предузећа приходи се остварују од следећих дјелатности:
- Угоститељство,
- Дјелатност воденог парка (отворени базени) у љетној сезони,
- Остало (маркетинг, закупи простора....), 

код којих је остварен сљедећи пословни резултат:

РБ ПРИХОДИ Остварено
2016.

Остварено
2015.

ИНДЕКС
2016/2015

1 Приход од угоститељства 645.634 694.701 93%
2 Приход од Водени парк (отворени 

базен)
166.997 200.293 83%

3 Остало 170.997 133.088 128%
УКУПНО -ПРИХОДИ 983.618 1.028.082 95,7%

РБ РАСХОДИ Остварено
2016.

Остварено
2015.

ИНДЕКС
2016/2015

1 Набавка робе и материјала за 
угоститељство

381.772 407.622 94%

2 Трошкови режијског материјала 28.568 49.301 58%
3 Горово и енергија 42.178 40.592 104%
4 Трошкови бруто зарада и остали лични 

расходи (TO, превоз, хонорар, прив. и 
пов.п. смртни случај)

545.934 539.004 101%

5 Трошкови осталих услуга 14.927 25.086 60%
6 Трошкови непроизводних услуга 37.786 38.321 99%
7 Трошкови амортизације 307.674 342.835 90%
8 Остали трошкови 133.241 127.468 105%

УКУПНО - РАСХОДИ 1.492.080 1.570.229 95%

Од ових расхода на угоститељство се односи 670.924 КМ (45%), док остатак трошкова отпада 
на рад и одржавање воденог парка (базенска техника, базени...), гдје су и највеће ставке расхода: 
амортизација, одржавање, непроизводне услуге, гориво и енергија.

Међутим, приход а самим тим и резултат пословања воденог парка у највећој мјери зависи од 
временских услова у току љење сезоне (број сунчаних дана).

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Приходи
2016

Расходи
2016

Резултат

У гоститељство 645.634 670.924 -25.290
Водени парк 337.984 821.156 -483.172

УКУПНО 983.618 1.492.080 -508.462
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3. ГРАДСКИ ОЛИМПИЈСКИ БАЗЕН

РБ ПРИХОДИ остварено
2016.

остварено
2015.

ИНДЕКС
2016/2015

1 Приход од угоститељства 68.773 73.518 94%
2 Приход од улазница 61.953 60.923 102%
3 Приход од корипггења ГОБ-а 114.209 129.804 88%
4 Остали приходи (обука непливача) 38.376 57.333 67%
5 Приход од рекламе 7.202 6.565 110%
6 Приход од закупнина 18.201 17.985 101%
7 Приход - ГОБ грант 885.000 880.000 101%
8 Остали приходи (помоћ, капице...) 47.450 27.854 170%

УКУПНО -ПРИХОДИ 1.241.164 1.253.982 99%

РБ РАСХОДИ остварено
2016.

остварено
2015.

И Н ДЕКС. 
2016/2015

1 Набавна вр. продате робе и трошкови мат. за 39.345 39.369 100%
израду

2 Трошак режијског материјала 90.500 114.128 79%
3 Трошак горива и енергије 274.493 254.635 108%
4 Трошкови бруто зарада 485.563 460.158 106%

5
Остали лични расходи (TO, превоз, хонорар, 109.732 104.624 105%прив. и пов.п. смртни случај)

6
Трошкови накнада - Надзорни и Одбор за 14.328 14.806 97%
ревизију

7 Трошкови транспортних услуга 15.234 16.603 92%
8 Трошкови услуга одржавања 57.418 85.136 67%
9 Трошкови рекламе и пропаганде 2.751 4.668 59%

10 Трошкови осталих услуга 25.622 10.834 236%
11 Трошкови непроизводних услуга 93.940 96.926 97%
12 Трошкови репрезентације 5.360 2.671 201%
13 Трошкови премије осигурања 14.000 14.282 97%
14 Трошкови платног промета 1.356 1.600 85%
15 Трошкови чланарина - 271 0%
16 Трошкови пореза 7.698 6.018 128%
17 Трошкови доприноса 1.918 5.843 33%

Остали нематеријални трошкови (камате,
18 рез. средста, накнаде трећим лицима, кало, 28.643 111.241 26%

растур, лом, мањкови итд)

УКУПНО РАСХОДИ 1.267.901 1.343.813 94%

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

2016 2015
УКУПАН ПРИХОД 1.241.164 1.253.982
УКУПАН РАСХОД 1.267.901 1.343.813

ГУБИТАК 26.737 89.831
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Учешће ГОБ-а у укупним приходима 
"Акване"

Учешће ГОБ-а у укупним расходима " Акване"

Из финансијских показатеља резултата пословања за 2016. годину видљиво је да су приходи 
ГОБ-а на нивоу прошлогогишњих (- 1%), од чега су на сопствене приходе отпада 356.164 КМ (29%), 
а на грант за одржавање ГОБ-а 885.000 КМ (71%). При томе треба напоменути да су у групи 
сопствених прихода по основу кориштења ГОБ-а за спорт и рекреацију остварени следећи приходи:

1. Спортски клубови:
Субвенционисани термини - Град 25.641 КМ;

Комерцијали термини:
- пливачки клубови 57.524 КМ,
-ватерполо клубови 16.602 КМ 74.126 КМ

Укупно спортски клубови 99.767 КМ

2. Рекреативци:
- појединачне улазнице 61.953КМ
- организовано кориштење (предузећа, синдикати ...) 40.082 КМ

Укупно рекреативци 102.034 КМ

Из ових показатеља видљив је парадокс да ГОБ остварује веће приходе од рекреативаца, у 
односу на спортске клубове и организације, који капацитете базена користе у вишеструко већем обиму.

Ово је посљедица недефинисаног јавног интереса у сегменту кориштења услуга ГОБ-а од 
стране спортских клубова и организација.
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Расходи ГОБ-а су смањени за 75.912 КМ (6 %) Из структуре расхода видљиво је да је смањење 
расхода посљедица смањења финанцијских расхода (камата) и смањења директних трошкова ремонта 
и одржавања базенске технике.
Остале групе трошкова (гориво и енергија, примања запослених, транспортне и непроизводне услуге) 
су на нивоу претходне године.

И поред финансијских тешкоћа у пословању ГОБ-а, а самим тим и цијелог Предузећа, у 
извјештајном периоду ГОБ је остварио значајан обим услуга, а што је видљиво из следећих 
показатеља.

Тренинзи и припреме пливачких и ватерполо клубова

Услуге ГОБ-а по овом основу редовно је користило седам пливачких и три ватерполо клуба: 
ПК „22. април“, ПК „Олимп“, ПК „Младост“, ПК „Фортуна“, ПК Врбас“, ПК .,Аква-стар“ сви из Бања 
ЈТуке и ПК „Делфин“ из Лакташа, те ВК “Бањалука“, ВК “Фортуна“ и ВК “Студент“ сви из Бањалуке.

Услуге ГОБ-а клубови користе организовано, а на улазу се путем картица са бар-кодом води 
електронска евиденција броја улазака чланова клубова, према којој је у 2016. години базен користило 
укупно 77.333 пливача и ватерполиста (дневни просјек је 228).

Из овог је видљиво да је у односу на прошлу годину смањен обим кориштења услуга базена од 
ове групе корисника и то за 14 %. Обзиром да су клубови на располагању имали идентичне 
услове у смислу броја пруга и термина у пливалишту базена, овај податак указује да и клубови имају 
проблем у пословању, односно у одржавању броја чланова.

Дневни прос к пливача-ватерполиста 
2010-2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Школа пливања
На ГОБ-у је редовно вршена обука непливача и школа корективног пливања, кроз коју је 

прошло и обучено 598 непливача, са напоменом да није било реализације пројеката бесплатне обуке, 
као протеклих година.

Број обучених непивача 2010-2016

1995

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Рекреативно пливање

Услуге ГОБ-а у својству рекреативаца користило је укупно 26.760 грађана или у просјеку 79 
корисника дневно.

Евидентан је пораст броја корисника услуга по овом основу (11%).

Дневни просјек рекреативаца 2010-2016
147

79

I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Спортске манифестације

У 2016. су организоване сљедеће спортске манифестације:

1. Пливачки митинг „Aqua Swimm 2016“- 30.01.16. (200 учесника)
2. Пливачки митинг „Младост Куп“ 27.02.16. (260 учесника)"
3. Зимско првенство Републике Српске у пливању 12-13.03.16. (250 учесника);
4. Првенство БиХ у даљинском пливању 26.03.16.(10 учесника);
5. Међународни пливачки митинг „22. април" 23-23.04.16 (250 учесника);
6. Међународни пливачки митинг „Бањалука опен 2016" 11-12.06.16. (396 учесника);
7. Првенство БиХ у пливању 23.07.16. (250 учесника);
8. Љетње првенство Републике Српске 16-17.07.16.(250 учесника);
9. Међународни пливачки митинг „Пливај срцем" 01.10.16.(300 учесника);
10. Међународни пливачки митинг „Аква стар" 17.12.16. (300 учесника);
11. Првенство БиХ за млађе јуниоре 17-18.12.16. (100 учесника);

У 2016 години ВК Бањалука, је  као домаћин одиграо у континуитету седам (7) ватерполо 
утакмица Прве Б лиге Србије у следећим терминима: 30.01.16; 13.02.16; 20.02.16; 05.03.16; 12.11.16; 
26.11.16 и 21.12.16.

У терминима 04 - 06.11 2016. Одржано је ватерполо првенство БиХ.

Посебно истичемо даје 10.05.2016, одржана Међународна ватерполо утакмица Свјетске лиге између 
репрезентација Србије и Црне Горе , гдје је ГОБ задовољио високе ,,FINA“ стандарде.
За потребе организације ове утакмице, изнад пливалишта је урађена прва фаза реконструкције 
расвјете (уградња Ј1ЕД расвјете).

Кроз организацију ових спортских манифестација ГОБ је  угостио преко 3000 домаћих и 
страних спортиста - такмичара, и значајан број пратилаца спортских екипа те гледалаца.
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Из наведених натуралних показатеља видљив је обим јавног интереса који се оствараује на 
ГОБ-у. Јавни интерес се огледа у доприносу ГОБ-а убрзаном развоју водених спортова у граду Бања 
Лука и шире, као и побољшању услова за развој физичке културе, рекреације и здравља грађана 
уопште. Поред наведеног, бројна међународна такмичења и припреме спортиста на ГОБ-у, већ су 
позиционирали град Бања Луку као центар водених спортова у широј регији, што је значајна 
компонента у цјелокупној спортској и укупној промоцији Града.

Међутим, из финансијских показатеља пословања ГОБ-а, као посебне пословне јединице 
Предузећа, видљиво је да финансијска средства која друштвена заједница планира и издваја за 
финансирање овог јавног интереса директно кроз грант за одржавање и кроз финансирање пројекта 
бесплатне обуке непливача а посредно и кроз финансирање спортских савеза и клубова у области 
водених спортова, нису довољна за нормално пословање спортског објекта ове врсте, а што је видљиво 
из следеће табеле.

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ГОБ-а

г о д . ПРИХОДИ РАСХОДИ РЕЗУЛТАТ
СОПСТЕНИ ГРАНТ УКУПНО

2010 433.492 770.000 1.203.492 1.413.693 -210.201
2011 436.567 770.000 1.206.567 1.368.606 -162.039
2012 485.160 985.000 1.470.160 1.414.230 55.930
2013 414.516 700.000 1.114.516 1.211.980 -97.464
2014 325.026 759.900 1.084.926 1.287.131 -202.205
2015 373.982 880.000 1.253.982 1.343.813 -89.831
2016 356.164 885.000 1.241.164 1.267.901 -26.737

УКУПНО 2.824.907 5.749.900 8.574.807 9.307.354 -732.547

При томе, треба напоменути да Град Бања Лука, као власник објекта и оснивач Предузећа, 
суфинансира пословање ГОБ-а кроз грант за одржавање, који од оснивања базена није био довољан за 
редовно функционисање. Уговором закљученим између Града и Предузећа предвиђено је да град 
путем гранта покрива разлику прихода и расхода остварених на ГОБ-у. Из горе наведених показатеља 
видљиво је да је ова уговорна обавеза извршена само дјелимично у 2012 години, а да је просјечна 
покривеност расхода путем гранта за период од оснивања ГОБ-а било на нивоу од 61,5%. Сопствени 
приходи су за исти период износили око 30,5 %, а непокривени дио од 8% представља кумулирани 
губитак ГОБ-а , а самим тим и Предузећа у цјелини.

