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3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине износи 284.279 хиљада динара, укупан одлив 321.036 хиљадa
динара, остварен је нето одлив готовине у износу 36.757 хиљада динара. При томе, нето
одлив готовине из пословних активности у износу од 26.033 хиљада динара, нето одлив
готовине из активности инвестирања износи 7.134 хиљада динара и нето одлив готовине
из активности финансирања износи 3.589 хиљада динара. Узимајући у обзир износ
готовине на почетку обрачунског периода од 55.388 хиљаде динара, затим наведени нето
одлив готовине у обрачунском периоду, износ готовине на крају посматраног периода
износи 18.631 хиљада динара. Износ готовине на крају посматраног периода је за 56%
мањи од планираног. Предузеће је поред исказаног губитка у пословању успело да одржи
ликвидност.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца), превоз
запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу,
отпремнине, помоћ радницима и породици радника су реализовани у оквиру планираних
износа.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 56.578 динара, а
нису планиране у 2021. години.
Исплаћена је накнада 1 (једном) лицу радно ангажованом путем омладинске задруге у
јануару 2021. године на пословима доставе комуналних рачуна. Проблем у комуникацији
који је настао резултирао је кашњењем у одјави услуге омладинске задруге и даљем
ангажовању овог лица путем агенцијског уступања кадрова. У 2021. години неће бити
даљег радног ангажовања лица путем омладинске задруге.

Јубиларне награде износе 1.985.929 хиљада динара што је за 13% више у односу на
планираних 1.750.000 хиљада динара.
Неће бити прекорачења реализације у укупном износу на годишњем нивоу.

Остале накнаде трошкова запосленима износе 10.398.634 динара што је вишеструко
премашило планираних 450.000 динара.
Прекорачење је настало услед исплата по основу судских пресуда иницираних тужбама
запослених за накнаду неисплаћеног топлог оброка и регреса износе. Укупно је исплаћено
до 30.06.2021. године за накнаду неисплаћеног топлог оброка и регреса (без судских
трошкова и камате) 10.281.540,46 динара (бруто 2).
Поред горе наведеног исплаћена је и накнада за неискоришћени годишњи одмор
запосленој при споразумном раскиду радног односа у износу од 117.093,27 динара.
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