Опште позната чињеница је да овакви спортски објекти нису економски самоодрживи, и да 
друштвена заједница исте финансира у цјелости или преко 80% неопходних финансијских средстава.

У вези с тим, поређења ради, олимпијски базен Отока у Сарајеву, који има сличне просторне и 
техничке капацитете као ГОБ, по овом основу остварује редован грант од оснивача - Града Сарајево у 
износу од 1.400.000 КМ, и додатних 180.000 КМ за субвенције за школе пливања.

У циљу очувања овог капиталног спортског објекта, неопходно је хитно обезбиједити 
недостајућа финасијска средства, кроз повећање гранта, дефинисање и финансирање јавног интереса 
у области кориштења услуга ГОБ-а од стране клубова и спортских организација, те кроз друге моделе 
финансирање од стране републичких и других институција.



3. МУЗИЧКИ ПАВИЉОН -  ПАРК „ПЕТАР КОЧИЋ“

РБ ПРИХОДИ 2016 2015

1. Приход од продаје роба и производа (угоститељство) 111.401 118.745

2. Приход од осталих услуга (реклама) 0

3. Приход од издавања простора 15.387 12.005

4. Остали приходи 2.591 306

УКУПНО -ПРИХОДИ 129.379 131.056

РЕД.БР. РАСХОДИ 2016 2015

1. Набавна вриједност продате робе и трошкови материјала 44.523 41.557
за израду

2. Трошак режијског материјала 6.622 3.604
3. Трошак горива и енергије 20.217 24.936
4. Трошкови бруто зарада 116.660 113.750
5. Остали лични расходи (TO, превоз, хонорар, прив. и пов.п. 14.122 18.604

смртни случај)
6. Трошкови накнада Надзорни и Одбор за ревизију 3.582 3.702
7. Трошкови транспортних услуга 2.808 3.005
8. Трошкови услуга одржавања 5.608 2.489
9. Трошкови рекламе и пропаганде 464 937
10. Трошкови осталих услуга - 168
11. Трошкови амортизације 0 0
12. Трошкови непроизводних услуга 6.063 4.996
13. Трошкови репрезентације 134 675
14. Троппсови премије осигурања 2.700 0
15. Трошкови платног промета 339 400
16. Трошкови чланарина 0 0
17. Трошкови пореза 3.502 1.504
18. Троппсови доприноса 177 2.485
19. Остали непоменути расходи(камате и друго) 1.490 3.654

УКУПНО - РАСХОДИ 229.011 226.534

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

2016 2015
УКУПАН ПРИХОД 129.379 131.056
УКУПАН РАСХОД 229.011 226.534

ГУБИТАК 99.632 95.478

Приход од угоститељства у кафе бару Стакленац, у сутерену Музичког павиљона су
најважннЈИ извор прихода ове пословне јединице и уз издавање простора у закуп на дневном нивоу,

Ова угоститељска једниница је својом п о зи ц и јо м  постала препознатљива у Граду Бања Лука и
омиљено мјесто њених грађана Међутим угоститељска дјелатност захтјева стална улагања у
опремање и садржаје што са оваквим резултатом пословања није могуће обезбједити. Поред тога
трпи и нелојалну конкуренцију угоститељских објеката уцентру града.
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У извјештајном периоду у оквиру редовног пословања и расположивих капацитета Музичког 
павиљона у Парку „Петар Кочић“ разним корисницима пружане су услуге у области дјелатности 
умјетничких објеката, извођачке дјелатности и сл.

У овој области у току 2016. године у Музичком павиљону одржано је укупно 165 разних 
догађаја и манифестација:

о културно-забавне манифестације (концерти, изложбе, представе,
филмске пројекције, промоције књига и сл.) 42

о промоције и прес конференције 20
о семинари, сајмови и презентације 78
о остало (спортске манифестације, шаховски турнири и сл) 25

Овдје је важно напоменути да су организатори и корисници простора Музичког павиљона, у 
великом броју случајева, културне и друге институције од интереса за Град, или су организатори 
манифестација упућени од стране надлежних институција Града на кориштење простора Музичког 
павиљона, а да овај сегмент јавног интереса, није финансиран од стране Града.

Битно напоменути да се у објекту Музичког павиљона налази тоалет, који се због положаја 
павиљона и чињенице да је на локацији парка и прије био јавни тоалет, осим за госте кафе-бара и 
посјетиоце павиљона, фактички користи као јавни тоалет за посјетиоце парка и ужег центра града, што 
знатно повећава трошкове одржавања објекта и одржавања хигијене и чистоће у истом.

Објекат Музичког павиљона, са великом квадратуром на три етаже и постројењима и 
опремом, захтијева стална улагања у области текућег и инвестиционог одржавања, те пословање 
цијелог објекта који се финансира само од прихода угоститељства и културне дјелатности, није 
економски одрживо.

У циљу очувања овог капиталног градског објекта, неопходно је хитно обезбиједити 
недостајућа финасијска средства кроз:

- повећање прихода од угоститељске дјелатности,
- дефинисање и финансирање јавног интереса за културне догађаје,
- покриће трошкова јавног тоалета и обезбјеђење додатних садржаја који би 

представљали додатни извор финансирања (нпр вјенчања).
Обзиром да је инвестиционо одржавање овог објекта у надлежности Града неопходно је 

размотрити могућност нових техничких ријешења у циљу смањ§ња трошкова гријања и ел.енергије.

4. БИФЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ- АСГ-у

Р.БР ПРИХОДИ 2016 2015

1. Приход од продаје роба и производа (угоститељство) 55.372 59.110
УКУПНО -ПРИХОДИ 55.372 59.110

Р. БР РАСХОДИ 2016 2015

1 Набавна вр. продате робе и трошкови мат. за израду 24.734 25.454
2 Трошак режијског материјала 1.089 1.129
3 Трошкови бруто зарада 47.393 53.557
4 Остали лични расходи (TO, превоз, хонорар, прив. и 8.100 9.818

пов.послови,смртни случај)
5 Трошкови накнада -  Надзорни и Одбор за ревизију 0 0
6 Трошкови транспортних услуга 598 80
7 Трошкови репрезентације 138
8 Остали непоменути расходи 132 576

УКУПНО - РАСХОДИ 82.184 90.604

зо



ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА
2016 2015

УКУПАН ПРИХОД 55.372 59.110
УКУПАН РАСХОД 82.184 90.604
ГУБИТАК 26.812 31.494

Негативни резултат пословања Бифеа у АСГ-у условљен је чињеницом да пружање 
угоститељских услуга због величине објекта и специфичности услуге захтијева већи број 
угоститељских радника од уобичајних стандарда са једне стране, а с друге стране, приход од продаје 
роба се остварује по лимитираним цијенама и асортиману, а у условима ограниченог радног 
времена које је везано искључиво за радно вријеме Градске управе.

У циљу остварења позитивног резултата ове пословне јединице , неопходно је смањити број 
извршилаца , што ће сигурно утицати на обим и квалитет услуге, или размотрити могућност 
повећања цијена појединих артикала (кафе).

5. РЕСТОРАН У ЗГРАДИ МУП-а

РБ ПРИХОДИ
2016 2015

1. Приход од продаје роба и производа (угоститељство) 41.935 30.945
УКУПНО -ПРИХОДИ 41.935 30.945

■  Р Б
РАСХОДИ 2016 2015

1
1. Набавна вр. продате робе и трошкови мат. за израду 20.967 15.200

■  2' Трошкови бруто зарада 20.721 16.444
1  3. Остали лични расходи (TO, превоз, хонорар, прив. и 3.057 2.134

пов.п. смртни случај)

1  4' Трошкови закупа 6.255 4.428
■ УКУПНО- РАСХОДИ 51.000 38.206

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА
■
1 2016 2015

■ УКУПАН ПРИХОД 41.935 30.945
1 УКУПАН РАСХОД 51.000 38.206

ГУБИТАК 9.065 7.261

Пословна јединица “Ресторан у згради МУП-а“ је 2016 год.остварила губитак из сличних 
разлога као бифе у АСГ-у (ограничено радно вријеме, лимитиране цијене). Међутим почетком ове 
године закључењем уговора за исхрану радника екстерних фирми у близини ове локације , створени 
су услови за остварење позитивног резултата пословања.



III ЗАКЉУЧАК

У 2016. години Предузеће је остварило негативан пословни резултат, при чему су остварени 
приходи у износу од 2.451.468 KM, а расходи у износу од 3.122.176 КМ. Исказан је губитак у 
пословању у износу од 670.708 КМ, што је номинално мањи у односу на прошлу годину за 94.757 КМ

Планирани обим услуга у финансијском смислу није остварен прије свега због:
• неповољног пословног амбијента изазваног економском кризом, која је значајно умањила 

куповну моћ грађана и правних лица, што је директно утицало да се у дјелатностима у којима се 
остварју највећи приходи (угоститељство и рекреација грађана) не оствари планирани обим 
услуга;

• нереализације Пројекта субвенционисане (бесплатне) обуке ученика-непливача на Градском 
олимпијском базену;

• недовољног финансирања услуга које имају карактер јавног интереса у дјелатностима спортских 
објеката (грант за Градски олимпијски базен) и објеката културе (Музички павиљон).

• слабијег резултата пословања отвореног воденог парка у сезони купања, усљед лоших 
временских прилика.

Из овог извјештаја видљиво је да се пословање Предузећа у 2016. години одвијало у сложеним 
условима и да је било обиљежено потешкоћама, недостатком финансијских средстава и сталним 
проблемом одржавања текуће ликвидности.

И поред свега наведеног, Предузеће је остварило основне циљеве дефинисане планом 
пословања од којих су најзначајнији:

• стварање услова и допринос интензивном развоју водених спортова у граду Бања Лука 
и регији (ГОБ);

• развој едукативних програма -  комерцијална школа пливања и обука непливача (ГОБ);
• стварање услова и допринос развоју културе у граду Бања Лука (Музички павиљон и 

водени парк);
• реализација програма за задовољавање потре^а грађана Бања Луке и регије у 

рекреативним дјелатностима (водени парк, ГОБ);
• задржавање обима, врсте и квалитета услуга у угоститељству.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Предузећа да усвоји Извјештај о пословању 
за 2016. годину, те да се размотри могућност обезбјеђења додатних извора финансирања 
јавног интереса који се остварује кроз дјелатност Предузећа у области спорта и културе.

У противном, због нагомиланих обавеза из протеклих година начело сталности пословања 
Предувећа са постојећим капацитетима ће бити озбиљно угрожено, а самим тим биће угрожен 
опстанак Предузећа на тржишту.

(13%).
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IZVJESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

Osnivacu i Nadzornom odboru preduzeca JP «AQUANA» vodeni park d.o.o. Banja Luka

IzvrSili smo reviziju prilozenih finansijskih izvjestaja javnog preduzeca »AQUANA« vodeni 
park d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu ,,Preduzece“) koji obuhvataju izvjestaj o fmansijskom 
polozaju (bilans stanja) na dan 31.12.2016. godine, te izvje§taj o ukupnom rezultatu (bilans 
uspjeha), izvjestaj o tokovima gotovine i izvjesta^ o promjenama na kapitalu za godinu koja se 
zavrsava na taj dan, kao i sumami pregled znacajnih racunovodstvenih politika i druge 
objasriavajuce informacije.

Odgovornost rukovodstva

Rukovodstvo Preduzeca je  odgovomo za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvjestaja u 
skladu sa Medunarodnim standardima fmansijskog izvjestavanja odobrenim za primjenu u 
Republici Srpskoj i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu 
finansijskih izvjestaja koji ne sadrze materijalno znacajne pogresne iskaze, nastale usljed 
kriminalne radnje ili greske.

Odgovornost revizora

Nasa odgovornost je da izrazimo miSljenje o prilozenim finansijskim izvjestajima na osnovu 
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o racunovodstvu i reviziji 
Republike Srpske (SI. glasnik RS, broj 94/15), Pravilnikom o reviziji finansijskih izvjestaja u 
Republici Srpskoj (SI.glasnik RS, broj 120/2006) i Medunarodnim standardima revizije. Ovi 
standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa etickim zahtjevima i da reviziju planiramo i 
izvrsimo na nacin koji omogucava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da fmansijski izvjestaji ne 
sadr2e materijalno znacajne pogreSne iskaze.

Revizija ukljucuje provodenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
informacijama objelodanjenim u finansijskim izvjestajima. Izbor postupaka je  zasnovan na 
prosudivanju revizora, ukljucu'uci procjenu rizika materijalno znacajnih pogresnih iskaza u 
finansijskim izvjesta ma, nastalih usljed kriminalne radnje ili greske. Prilikom procjene ovih 
rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju 
finansijskih izvjestaja, u cilju osmisljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajuci u datim 
okolnostima, ali ne i u cilju izrazavanja misljenja o efektivnosti intemih kontrola Preduzeca. 
Revizija takode ukljucuje ocjenu primjenjenih racunovodstvenih politika i znacajnih procjena 

rvrse.iih od strane rukovodstva Preduzeca, kao i ocjenu opste prezentacije finansijskih 
izvjestaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajuci, te da obezbjeduju solidnu 
osnovu za izrazavanje naseg misljenja.



“ T O M  A K A  N T ”  D.o.o. 
G  R A D  I  S  K A

Misljenje

Po nasem misljenju, finansijski izvjeStaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno 
znacajnim pitanjima, finansijski polozaj javnog preduzeda »AQUANA« vodeni park d.o.o. Banja 
Luka na dan 31.12.2016. godine, rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promjene u 
kapitalu za poslovnu 2016. godinu, u skladu sa propisima i Medunarodnim standardima 
finansijskog izvjeStavanja odobrenim za primjenu u Republici Srpskoj.

Skretanje paznje

Ne izrazavajuci rezerve u odnosu na dato misljenje skrecemo paznju na sljedece pitanje:

Kao Sto je istaknuto u napomeni 34. uz finansijske izvjeStaje, Preduzece kontinuirano ostvaruje 
gubitke, tekuce obaveze su znacajno vece od obrtne imovine Preduzeca, a Sto prikazujerao 
slijedecim pregledom:

a/obrtna imovina 416.698 KM
b/ kratkorocne obaveze_________________ 2.629.812 KM
в/ nedostatak obrtnog kapitala (a-b) 2.213.114 KM

Navedene cinjenice uzrokuju poremecaj u odrzavanju dugoro6ne finansijske ravnoteze i 
likvidnosti Preduzeca, a to moze ugroziti ostvarenje nacela stalnosti njegovog poslovanja u 
narednom periodu.

Ostale informacije

Izmijenjeni Medunarodni standardi revizije i novousvojeni MSR 701, koji su trebali da se 
primjenjuju za revizije fmansijskih izvjestaja za periode koji zavrsavaju u decembru 2016. 
godine ili nakon tog datuma, nisu prevedeni i objavljeni kako je to propisano odredbama clana 3. 
stav 2. tacka a) Zakona o racunovodstvu i reviziji BiH („Sl.glasnik BiH 42/04). Stoga su 
struktura i elementi ovog Izvjestaja isti kako je to bilo odredeno prije navedenih izmjena MSR i 
donoSenja novog Standarda 701.

Gradiska, 27. mart 2017.godine
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IZVJESTAJ O FINANSIJSKOM POLOZAJU (BILANS STANJA) 
na dan 31.12.2016. godine 
(u konvertibilnim markama)

JP ,,AQUANA“ vodeni park d.o.o. Banja Luka

O P I S

AKTIVA

Stalna imovina
Nematerijalna ulaganja 
Nekretnine, postrojenja i oprema 
Ukupno stalna imovina

Tekuca imovina
Zalihe
Potra2ivanja -  kupci 
Ostala potrazivanja 
Gotovina i ekvivalenti gotovine 
Porez na dodatu vrijednost 
Aktivna vremenska razgranicenja 
Ukupno tekuca imovina

POSLOVNA AKTIVA 
VANBILANSNA AKTIVA 
UKUPNA AKTIVA

PASIVA

Kapital
Osnovni kapital 
Revalorizacione rezerve 
Gubitak do visine kapitala 
Ukupno kapital

Dugorocna rezervisanja
Rezervisanja za naknade i benef. zaposlenih 
Ukupno dugorocna rezervisanja

Dugorocne obaveze
Obaveze prema povezanim licima 
Ostale dugorocne obaveze 
Ukupno dugorocne obaveze

Kratkorocne obaveze
Kratkorocne finansijske obaveze 
Dobavljaci
Obaveze za zarade i naknade zarada
Druge obaveze
Porez na dodatu vrijednost
Obaveze za ost. poreze, doprin.i druge dazbine
Ukupno kratkorocne obaveze

UKUPNA PASIVA 
VANBILANSNA PASIVA 
UKUPNA PASIVA

31.12.2016.g. 31.12.2015.g.

4 11.481.600 11.481.600
5 8.316.585 8.583.825

19.798.185 20.065.425

6 47.373 52.705
7 275.861 242.154

804 1.084
8 16.463 5.910

6.064 1.587
70.133 10.024

416.698 313.464

20.214.883 20.378.889
19 21.528.315 22.007.365

41.743.198 42.386.254

9 18.090.317 18.090.317
10 7.738.598 7.738.598
11 (9.046.366) (8.375.658)

* 16.782.549 17.453.257

12
/

12.117 12.117
12.117 12.117

0 15.565
790.405 648.826

13 790.405 664.391

14 298.798 195.955
15 1.944.752 1.466.375
16 311.219 502.545
17 39.573 34.410

1.826 3.996
18 33.644 45.843

2.629.812 2.249.124

20.214.883 20.378.889
19 21.528.315 22.007.365

41.743.198 42.386.254

Napomene na narednim stranama cine sastavni dio ovih finansijskih izvjestaj a
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IZVJESTAJ O UKUPNOM REZULTATU (BILANS USPJEHA) 
za period od 01.01.-31.12.2016.godine 
(u konvertibilnim markama)

POSLOVNIPRIHODIIRASHODI Nap° 2016.godina 2015.godina

POSLOVNI PRIHODI
Prihod od prodaje robe na domacem trziStu 
Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tr2i§tu 
Ostali poslovni prihodi 
Ukupno poslovni prihodi

POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrijednost prodane robe 
Troskovi materijala 
TroSkovi zarada i drugi licni rashodi 
Troskovi proizvodnih usluga 
Troskovi amortizacije 
Nematerijalni troskovi 
Troskovi poreza i doprinosa 
Ukupno poslovni rashodi

POSLOVNI DOBITAK (GUBITAK)

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijski prihodi 
Finansijski rashodi

DOBITAK (GUBITAK) REDOVNE 
AKTIVNOSTI

OSTALI PRIHODI I RASHODI
Ostali prihodi 
Ostali rashodi

DOBITAK (GUBITAK) PO OSNOVU 
OSTALIH PRIHODA

DOBITAK (GUBITAK) PRIJE
OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBIT
NETO DOBITAK (GUBITAK) PERIODA

414.897
987.775

1.037.578

438.272
1.063.697

992.533
20 2.440.250 2.494.502

21 166.272 175.927
22 808.736 835.600
23 1.369.732 1.336.601
24 147.738 184.233
25 307.674 342.835
26 189.418 186.308
27 63.296 54.788

3.052.866 3.116.292

(612.616) (621.790)

6 1.468
28 30.389 106.070

(642.999) (726.392)

29 11.212 7.205
30 38.921 47.024

(27.709) (39.819)

(670.708) (766.211)

(670.708) (766.211)

Napomene na narednim stranama cine sastavni dio ovih finansijskih izvjestaja

D I R E.IC T O R:

i
t,L ; r  1

Vedran Mitrovic
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IZVJESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 
za period 01.01.-31.12.2016. godine 
(u konvertibilnim markama)

POZICIJA

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH 
AKTIVNOSTI

PRILIVI GOTOVINE
Prilivi od kupaca i primljeni avansi 
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i si. 
Ostali prilivi iz poslovne aktivnosti 
Ukupno

ODLIVI GOTOVINE
Odlivi za placanja dobavljacima i dati avansi 
Odlivi za placanja zaposlenima 
Odlivi po osnovu placenih kamata 
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 
Ukupno

Neto priliv(odliv) gotov. iz poslovnih akt.

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI 
INVESTIRANJA

u KM

Napomena 2016.godina 2015.godina

1.708.214 1.891.948
945.924 897.349

3.392 2.719
2.657.530 2.792.016

1.132.937 1.357.221
1.169.981 1.197.028

0 5.286
125.758 135.490

2.428.676 2.695.025

228.854 96.991

ODLIVI GOTOVINE
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina,
postrojenja i opreme __________44.815__________ 19.213
Svega odlivi gotovine iz akt.investir. л __________44.815__________ 19.213

Neto priliv/odliv gotovine iz akt.investir. ________ (44.815)________ (19.213)

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI 
FINANSIRANJA

ODLIVI GOTOVINE
Odlivi na osnovu ostalih dugorocnih i 
kratkorocnih obaveza 173.486 80.421
Ukupno 173.486 80.421

Neto priliv/odliv gotov. iz akt.finansiranja (173.486) (80.421)

Gotovina na poc. obracunskog perioda 5.910 8.553

Neto priliv/odliv gotovine 10.553 (2.463)

Gotovina na kraju obracunskog perioda 16.463 5.910

Napomene na narednim stranama cine sastavni dio ovih finansijskih izvjestaja
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IZVJESTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU 
za godinu koja zavrsava na dan 31.decembra 2016.godine 
(u Konvertibilnim markama)

Stanje 31.12.2014.godine 
Efekti promjena 
racunov.politika 
Efekti ispravke greske 
Ponovo iskazano stanje na 
dan 01.01.2015.godine 
Dobitak (gubitak) tekuce 
godine
Neto dobici (gubici) 
priznati direktno u kapitalu 
Raspodjela dobiti:
Prenos u zakonske rezerve 
Prenos na ostale rezerve 
Povecanje ili smanjenje 
vrijednosti osnovnog 
kapitala

Stanje na dan
31.12.2015. godine 
Efekti promjena 
racunov.politika 
Efekti ispravke greske 
Ponovo iskazano stanje na 
dan 01.01.2016.godine 
Efekti revalorizacije 
materij. i nemater.sreds. 
Dobitak (gubitak) tekuce 
godine
Neto dobici (gubici) 
priznati direktno u kapitalu 
Raspodjela dobiti:
Prenos u zakonske rezerve 
Prenos na ostale rezerve 
Povecanje ili smanjenje 
vrijednosti osnovnog 
kapitala

Stanje na dan
31.12.2016. godine

Osnovni Nerealizo- 
vani dobici Ostale

rezerve

Nerasporedeni 
dobitak 

(gubitak)
Ukupno

18.090.317 - - (7.596.502) 10.493.815

(12.945) (12.945)

18.090.317 _ . (7.609.447) 10.480.870

7.738.598 - - 7.738.598

(766.211) (766.211)

18.090.317 7.738.598 (8.375.658) 17.453.257

18.090.317 7.738.598 (8.375.658) 17.453.257

«

(670.708) (670.708)

18.090.317 7.738.598 0 (9.046.366) 16.782.549

Napomene na narednim stranama cine sastavni dio ovih finansijskih izvjestaja
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKEIZVJESTAJE ZA 2016.GODINU

1. OSNIVANJEIDJELATNOST PREDUZECA

Preduzece «AQUANA» Banja Luka osnovano je u toku 2004.godine pod nazivom Drustvo sa 
ogranicenom odgovomosti „AQUANA“ Banja Luka. Osnivac Preduzeca je  bila Skupstina Grada 
Banja Luka, da bi u istoj godini kao i u narednoj 2005. godini doslo do udruzivanja sredstava 
Grada Banja Luke, ,,ATZWANGER“ Bozen Italija i GP ,,KRAJINA“ Banja Luka radi stvaranja 
Trgovackog preduzeca ,,AQUANA“ d.o.o. Banja Luka koje je  registrovano kod Osnovnog suda 
u Banjoj Luci pod brojem U /I-l571/05 od 28.07.2005.godine.

U toku 2008.godine doslo je  do vlasnickih promjena tako d a je  Grad Banja Luka preuzeo 
vlasnistvo nad Preduzecem. Nova registracija je obavljena kod Osnovnog suda Banja Luka pod 
brojem 071-0-REG-08-001872 od 28.11.2008.godine.

Dana 15.11.2010. godine Rjesenjem Okruznog privrednog suda u Banjoj Luci je  registrovano 
osnivanje dijela Preduzeca -  poslovne jedinice „Gradski olimpijski bazen“ Banja Luka u Ulici 
Veljka Mladenovica bb, a koja posluje u sastavu Preduzeca.

Na osnovu Odluke Skupstine Preduzeca registrovano je  Rjesenjem Okruznog privrednog suda 
Banja Luka broj 057-0-Reg-11-001258 od 19.10.2011. godine osnivanje dijela Preduzeca -  
poslovne jedinice „Muzicki paviljon u parku Petar Kocic“ Banja Luka.

Rjesenjem Okruznog privrednog suda Banja Luka broj 057-0-Reg-11-1256 od 26.07.2011. 
godine registrovano je uskladivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Uredbom
o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, te povecanje osnovnog kapitala u novcu.

Kod Okruznog privrednog suda Banja Luka Rjesenjem broj 057-0-Reg-13-001417 od 
19.09.2013. godine registrovano je  povecanje osnovnog kapitala.

Rjesenjem Okruznog privrednog suda Banja Luka broj 057-0-Reg-13-002483 od 20.12.2013. 
godine u sudskom registru upisana je  promjena lica ovlascenog za zastupanje.

Dana 30.07.2014.godine kod Okruznog privrednog suda Banja Luka upisano je povecanje 
osnovnog kapitala i dopuna sifre djelatnosti, Rjesenje broj 057-0-Reg-14001818.

Rjesenjem Okruznog privrednog suda Banja Luka broj 057-0-Reg-15-0000811 od 08.05.2015. 
godine upisano je osnivanje dijela Preduzeca-poslovne jedinice „Restoran u zgradi MUP-a“ 
Banja Luka.

Puni naziv Preduzeca: Javno preduzece ,,AQUANA“ vodeni park d.o.o. Banja Luka.

Skraceni naziv Preduzeca je: JP ,,Aquana“ d.o.o. Banja Luka.

Osnovni podaci o Preduzecu:
-  Maticni broj: 1993950
-  Sifra pretezne djelatnosti: 93.29 -  Ostale zabavne i rekreativne aktivnosti
-  JIB: 4402173470008
-  IB :402173470008

Pored navedene osnovne djelatnosti, Preduzece se bavi: ugostiteljstvom, trgovinom, 
iznajmljivanjem poslovnih prostora i ostalim uslugama vezanim za svoju djelatnost. Cjelokupno 
poslovanje Preduzeca vezano je  za podrucje Grada Banja Luka.

Preduzece je  u toku 2016.godine prosjecno zaposljavalo 97, a u 2015.godini 96 radnika.
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Organi u Preduzecu su: Skupstina kao organ vlasnika, Nadzomi odbor, kao organ upravljanja i 
nadzora, Odbor za reviziju i Uprava koju cine direktor i izvrsni direktor.

Direktor Preduzeca je  Vedran Mitrovic.

Sjediste Preduzeca je u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save br. 80.

2. OSNOVA ZA S AST AVL JAN JE IZVJESTAJA

Finansijski izvjestaji Preduzeca za 2016.godinu sastavljeni su u skladu sa vazecim 
racunovodstvenim propisima, te slijedecim Medunarodim racunovodstvenim standardima i 
Medunarodnim standardima fmansijskog izvjestavanja cija je  primjena obavezna:

M S F I1 - Prva primjena Medunarodnih standarda fmansijskih izvjestavanja,
MRS 1 - Prezentacija fmansijskih izvjestaja,
MRS 2 - Zalihe,
MRS 7 - Izvjestaj o tokovima gotovine,
MRS 8 - Racunovodstvene politike, promjene racunovodstvenih procjena i greske,
MRS 10 - Dogadaji nakon datuma bilansiranja,
MRS 12 - Porez na dobit,
MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema,
MRS 18 - Prihodi,
MRS 19 - Primanja zaposlenih,
MRS 20 - Racunovodstveno obuhvatanje drzavnih donacija i objavljivanje drzavne pomoci,
MRS 23 - Troskovi pozajmljivanja,
MRS 24 - Objavljivanja o povezanim stranama,
MRS 36 - Obezvredenje sredstava,
MRS 37 - Rezervisanja, potencijalna sredstva i potencijalne obaveze,
MRS 38 - Nematerijalna sredstva.

Pored navedenih racunovodstvenih standarda, kod sastavljanja godisnjih fmansijskih izvjestaja 
koristeni su propisi iz oblasti poreske regulative (Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na 
dohodak gradana, Zakon o doprinosima i dr.), Zakon o privrednim drustvima, Zakon o deviznom 
poslovanju, kao i drugi zakonski i podzakonski akti koji su bili na snazi u momentu nastanka 
poslovnih dogadaja i njihovog evidentiranja.

Reviziju fmansijskih izvjestaja za 2015.godinu je takode vrsilo Drustvo za reviziju ,,Tomakant“ 
d.o.o. Gradiska i izrazilo pozitivno misljenje.

Godisnji obracun je  sacinjen na principu istorijskog troska, a primjenom osnovnih 
racunovodstvenih nacela: uzrocnosti, stalnosti, dosljednosti, opreznosti i nacela pojedinacnog 
procjenjivanja.

Podaci u flnansijskim izvjestajima izrazeni su u Konvertibilnim markama (KM).

3. OSNOVNE RACUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCJENE

Direktor Preduzeca je  donio Pravilnik o racunovodstvu i racunovodstenim politikama broj 
338/09 od 24.03.2009.godine, sa Izmienama i dopunama istog, broj akta 040-3280/09 od 
31.12.2009.godine.
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Osnovne racunovodstvene politike i procjene koje su primjenjene prilikom sastavljanja 
fmansijskih izvjestaja za 2016.godinu su slijedece:

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za 
date popuste, povracaje roba i porez na dodatu vrijednost.

3.2. Poslovnizakup

Sredstva data u zakup ukljucena su u stalna sredstva Preduzeca i amortizuju se po osnovi kojaje 
konzistentna sa slicnim stalnim sredstvima. Prihod od iznajmljivanja se priznaje na lineamoj 
osnovi u periodu trajanja zakupa.

3.3. Odrzavanje i popravke osnovnih sredstava

Odrzavanje i popravke osnovnih sredstava priznaju se u rashod za vrijeme obracunskog perioda u 
kojem su nastali. Medutim, veca obnavljanja koja dovode do promjena u prvobitno utvrdenim 
karakteristikama stalnih sredstava kapitalizuju se i amortizuju u  toku njihovog vijeka kori§tenja.

3.4. Pozitivne i negativne kursne razlike

Transakcije u stranim valutama knjize se u konvertibilnim markama po zvanicno vazecem kursu 
na dan izvrsenja transakcije. Na kraju obracunskog perioda neizmirena salda potrazivanja i 
obaveza u stranim valutama vrednuju se po kursu na dan obracuna. Pozitivne i negativne kursne 
razlike proizasle po tom obracunu, evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.5. Kamate

Kamate se kao rashod knjize na teret bilansa uspjeha u racunovodstvenom periodu na koji se 
odnose.

3.6. Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine

a) Nekretnine, posrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za 
akumulisanu amortizaciju i imparitetne gubitke. Nekretnine, postrojenja i opremu cine 
gradevinski objekti, postrojenja, oprema i inventar.

b) Vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme se uskladuje sa trzisnim fer vrijednostima 
procjenom strucne komisije Preduzeca, kada se procjeni od strane rukovodstva da 
knjigovodstvena i trzisna vrijednost nisu iste.

c) Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj 
vrijednosti. Nabavnu vrijednost cini vrijednost po fakturi dobavljaca uvecana za sve troskove 
nastale do stavljanja sredstva u upotrebu.

3.7. Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obracunava se za svako sredstvo pojedinacno. 
Amortizacija materijalnih sredstava, odnosno opreme koja se odnosi na bazensku tehniku 
obracunava se funkcionalnom metodom, a amortizacija ostale opreme obracunava se lineamom 
metodom tokom procijenjenog vijeka koristenja sredstava.
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3.8. Zalihe

Zalihe materijala i trgovacke robe evidentiraju se po trosku nabave ili po neto prodajnoj 
vrijednosti, u zavisnosti koja je  niza. U nabavnu vrijednost trgovacke robe i materijala ukljucuju 
se zavisni troskovi nabave.

3.9. Potrazivanja

Potrazivanja se pocetno priznaju po nominalnoj vrijednosti. Procjenjivanje potrazivanja vrsi se 
pojedinacno za svako potrazivanje na kraju obracunskog perioda. Otpisivanje se vrsi indirektno 
putem konta ispravke vrijednosti za sumnjiva potrazivanja, a direktno za zastaijela potrazivanja. 
Otpis se vrsi na teret ostalih rashoda.

3.10. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina i ekvivalenti gotovine sastoje se od novca u blagajni i na bankovnim racunima u 
konvertibilnim markama i efektivnim stranim valutama. Sredstva se evidentiraju u nominalnoj 
vrijednosti izrazenoj u konvertibilnim markama. Sredstva u stranoj valuti se na dan bilansa 
preracunavaju po srednjem kursu Centralne banke BiH.

3.H.Obaveze

Dugorocne i kratkorocne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Obaveze iskazane u 
stranoj valuti preracunavju se po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan bilansiranja, 
odnosno po srednjem kursu na dan kada se vrsi otplata duga prema povjeriocima.
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4. NEMATERIJALNA ULAGANJA

koncesije, ostala
patenti, licence i nematerijalna UKUPNO

ost.prava__________ ulaganja__________________
Nabavna vrijednost
Stanje na pocetku 
godine 11.481.600 21.618 11.503.218
Povecanja:
Nabavke
Procjena
Smanjenja:
Prodaja, rashod i dr. 
Procjena
Stanje na kraju godine 11.481.600 21.618 11.503.218

Ispravka vrijednosti:
Stanje na pocetku 
godine 0 21.618 21.618
Povecanja:
Amortizacija
Procjena
Smanjenja:
Prodaja, rashod i dr. 
Procjena
Stanje na kraju godine 0 21^618 21.618

Neto vrijednost na dan
31.12.2015.godine 11.481.600 0 11.481.600

Neto vrijednost na dan
31.12.2016.godine 11.481.600 0 11.481.600

Preduzece na koncesijama, patentima, licencama i ostalim pravixna vodi trajno pravo koristenja 
zemljista. Prema Rjesenju Republicke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja 
Luka, broj: 21.11-952.1-7888-1/2007 od 08.04.2008. godine, Javno preduzece ,,AQUANA“ 
Banja Luka ima trajno pravo koristenja zemljista, i to:

Posjedovni
list

Naziv Povrsina m Vrijednost KM

1539
1539
1539
1539

UKUPNO:

Borik -  dvoriste 
Borik -  bazen 
Borik -  trafostanica 
Borik -  poslovna zgrada

34.631
1.634

33
1.974

3.386.913
159.805

3.227
193.057

38.272 3.743.002
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U toku 2015.godine je izvrsena procjena vrijednosti navedenog zemljista od strane vjeStaka 
gradevinske struke Dragosavljevic Dragana. Procijenjena vrijednost zemljista je bila veca od 
knjigovodstvene, pa su pozitivni efekti u iznosu od 7.738.598 KM evidentirani u korist 
revalorizacionih rezervi. Nadzomi odbor Preduzeca je dana 22.12.2015. godine donio Odluku o 
usvajanju navedene procjene, broj 011-4029/15. U 2016.godini nije vrsena procjena vrijednosti 
ove bilansne pozicije.

5. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Pregled stanja i promjena na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2016.godini:

gradevinski postrojenja i avansi i sredstva UKUPNO 
objekti oprema u pripremi

Nabavna vrijednost
Stanje na pocetku 
godine 9.264.287 2.863.214 77.597 12.205.098
Povecanja:
Nabavke 53.321 53.321
Procjena 
Smanjenja: 
Prodaja, rashod, 
aktiviranje i dr. 77.789 77.789
Korekcija 5.563 5.563
Stanje na kraju godine 9.264.287 . 2.833.183 77.597 12.175.067

Ispravka vrijednosti:
Stanje na pocetku 
godine 1.969.127 1.652.146 ' 0 3.621.273
Povecanja:
Amortizacija 216.990 90.683 307.673
Procjena
Smanjenja:
Prodaja, rashod i dr. 66.347 66.347
Korekcija 4.117 4.117
Stanje na kraju godine 2.186.117 1.672.365 0 3.858.482

neto vrijednost 
31.12.2015.god. 7.295.160 1.211.068 77.597 8.583.825

neto vrijednost 
31.12.2016.god. 7.078.170 1.160.818 77.597 8.316.585

Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine na dan 31.12.2016. godine cine: 
gradevinski objekti, postrojenja i oprema, te sredstva u pripremi.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u 2016.godini su iskazane u iznosu od 53.321 KM po 
osnovu ulaganja u:
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_________________________ Opis__________________________________Iznos KM______
LED svjetiljke (8 kom) 22.854
Aluminijska vrata(3 kom) 2.963
Citac bar kodova (2 kom) 1.118
Stampac laser (2 kom) 896
Monitori (4 kom) 736
Racunari i ost.racunarska oprema 2.811
Fisklani stampac 1.197
Ves ma§ina 1.445
Masina za susenje 1.445
Bastenska stolica (20 kom) 855
Zvucna kutija (2 kom) 844
Oprema zabazen 7.570
Pumpa speck badu 25 2.286
Stolica TS 09 (50 kom) 2.885
Ostala oprema ___________________ 3.416
Ukupno: 53.321

Komisija za popis gradevinskih objekata i opreme je  vrsila procjenu gradevinskih objekata i 
opreme i konstatovala da kod istih nije bilo imparitetnih gubitaka ili dobitaka, te iz istih razloga 
ne postoji potreba da se vrsi procjena fer vrijednosti.
Rashodovanje postrojenja i opreme nabavne vrijednosti 77.789 KM, otpisane vrijednosti 
66.347 KM i neotpisane vrijednosti 11.442 KM je provedeno na osnovu prijedloga kojega je dala 
popisna komisija, a Odluku je  donio Nadzomi odbor Preduzeca. Neotpisana vrijednost sredstava 
je knjizena na teret ostalih rashoda Preduzeca.

6. ZALIHE

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Zalihe materijala 23.472 30.471
Roba u maloprodaji 78.340 76.786
Razlika u cijeni robe u maloprodaji (43.058) (43.410)
Ukalkulisani PDV robe u maloprodaji (11.381) (11.157)
Dati avansi 0 15
UKUPNO: 47.373 52.705

Preduzece zalihe vrednuje u skladu sa MRS 2 -  Zalihe po cijeni kostanja ili neto prodajnoj 
vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niza.

Komisije za popis zaliha materijala i robe su konstatovale razliku kod pojedinih vrsta robe i 
materijala kao visak i manjak. Visak materijala je bio 8.991 KM, a manjak 9.002 KM, dok je kod 
robe visak bio 2.024 KM, a manjak 2.043 KM. Nadzomi odbor je  prihvatio prijedlog popisnih 
komisija, pa je  visak materijala i robe knjizen u korist prihoda Preduzeca, a manjak na teret 
rashoda.
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7. POTRAZIVANJA OD KUPACA

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Kupci - povezana pravna lica 15.779 15.405
Kupci u zemlji 257.921 222.634
Sumnjiva i spoma potrazivanja 2.161 4.115
UKUPNO: 275.861 242.154

Komisija za popis potrazivanja je  na dan 31.12.2016. godine izvrsila procjenu potrazivanja od 
kupaca i na osnovu toga izvrsen je  direktan otpis potrazivanja na teret rashoda u iznosu od 3.704 
KM, te prenos potrazivanja u iznosu od 2.160 KM na sumnjiva i spoma potrazivanja.

8. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Ziro racuni 14.073 2.436
Devizni racuni 2.251 3.418
Blagajna 139 56
UKUPNO: 16.463 5.910

Iskazano stanje novcanih sredstava odgovara stanju izvoda banaka i blagajnickog dnevnika 
Preduzeca na dan bilansiranja.

9. OSNOVNI KAPITAL «

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Udjeli drustva sa ogranicenom odgovomoscu 18.090.317 18.090.317
UKUPNO: 18.090.317 18.090.317

Osnovni kapital Preduzeca je  100 % u vlasnistvu Grada Banja Luka. Osnovni kapital Preduzeca 
je registrovan kod Okruznog privrednog suda Banja Luka Rjesenjem broj 057-0-Reg-14001818 
od 30.07.2014. godine.

10. REVALORIZACIONE REZERVE

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Revalorizacione rezerve 7.738.598 7.738.598
UKUPNO: 7.738.598 7.738.598

Na poziciji revalorizacionih rezervi je  iskazan iznos od 7.738.597 KM, a odnosi se na pozitivne 
efekte izvrsene procjene zemljista u ranijim godinama (vidi napomenu 4. izvjestaja).
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11. GUBITAK DO VISINE KAPITALA

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Gubitak ranijih godina 8.375.658 7.609.447
Gubitak tekuce godine 670.708 766.211
UKUPNO: 9.046.366 8.375.658

12. DUGOROCNA REZERVISANJA

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Rezervisanja za nakn. i beneficije zaposlenih 12.117 12.117
UKUPNO: 12.117 12.117

13. DUGOROCNE OBAVEZE

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Obaveze prema povezanim licima 0 15.565
Ostale dugorocne obaveze 790.405 648.826
UKUPNO: 790.405 664.391

Preduzece je sa dobavljacem ,,Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka sklopilo slijedece sporazume o 
nagodbi:

- Sporazum broj M 133/15 od 09.04.2015. godine za utvrdeni dug na dan 31.03.2015.godine 
u iznosu 141.760 KM. Saldo duga se odnosi na glavnicu 113.096 KM i kamatu 28.664 
KM. Period otplate 84 jednakih mjesecnih rata u visini 1.346 KM.

- Sporazum broj M 329/15 od 27.05.2015. godine za utvrdeni dug na dan 30.04.2015. godine 
u iznosu od 595.360 KM. Saldo duga se odnosi na glavnicu u iznosu od 468.763 KM i 
kamatu 126.597 KM. Period otplate 84 jednakih mjesecnih rata u visini 5.581 KM.

- Sporazum broj M 416/15 od 16.06.2015. godine za utvrdeni dug na dan 31.05.2015. godine 
u iznosu od 54.174 KM. Saldo duga se odnosi na glavnicu u iznosu od 44.361 KM i 
kamatu 9.813 KM. Period otplate 84 jednakih mjesecnih rata u visini od 528 KM.

Ukupan dug po navedenim sporazumima na dan 31.12.2016.godine iznosi 648.827 KM, a sastoji 
se od dugorocnih obaveza u iznosu od 559.362 KM i dijela dugorocnih obaveza koji dospijeva do 
godinu dana u iznosu od 89.465 KM.

Preduzece je  sa dobavljacem ,,Vodovod“ a.d. Banja Luka sklopilo slijedece sporazume:

- Sporazum o nagodbi od 12.07.2013.godine, dug 54.181 KM, period otplate 24 
(dvadeseticetiri) jednake mjesecne rate po 2.258 KM.

- Sporazum o nagodbi M 045/14 od 10.07.2014. godine, dug za period 2013-2014. godine u 
iznosu od 26.874 KM, period otplate 15 jednakih mjesecnih rata u visini od 1.792 KM.

- Sporazum o nagodbi M 778/16 od 20.05.2016.godine, dug 51.228 KM, period otplate 24 
jednake mjesecne rate u visini od 2.134,50 KM, I rata dospjeva 20.06.2016.godine.
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Ukupan dug po navedenim sporazumima na dan 31.12.2016.godine iznosi 65.519 KM, a sastoji 
se od dugorocnih obaveza u iznosu od 10.672 KM i dijela dugorocnih obaveza koji dospijeva do 
godinu dana u iznosu od 54.847 KM.

Dana 25.12.2015. godine Preduzece je zakljucilo Ugovor o vansudskom poravnanju sa 
dobavljacem ,,Toplana“ a.d. Banja Luka. Ukupan iznos duga iznosi 41.091 KM, a odnosi se na 
period 01.02.2012. -  15.04.2015.godine, kao i zakonske zatezne kamate za dug od 01.01.2015. -
15.04.2015.godine; rok otplate: 24 jednake mjesecne rate u visini 1.712 KM. Saldo obaveza na 
dan 31.12.2016. godine iznosi 41.091 KM i u cijelosti se odnosi na dio dugorocnih obaveza koji 
dospijeva do godinu dana.

Ministarstvo finansija RS je  dana 05.12.2014. godine donijelo Rjesenje o odgadanju placanja 
poreskog duga, broj 06.05./411-283-3/14, kojim se odobravaplacanje duga u iznosu od 282.913 
KM na 60 mjesecnih anuiteta uz grejs period od jedne godine. Dana 02.11.2015. godine od strane 
Ministarstva finansija RS je doneseno dopunsko Rjesenje o odgadanju placanja poreskog duga 
broj 06.05/411-285-4/11, kojim se obracunava kamata za period 11.11.2014. -11.12.2014.godine 
i od isteka grejs perioda 11.12.2015.godine do konacne otplate duga i utvrduje anuitetni plan 
otplate duga u iznosu od 343.298 KM.
Ukupan dug po navedenom reprogramu na dan 31.12.2016.godine iznosi 274.513 KM, a sastoji 
se od dugorocnih obaveza u iznosu od 220.370 KM i dijela dugorocnih obaveza koji dospijeva do 
godinu dana u iznosu od 54.143 KM (vidi napomenu 14.).

14. KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Kratkorocni krediti 59.252 21.791
Dio dug. obaveza koji dospijeva do 1 godine 239.546 174.164
UKUPNO: « 298.798 195.955

Kratkorocni krediti iskazani u iznosu od 59.252 KM se u cijelosti odnose na dio dugorocnih 
obaveza koji dospijeva do godinu dana po osnovu obaveza prema povezanim pravnim licima 
(vidi napomenu 12.izvjestaja).
Dio dugorocnih obaveza koji dospijeva do godinu dana iskazan u iznosu od 239.546 KM se 
odnosi na dio obaveza koji dospijeva po osnovu ostalih dugorocnih obaveza (vidi napomenu 13. 
izvjestaja).

15. OBAVEZE PREMA DOBAVLJACIMA

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Dobavljaci povezana pravna lica 39.157 48.029
Dobavljaci u zemlji 1.904.826 1.416.878
Dobavljaci u inostranstvu 469 1.468
UKUPNO: 1.944.452 1.466.375

Obaveze prema dobavljacima povezana pravna lica iskazana u iznosu od 39.157 KM se odnose 
na dobavljaca Administrativna sluzba Grada Banja Luka.
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Obaveze prema dobavljacima u zemlji su iskazane u iznosu 1.904.826 KM, a struktura im je 
sljedeca:

Dobavljac 31.12.2016. god.
Novo -  teks d.o.o. Banja Luka 1.266.226
Bond d.o.o. Banja Luka 46.347
RK BUK Banja Luka 34.116
Euros an d.o.o. Banja Luka 40.328
Mako print d.o.o. Banja Luka 54.543
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 177.175
Toplana a.d. Banja Luka 29.785
Ostali dobavljaci 256.306
UKUPNO: 1.904.826

16. OBAVEZE ZA ZARADE INAKNADE ZARADA

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Obaveze za neto zarade i naknade zarada 163.510 116.986
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada 10.568 20.817
Obav.za doprinose na zarade i naknade zarada 127.815 306.227
Obaveze za ostala neto licna primanja 6.699 17.836
Obaveze za poreze na ostala licna primanja 0 3.863
Obaveze za doprinose na ostala licna primanja 2.627 36.816
UKUPNO: 311.219 502.545

Obaveze za zarade se odnose na obracunate, a neisplacene neto zarade za mjesece novembar i 
decembar 2016.godine, poreze za period novembar-decembar 2016.godine i doprinose za period 
septembar -  decembar 2016. godine. Plate se obracunavaju ria osnovu ugovora o radu.

Ministarstvo finansija RS je  dana 05.12.2014. godine donijelo Rjesenje o odgadanju placanja 
poreskog duga, broj 06.05./411-283-3/14, kojim se odobrava placanje duga u iznosu od 282.913 
KM na 60 mjesecnih anuiteta uz grejs period od jedne godine. Dana 02.11.2015. godine od strane 
Ministarstva finansija RS je  doneseno dopunsko Rjesenje o odgadanju placanja poreskog duga 
broj 06.05/411-285-4/11, kojim se obracunava kamata za period 11.11.2014. -11.12.2014.godine 
i od isteka grejs perioda 11.12.2015.godine do konacne otplate duga i utvrduje anuitetni plan 
otplate duga u iznosu od 343.298 KM.

17. DRUGE OBAVEZE

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Obav.po osn.kamata i troskova finansiranja 12.940 12.940
Obaveze prema zaposlenima 7.045 7.102
Obaveze prema clanovima NO i Odbor za rev. 19.200 13.980
Obav.prema fiz.licima za naknade po ugovoru 388 388
UKUPNO: 39.573 34.410
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18. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE IDR U G E DAZBINE

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Obaveze za poreze, carine i dr.dazbine 22.617 14.243
Obaveze za doprinose koji terete troskove 2.824 12.658
Obaveze za poreze i doprinose na ugovore 7.096 18.092

Ostale obaveze za poreze i doprinose 850 850
UKUPNO: 33.387 45.843

19. VANBILANSNA EVIDENCIJA

u KM
Opis 31.12.2016.god. 31.12.2015.god.

Tude nekretnine, postrojenja i oprema 21.528.315 22.007.365
UKUPNO: 21.528.315 22.007.365

Preduzece u vanbilansnoj evidenciji vodi sredstva koja su mu data na koristenje (Gradski 
olimpijski bazen sa ostalom opremom), a koja su u vlasnistvu njegovog osnivaca Grada Banja 
Luka.

20. POSLOVNI PRIHODI

u KM
Opis 2016.godina 2015.godina

Prihodi od prodaje robe na domacem trzistu * 414.897 438.272
Prihodi od prod.ucinaka 987.775 1.063.697
Ostali poslovni prihodi 1.037.578 992.533
UKUPNO: 2.440.250 2.494.502

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u 2016.godini su iskazani u iznosu 987.775 KM, a 
struktura im je  slijedeca:

Opis___________________________2016.godina_____ 2015.godina
Prihodi od prodaje ucinaka povezanim licima 17.094 0
Prihodi od prodaje ucinaka na domacem trzistu 508.218 527.636
Prihodi od vrsenja usluga na domacem trzistu 202.213 272.327
Prihodi od reklame 74.459 70.816
Prihod od koristenja gradskog olimpijskog bazena 114.209 187.138
Prihod od organizacije tumira 38.376 855
Prihod od ostalih usluga 33.206 4.925
UKUPNO: 987.775 1.063.697

Ostali poslovni prihodi su najvecim dijelom ostvareni po osnovu dotacija iz budzeta Grada Banja 
Luka u iznosu 945.824 KM.
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21. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE
u KM

Opis 2016.godina 2015.godina

Nabavna vrijednost prodane robe 166.272 175.927

UKUPNO: 166.272 175.927

Nabavna vrijednost prodane robe je iskazana po osnovu realizovane prodaje robe u ugostiteljskim 
objektima Preduzeca.

22. TROSKOVI MATERIJALA
u KM

Opis 2016.godina 2015.godina
Troskovi materijala za izradu 345.069 347.274
Troskovi rezijskog materijala 126.779 168.162
Troskovi goriva i energije 336.888 320.164
UKUPNO: 808.736 835.600

Troskovi materijala za izradu su iskazani u iznosu 345.069 KM, a struktura im je sljedeca:

_____________________________ Opis_____________________________________ 2016.godina
Troskvi osnovnog materijala za izradu- kuhinja 316.611
Troskovi osnovnog materijala za izradu ucinaka 15.880
Troskovi ambalaze____________________________________________________________12.578
UKUPNO: 345.069

Troskovi goriva i energije su iskazani u iznosu 336.888 KM, a struktura im je  sljedeca:

_____________________________ Opis___________________ * _________________ 2016.godina
Trosak elektricne energije 170.133
Trosak peleta 140.787
Trosak goriva za putnicka i teretna motoma vozila 13.495
Trosak toplotne energije 9.011
Troskovi ostalih goriva_________________________________________________________3.462
UKUPNO: 336.888

23. TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LICNIH RASHODA
u KM

Opis 2016.godina 2015.godina
Troskovi bruto zarada 1.095.912 1.044.366
Troskovi bruto naknada zarada 21.380 10.086
Troskovi bruto naknada clanovima UO i NO 35.821 37.016
Ostali licni rashodi 216.619 245.133
UKUPNO: 1.369.732 1.336.601

Neto plate zaposlenih utvrdene su ugovorom o radu, koji se potpisuje sa svakim radnikom 
pojedinacno, a u skladu sa odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu Preduzeca. Plate se 
obracunavaju na osnovu koeficijenata kojima je vrednovano radno mjesto, te osnovice koju je 
Odlukom utvrdio direktor Preduzeca, a tako dobijena plata se uvecava za minuli rad.
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24. TROSKOVI PROIZV ODNIH USLUGA

u KM
Opis 2016.godina 2015.godina

Troskovi transportnih usluga 28.084 29.009
Troskovi usluga odrzavanja 66.010 103.390
Troskovi zakupa 8.455 6.818
Troskovi reklame i propagande 4.640 9.375
Troskovi ostalih usluga 40.549 35.641
UKUPNO: 147.738 170.163

25. TROSKOVI AMORTIZACIJE

u KM
Opis 2016.godina 2015.godina

Troskovi amortizacije 307.674 342.835
UKUPNO: 307.674 342.835

Struktura troskova amortizacije:
Grupa sredstava 2016.godina 2015.godina

Amortizacija nematerijalnih ulaganja 0 736
Amortizacija gradevinskih objekata 216.989 220.968
Amortizacija postrojenja i opreme_____________________________ 90.685___________ 121.131
UKUPNO: 307.674 342.835

26. NEMATERIJALNI TROSKOVI «

u KM
Opis 2016.godina 2015.godina

Troskovi neproizvodnih usluga 137.789 140.243
Troskovi reprezentacije 13.411 6.750
Troskovi premija osiguranja 28.053 28.565
Troskovi platnog prometa 3.391 4.002
Troskovi clanarina 76 676
Ostali nematerijalni troskovi 6.698 6.072
UKUPNO: 189.418 186.308

Najznacajniji troskovi u ovoj kategoriji su troskovi neproizvodnih usluga, a odnose se na 
troskove spasilacke sluzbe 27.415 KM, troskove obezbjedenja objekata 36.342 KM, troskove 
racunovodstvenih usluga 27.971 KM, troskove advokatskih usluga 15.624 KM, troskove revizije 
3.500 KM, troskove laboratoryskog ispitivanja vode 3.362 KM, troskove izmjena na postojecim 
programima za racunare 3.105 KM, tro§kove sanitamih obrada 2.610 KM i ostale neproizvodne 
usluge 17.860 KM.
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27. TROSKOVI PO REZA 1 DOPR1JNOSA

u KM
Opis 2016.godina 2015.godina

Troskovi poreza 58.501 40.178
Troskovi doprinosa 4.795 14.610

UKUPNO: 63.296 54.788

Troskovi poreza su najvecim dijelom iskazani po osnovu troskova poreza na nepokretnosti 
Preduzeca 41.244 KM.

28. FINANSIJSKI RASHODI

u KM
Opis 2016.godina 2015.godina

Rashodi kamata 30.389 106.070
UKUPNO: 30.389 106.070

Troskovi kamata su najvecim dijelom iskazani po osnovu slijedeceg:

- zatezna kamata 15.813 KM
- reprogram poreskih obaveza 14.576 KM

29. OSTALI PRIHODI

u KM
Opis 2016.godina 2015.godina

Viskovi izuzimajuci viskove zaliha ucinaka 9.821 5.817
Prihodi od smanjenja obaveza i ostali 
nepomenuti prihodi 1.391 1.388
UKUPNO: 11.212 7.205

30. OSTALI RASHODI

u KM
Opis 2016.godina 2015.godina

Gubici po osnovu rashodovanja nekretnina, 
postrojenja i opreme 11.442 4.566
Manjkovi, izuzimaj. manjkove zaliha ucinaka 11.560 8.166
Rashodi po osnovu otpisa potrazivanja 0 5.000

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha 
materijala i robe i ostali rashodi 15.919 29.292
UKUPNO: 38.921 47.024
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Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi iskazani u iznosu od 
15.919 KM se najvecim dijelom odnose na kalo, rastur, kvar i lom zaliha materijala u iznosu od 
5.514 KM i izdatke za humanitame i sportske ciljeve u iznosu od 3.344 KM.

31. IZVJESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Preduzece je u toku 2016.godine ostvarilo ukupno priliva 2.657.530 KM, a odliva 2.646.977 KM, 
pa je gotovinski saldo povecan za 10.553 KM u odnosu na prethodni datum bilansiranja. 
Preduzece je  u cijelosti prilive ostvarilo iz poslovnih aktivnosti. Odlivi su najvecim dijelom 
iskazani po osnovu odliva iz poslovnih aktivnosti 2.428.676 KM, a manjim dijelom 44.815 KM 
iz aktivnosti investiranja i 173.486 KM iz aktivnosti finansiranja.

32. IZVJESTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Ukupni kapital Preduzeca na dan 31.12.2016.godine iznosi 16.782.549 KM, te je  za 670.708 KM 
smanjen u odnosu na prethodni datum bilansiranja. Smanjenje kapitala iskazano je na ime 
gubitka ostvarenog u toku 2016.godine.

33. ODNOSI SA POVEZANIM LICIMA

Preduzece ima povezano lice u skladu sa MRS 24 -  Objavljivanja o povezanim stranama, a to je 
Grad Banja Luka kao osnivac.
Odnose sa povezanim pravnim licima u toku 2016.godine prikazujemo u sljedecem pregledu:

______________________________Opis_____________________________________ Iznos u KM
Potrazivanj a od kupca 15.779
Obaveze prema dobavlj acu 39.158
Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga * 17.094
Primljene dotacije (grant i ostale dotacije) 885.000
Reprogram obaveza 37.461

34. NACELO STALNOSTIPOSLOVANJA

Preduzece kontinuirao ostvaruje gubitke, tekuce obaveze su znacajno vece od obrtne imovine 
Preduzeca, a sto prikazujemo slijedecim pregledom:

a/  obrtna imovina 416.698 KM
b/ kratkorocne obaveze__________________ 2.629.812 KM
в/ nedostatak obrtnog kapitala (a-b) 2.213.114 KM

Navedene cinjenice uzrokuju poremecaj u odrzavanju dugorocne fmansijske ravnoteze i 
likvidnosti Preduzeca, a to moze ugroziti ostvarenje nacela stalnosti njegovog poslovanja u 
narednom periodu.

35. ООвАОАЛ NAKON DANA BILANSIRANJA

Nakon dana bilansiranja do sastavljanja ovoga izvjestaja nije bilo dogadaja koji imaju uticaja na 
revidirane fmansijske izvjestaje Preduzeca.
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36. SUDSKI SPOROVI

Prema izjavi pravnika Preduzeca, Preduzece ucestvuje u slijedecim sporovima:

1. Tuzilac: ,,Atzwanger“ S.p.a. Italija 
Tuzena: JP“ AQUANA“ doo Banja Luka 
Vrsta postupka: pamicni postupak 
Vrijednost tuzbenog zahtjeva: 2.266.541 KM 
Protivtuzba tuzene: 144.960 KM

U toku 2016. godine izvrsen je  uvidaj na lieu mjesta (05.02.2016.god), zavrsen nalaz vestaka 
gradevinske struke sa 2 dopune ( Arhitektonsko-gradevinski fakultet u Banjaluci) i nalaz vjestaka 
ekonomske struke (obracun kamate), a termin za glavnu raspravu je  dvaputa odgadan (12.3. i 
06.07) zbog obimnosti i prevodenja nalaza vje§taka gradevinske struke. Rocista za glavnu 
raspravu odrzana su 20.10. i 12.12.2016. godine kojom prilikom su saslusani vjestaci i dio 
svjedoka, dokje za 24. i 25. 01.2017.godine zakazano rociste za saslusanje preostalih svjedoka, a 
za zavrsnu rijec 06.03.2017. godine, tako da je realno da ce presuda biti donesena do polovine 
2017. godine.
Imajuci u vidu karakter ugovora o gradenju („kljuc u ruke“), dosadasnji tok postupka i dosada 
izvedene dokaze i nasu protivtuzbu, procjena je da bi spor trebao biti okoncan sa povoljnim 
ishodom za Preduzece.

2. Tuzilac: Lonco Predrag
Tuzena: JP“ AQUANA“ doo Banja Luka 
Vrsta postupka: radni spor

Tuzena je dana 27.10.2015. godine zaprimila tuzbu br. 71 0 Rs 225426 15 Rs tuzioca Lonco 
Predraga, izvrsnog direktora Preduzeca kojem je istakao mandat od 4 godine na koji je  izabran i 
imenovan na osnovu javnog konkursa, kojom tuzilac trazi od tuzene ponistenje ijesenja kojim je 
utvrden prestanak radnog odnosa po osnovu isteka mandata, ponudu za zakljucenje ugovora za 
radno mjesto koje odgovara njegovoj strucnoj spremi, znanjima i iskustvu, isplatu duga po 
osnovu plate za period od 30.11.2014. godine do zakljucenja ponudenog ugovora sa zakonskom 
zateznom kamatom i pamicnim troskovima, odnosno u supsidijarnom tuzbenom zahtjevu trazi od 
tuzene isplatu iznosa kojeg bi tuzilac ostvario po osnovu naknade na novcanu naknanadu 
poosnovu nezaposlenosti i otpremninu sa zakonskom zateznom kamatom i troskove pamicnog 
postupka.
Tuzena je blagovremeno uputila odgovor na tuzbu u kojem je na osnovu iznesenog cinjenicnog 
stanja i predlozenih dokaza tvrdi da je tuzilac obavljao poslove izvrsnog direktora za tehnicke 
poslove na osnovu javnog konkursa i ugovora o radu u kojim je  utvrden mandat od 4 godine, a da 
nakon isteka mandata u preduzecu nije bilo upraznjenih radnih mjesta koja odgovaraju njegovoj 
strucnoj spremi, znanjima i iskustvu, VSS, dipl.ing masinstva, a da nije ponovno izabran na 
mjesto izvrsnog direktora, te da je  tuzbeni zahtjev neosnovan. Stoga je tuzena predlozila da sud 
nakon provedenog postupka odbije tuzbeni zahtjev kao neosnovan, kako primami, tako i 
supsidijami zahtjev, te da obaveze tuzioca da tuzenoj nadoknadi troskove pamicnog postupka. 
Sud je zakazao pripremno rociste za 06.03.2017. godine, te je  spor u toku.

3. Trazilac izvrsenja: Cistoca ad Banja Luka 
Izvrsenik: JP“ AQUANA“ doo Banja Luka 
Vrsta postupka: izvrsni postupak
Radi: duga u iznosu 3.242,91 KM
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Izvrsena uplata duga, te je rjesenjem Okruznog privrednog suda u Banjaluci br. 57 0 Ip 116972 
15 Kom od 30.09.2016. godine obustavljen izvrsni postupak i ukinute sve provedene izvrsne 
radnje.

4. Tuzilac: Grad Banja Luka
Tuzena: JP“ AQUANA“ doo Banja Luka 
Vrsta postupka: pamicni postupak 
Vrijednost tuzbenog zahtjeva: 20.982,96 KM

Tuzbeni zahtjev se odnosio na neizmirene obaveze po osnovu pdv-a na ime koristenja prostora 
Muzickog paviljona u parku „Petar Kocic“, te je buduci d a je  zahtjev osnovan uz saglasnost 
tuzioca na rocistu dana 234.11.2016. godine zakljuceno sudsko poravnanje kojim je odredeno da 
se dug izmiri u 12 jednakih mjesecnih rata uz odricanje tuzioca za naknadu troskova postupka i 
kamate od dana podnosenja prijedloga za izvrsenje.

5. Tuzilac: ZP Elektrokrajina, RJ Elektrodistibucija Banja Luka 
Tuzena: JP“ AQUANA“ doo Banja Luka
Vrsta postupka: pamicni postupak 
Vrijednost tuzbenog zahtjeva: 13.894,39 KM

Tuzbeni zahtjev zaprimljen 11.11.2016. godine se odnosi na neizmirene obaveze po osnovu 
utrosene elektricne energije na mjemom mjestu Muzicki paviljon u parku „Petar Kocic“, te je 
tuzena uz prethodni sporazum sa tuziocem u odgovoru na tuzbu predlozila zakljucenje sudskog 
poravnanja kojim bi bilo odredeno da se dug izmiri u 120 jednakih mjesecnih rata.
Sud jos nije zakazao rociste radi mimog ijesavanja spora.

6. Tuzilac: ZP Elektrokrajina, RJ Elektrodistibucija Banja Luka 
Tuzena: JP“ AQUANA“ doo Banja Luka
Vrsta postupka: pamicni postupak
Vrijednost tuzbenog zahtjeva: 83.524,61 KM «

Tuzbeni zahtjev zaprimljen 28.11.2016. godine se odnosi na neizmirene obaveze po osnovu 
utrosene elektricne energije na mjemom mjestu Gradski olimpijski bazen, te je tuzena uz 
prethodni sporazum sa tuziocem u odgovoru na tuzbu predlozila zakljucenje sudskog poravnanja 
kojim bi bilo odredeno da se dug izmiri u 120 jednakih mjesecnih rata.
Rociste radi mimog ijesavanja spora odrzano je  23.01.2016. godine na kojem je zakljuceno 
sudsko poravnanje kojim je odredeno da se dug izmiri u 120 jednakih mjesecnih rata, a da se 
kamata otpise po izmirenju duga.

7. Tuzilac: JP“ AQUANA“ doo Banja Luka 
Tuzeni: Fudbalski klub ,,Borac“ Banja Luka 
Vrsta postupka: pamicni postupak 
Vrijednost tuzbenog zahtjeva: 26.849,00 KM

Tuzbaje podnesena 23.12.2016. godine, a tuzbeni zahtjev se odnosi na izvrsene i neplacene 
ugostiteljske usluge (ishrana clanova kluba) za koje postoje validni pismeni dokazi ( ugovor, 
ovjeren izvod otvorenih stavki, sporazum o izmirenju duga, fakture i dr). Imajuci u vidu 
navedeno, kao i cinjenicu da je  tuzba blagovrenena, ovaj spor bi trebao biti okoncan sapovoljnim 
ishodom za Preduzece kako u pogledu glavnog duga, tako i u pogledu zatezne kamate i troskova 
postupka.
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8. Tuzilac: JP“ AQUANA“ doo Banja Luka
Tuzeni: Kabomi -M iljan Smiljanic sp Banja Luka 
Vrsta postupka: pamicni postupak 
Vrijednost tuzbenog zahtjeva: 1.379,00 KM

Tuzba je podnesena 23.12.2016. godine, a tuzbeni zahtjev se odnosi na izvrsene i neplacene 
ugostiteljske usluge za koje postoje validni pismeni dokazi ( faktura, ovjeren racun, ios i dr). 
Imajuci u vidu navedeno, kao i cinjenicu daje  tuzba blagovrenena, ovaj spor bi trebao biti 
okoncan sa povoljnim ishodom za Preduzece kako u pogledu glavnog duga, tako i u pogledu 
zatezne kamate i troskova postupka..

37. ZALOZNO PRAVO NA IMOVINI PREDUZECA

Prema izjavi direktora Preduzeca zalozno pravo je upisano na dijelu pokretne imovine Preduzeca 
(tobogan, kotlovi na pelet, agregat i pumpe za filtriranje) po osnovu Ugovora broj 26/15 od
30.10.2015.godine u korist Ministarstva finansija Republike Srpske. Zalozno pravo je upisano 
kao sredstvo obezbjedenja duga po osnovu javnih prihoda u iznosu od 295.859 KM po Rjesenju 
Ministarstva finansija RS broj: 06.05-411-263-3-14 od 05.12.2014.godine i dopunskom Rjesenju 
Ministarstva finansija broj: 06.05-411-286-4-11 od 05.11.2015.godine.

38. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

U postupku revizije primjene Zakona o javnim nabavkama nisu uocene nepravilnosti. Preduzece 
je procedure javnih nabavki provodilo u skladu sa Zakonom o javnim  nabavkama i Pravilnikom o 
javnim nabavkama.

39. DEVIZNI KURSEVI *

u KM
Opis 2016. godina 2015. godina

EUR (€) 1,95583 1,95583
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Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А  
ГРАД БАЊ А ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДСКА УПРАВА 

Одјељење за привреду
Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ, тел: +387/0/51 24 44 22, факс: +387/0/51 24 45 21

Број: 02-30-546/17 
Дана, 1 1.05.2017. године

ПРЕДМЕТ: М ишљење уз Извјеш тај о пословању
ЈП  "A quana" д.о.о Бањ а Лука за 2016. годину

Уводне напомене

У складу са Одлуком о организовању ,,Aquana“ д.о.о. Бања Лука као јавног 
предузећа и одредбама Статута предузећа, као и Програмом Скупштине Града за 2017. 
годину, поред разматрања извјештаја о пословању других субјеката чији је оснивач Град 
Бања Лука, предвиђено је и разматрање Извјештаја о пословању ЈП "Aquana" д.о.о Бања 
Лука за 2016. годину.

Имајући у виду да је ЈП , ,A q u a n a “  д.о.о. Бања Лука предузеће које у оквиру 
регистроване дјелатности пружа и услуге од јавног интереса, овлашћени екстерни ревизор 
Друштво за ревизију „Томакант“ д.о.о. из Градишке марта ове године извршило је ревизију 
финансијских извјештаја јавног предузећа за 2016. годину (финансијски показатељи на 
крају 2016. године -  биланс стања и биланс успјеха, извјештаје о токовима готовине и 
промјенама на капиталу, преглед значајних рачуноводствених политика и др.).

На основу налаза у поступку ревизије дато је позитивно мишљење без изражавања 
резерве, у којем се наводи да финансијски извјештаји предузећа по свим материјално 
значајним питањима приказују истинито и објективно финансијски положај ЈП "Aquana" 
на дан 31.12.2016. године, као и резултате његовог пословања, токове готовине и промјене 
у капиталу за извјештајну пословну 2016. годину. Међутим, у ревизорском извјештају 
скренута је пажња да би начело сталности пословања предузећа у наредном периоду могло 
бити угрожено обзиром да исто континуирано остварује губитке у свом пословању и да су 
текуће обавезе значајно веће од обртне имовине, што доводи до поремећаја у одржавању 
дугорочне финансијске равнотеже и ликвидности предузећа.

Такође, након разматрања извјештаја о пословању предузећа у претходној години, 
Скупштина ЈП "Aquana", као орган власника је, у оквиру дјелокруга рада утврђеног 
Статутом Предузећа. на сједници одржаној 11.05.2017. године Одлуком број: 010-1156/17 
усвојила Годишњи обрачун и Извјештај о пословању ЈП "Aquana" д.о.о Бања Лука за 2016. 
годину, укључујући финансијске извјештаје и извјештај независног-вањског ревизора. као 
и извјештај о раду Надзорног одбора.

У оригиналном Извјештају о пословању предузећа у 2016. години, презентовани су 
сви релевантни показатељи пословања, уз приказ остварења у односу на планиране и с 
поређењем упоредних параметара остварених у 2015. години.
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Капитал ЈГ1 "Aquana" доо Бања Лука према стању на дан 31.12.2016. године износи 
16,78 милиона KM, а чини га основни капитал у вриједности од 18,09 милиона КМ увећан 
за ревалоризационе резерве у износу од 7,74 милиона КМ, те умањен за губитак у висини 
од 9,05 милиона КМ (8,38 мил КМ -  губитак из ранијих година и 670.708 КМ - губитак 
текуће године).

Финансијски показатељи пословања у 2016. години

Приходи -  У току 2016. године, ЈП ,,Aquana“ је остварило укупан приход од 2.45 
милиона КМ који, који је за 24% мањи у односу на планирани за 2016. годину, а у 
поређењу са остварењем у 2015. години биљежи смањење од 2,1%.

У оквиру укупних прихода остварених у 2016. години, само неки од њих остварени 
су у нешто већем обиму у односу на приходе остварене у 2015. години (остали приходи -  
троструко већи, приход од рекламе -  за 5%, приход по основу гранта за пословање ГОБ-а - 
за 1% и приход од закупнина - за 1%). Истовремено, уколико се остварење прихода у 
прошлој години пореди с планом за 2016. годину, евидентно је да нити једна врста 
прихода није достигла планирани обим, изузев осталих прихода који су повећани за 22% 
усљед прилива средстава из других извора у висини од око 77.000 КМ (детаљније 
образложено у Извјештају).

Расходи -  У односу на укупне расходе исказане по годишњем обрачуну за 2015. 
годину, укупни расходи ЈП ,,Aquana“ у 2016. години остварени су у висини 3,12 милиона 
КМ и мањи су за 4,5%. док у односу на планиране за 2016. годину биљеже смањење од 1%.

У структури укупних расхода, сврстано по значајнијим групама расхода, трошкови 
бруто зарада и остали лични расходи у висини од 1,31 милиона КМ имају највеће учешће 
од 42%, што је и објективно обзиром да предузеће са запослених 95 радника (стање на дан
31.12.2016.) и просјечном нето зарадом од 603 КМ обавља дјелатност у више 
организационих јединица распоређених на пет локација, претежно у двије смјене а у 
сезони гријања и у три смјене.

Надаље, у структури укупних расхода значајно учешће имају и трошкови продате 
робе и трошкови материјала за израду (16,4%), трошкови горива и енергије (10,8%), 
трошкови амортизације (9,8%), трошкови непроизводних услуга (4,4%) и трошкови 
режијског материјала (4,1%).

И поред тога што је предузеће и у 2016. години наставило с провођењем мјера 
штедње и смањења свих оних расхода гдје је то било могуће, евидентно је знатније 
повећање у оквиру појединих расхода на које се није могло утицати.

Губитак -  На крају 2016. године исказан је губитак у висини од 670.708 КМ. који 
је за 12,5% мањи у односу губитак исказан у 2015. години. У структури укупно исказаног 
губитка највећи губитак исказан je у Aquana Водени парк (75,8%), док се 126.369 КМ или 
18,8% се односи на губитке остварене у пословању 2 пословне јединице у којима се 
пружају услуге које искључиво имају карактер јавног интереса (ГОБ, Музички павиљон), a 
преосталих 5,4% губитка исказано је у организационим јединицама угоститељства у

Капитал предузећа
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Градској управи и згради МУП-а у којима је негативан резултат пословања у значајној 
мјери условљен лимитираним цијенама и ограниченим радним временом.

Упоредни показатељи пословања остварени по организационим јединицама
Приход

И
нд

ек
с Расход

И
нд

ек
с Добит/Г убитак

2015 2016 2015 2016 2015 2016

* Aquana Водени парк 1.028.082 983.618 93,1 1.570.229 1.492.080 95,0 542.147 508.462

ПЈ ГОБ 1.253.982 1.241.164 99,0 1.343.813 1.267.901 94,3 89.831 26.737

ПЈ Музички павиљон 131.056 129.379 98,7 226.534 229.011 101,1 95.478 99.632

Бифе у Градској упр. 59.110 55.372 93,7 90.604 82.184 90,7 31.494 26.812

Ресторан у згр. МУП-а 30.945 41.935 135,5 38.206 51.000 133,5 7.261 9.065

Укупно: 2.503.175 2.451.468 97,9 3.269.386 3.122.176 95,5 766.211 670.708

*  Aquana Водени парк обухвата организационе јединице угоститељства у  оквиру сједишта 
Предузећа (ресторан Медитеранео са клубом Руж, me јединице које раде само у  сезони: пицерија- 
експрес ресторан Соризо, кафеи Акварело и Оаза).

Такође је битно поменути да значајну ставку у структури расхода с учешћем од 
9,8% имају трошкови амортизације у висини од 307.674 КМ који у суштини представљају 
специфичан неновчани трошак предузећа, а који у исказаном губитку за 2016. годину 
имају учешће од 45,9%.

«
Обавезе -  Обавезе предузећа исказане по годишњем обрачуну за 2016. годину 

износе 3.420.217 КМ и веће су за 17% у односу на обавезе исказане у претходној години. 
У структури укупних обавеза, 2.629.812 КМ представљају краткорочне обавезе у оквиру 
којих 74% представља обавезе према добављачима. Дугорочне обавезе у висини од 790.405 
КМ, представљају обавезе произашле по основу четири репрограма (за електричну 
енергију, за топлотну енергију, за утрошак воде, обавезе по основу ПДВ-а за кориштење 
Музичког павиљона).

На основу остварених показатеља пословања, може се констатовати сљедеће:

*♦* Извјештај о пословању ЈП "Aquana" д.о.о Бања Лука за 2016. годину одражава 
стварно стање, с објективним и истинитим приказом финансијског положаја 
предузећа, резултата пословања, токова готовине и промјена у капиталу, што је 
потврдио и извјештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских 
извјештаја предузећа за 2016. годину.
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❖ Приходи предузећа у 2016. години остварени су у значајно нижем обиму у односу 
на планиране за 2016. годину (мањи за 24%) као и у односу на остварене у 2015. 
години што је узроковано бројним факторима (детаљно образложено у изворном 
извјештају).

Врста прихода
Остварено по годинама

2013. 2014. 2015. 2016.

Приход од угоститељства 746.147 907.813 977.019 923.115

Приход од услуга 625.844 458.883 519.173 429.257

Приход од закупнина 90.781 99.312 88.291 89.065

Приход-грант ГОБ 700.000 759.900 880.000 885.000

Остали приходи (од спорт. 
такмичења, култ. манифест. 
пројекти, донације и сл.

42.944 78.941 38.692 125.031

Укупно: 2.205.716 2.304.849 2.503.175 2.451.468

❖ Будући да предузеће из године у годину остварује губитак и да су текуће обавезе 
веће шест пута од обртне имовине што доводи до поремећаја у одржавању 
дугорочне финансијске равнотеже и ликвидности предузећа, у наредном периоду би 
могло бити угрожено начело сталности пословања предузећа.

❖ И поред исказаног негативног резултата пословања, остварени су основни циљеви у 
пружању услуга од јавног интереса које предузеће остварује у области спорта и 
културе, по чему је постало препознатљиво у региону и шире.

Сходно свему наведеном, предлаже се Скупштини Града да размотри и прихвати 
Извјештај о пословању ЈП "Aquana" д.о.о Бања Лука за 2016. годину, уз сљедеће закључке:

(1) Имајући у виду да се у оквиру исказаног губитка највећи дио односи на губитак 
остварен у обављању дјелатности угоститељства, обавезује се менаџмент ЈП 
"Aquana" да детаљно анализира пословање у оквиру ове дјелатности и предложи 
нови модел управљања тим дијелом предузећа, уколико утврди да се на досадашњи 
начин не може обезбиједити позитивно пословање.

(2) Обзиром да 18,8% исказаног губитка представља губитак у пословању 2 пословне 
јединице у којима се пружају услуге које искључиво имају карактер јавног интереса 
(ГОБ, Музички павиљон), предлаже се Оснивачу да размотри могућност 
изналажења додатних извора за финансирање јавног интереса.
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Остварени елементи квалитета привређивањ а 
ЈП  "A quana" Бањ алука у 2016. години

Табела 1.

Ред.
број Основни елементи квалитета привређивања

Исказана вриједност

2015. 2016.

1. Укупан приход по раднику у КМ 25.984 25.196

2. Укупни расходи по раднику у КМ 32.461 31.522

3. Коефиц. економичн. пословања (УП/УР) 0,77 0,78

4. Губитак по раднику у КМ 6.477 6.326

5. Реализоване инвестиције у извјештајном 
периоду у КМ 64.131 42.993

6. Степен задужености (Туђи извори/Укупни 
извори инвестирања) у % - -

7. Ангажована донаторска и буџетска средства у 
извјеш. периоду у КМ 880.000 885.000

8. Укупне обавезе по раднику у КМ 30.349 35.315

9. Степен наплате потраживања у % 88,9 84,9

10. Просјечно исплаћена мјесечна нето зарада по 
раднику у КМ 613 603
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Табела 2.

Ред.
број

Јед.
мјере

Оства рено у
Елементи привређивањ а

2015. 2016.
Индекс

5:4
1 2 3 4 5 6

1. Укупан приход КМ 2.503.175 2.451.468 97,9

2. Укупни расходи км 3.269.386 3.122.176 95,5

2.1. Амортизација км 342.835 307.674 89,7

2.2. Укалкулисане бруто зараде км 1.054.452 1.117.292 105,9

2.3. Трошкови горива и енергије км 320.163 336.888 105,2

2.4. Трошкови материјала км 835.600 808.736 96,7

2.5.
Остали матер. и немат. трошкови, 
порези и доприн. км 652.205 508.593 77,9

3. Губитак км 766.211 670.708 87,5

4. Просј. мјесеч. нето зарада по радн. км 613 603 98,4

5. Просј. број радника - укалк. часови 96 97 101

6. Вриједност реал. инвес. активности км 64.131 42.993 67,0

- набавка основних средстава, 
опреме и инвентара

км
*
12.589 -

- инвестиуионо одржавање км 51.542 42.993 83.4
- санација грађевинских објеката км - -

6.1. Извори финансирања-властити км 64.131 42.993 67,0

7. Средства буџета града-грант ГОБ км 880.000 885.000 100,5

8. Потраживања од купаца км 238.450 275.861 1 15,7

9. Нето готовина из пословних 
активности км 96.991 228.854 235,9

10. Степен наплате потраживања 
(однос наплаћ. и укупних потраж.)

% 88,9 84,9 95,5

11. Укупне обавезе (краткор. и дугор.) км 2.913.515 3.420.217 1 17,4



На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Српске, 

број 97/16) и члана 55. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 

30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), и члана 22. Одлуке о организовању ,,AQUANA“ д.о.о. 

Бањалука, као Јавног предузећа (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 22/08, 37/08, 23/09, 

17/10, 13/11, 15/12, 10/13 и 25/14), доносим

I -  Извјештај о пословању ЈП ,,AQUANA“ д.о.о. Бањалука за 2016. годину, 

Скупштина ЈП ,,AQUANA“ д.о.о. Бањалука усвојила је на сједници одржаној дана

11.05.2017. године.

II — Извјештај из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на 

разматрање.

3 А К Љ У Ч А К

Број: 12-Г- 17.

Дана: 12.05.2017. године

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,

2. Евиденцији.


