




 

 

БИЛАНС НА УСПЕХ 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2018 индекс  разлика  забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

опис износ % учес износ % учес =4/2 =4-2 
 

приходи од дејност 39.143.891 92,11% 34.803.808 93,32% 88,91% (4.340.083) 

Приходите од дејност бележат значително намалување од 
4.340.083,00 денари кое се должи главно на намалувањето 
на приходите од Брендирање во висина од 8.625.549 и 
намалувањето на приходите од аква паркот во висина од 
984.242,00 денари. 

Приходи од Арената 6.038.492 15,43% 9.939.430 28,56% 164,60% 3.900.938 

Приходите од Арената учествуваат со 28,56% во однос на 
вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ 
тие изнесуваат 9.939.430,00 денари и бележат зголемување 
во висина од 64,60% или во апсолутен износ од 3.900.938,00 
денари. Приходите ќе беа значително повисоки доколку 
настаните кои имаа јавен интерес се одржаа во редовна 
постапка, а не со укажување на Владата истите да се одржат 
без надомест. 

Приходи од Пливачки базен 5.403.286 13,80% 5.699.340 16,38% 105,48% 296.054 

Приходите од Пливачкиот базен учествуваат со 16,38% во 
однос на вкупните приходи од дејноста, односно во 
апсолутен износ тие изнесуваат 5.699.340,00 денари и 
бележат зголемување во висина од 5,48% или во апсолутен 
износ од 296.054,00 денари.  

Приходи од издавање на 
Деловен простор 

7.306.533 18,67% 7.337.870 21,08% 100,43% 31.337 

Приходите од издавање на Деловен простор учествуваат со 
21,08% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во 
апсолутен износ тие изнесуваат 7.337.870,00 денари и 
бележат зголемување во висина од 0,43% или во апсолутен 
износ од 31.337,00 денари. 

Приходи од Мала сала 1.350.240 3,45% 1.751.579 5,03% 129,72% 401.339 

Приходите од Мала сала учествуваат со 5,03% во однос на 
вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ 
тие изнесуваат 1.751.579,00 денари и бележат зголемување 
во висина од 29,72% или во апсолутен износ од 401.339,00 
денари. 

Приходи од Тениски терени 139.671 0,36% 180.000 0,52% 128,87% 40.329 

Приходите од Тениски терени учествуваат со 0,52% во однос 
на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ 
тие изнесуваат 180.000,00 денари и бележат зголемување во 
висина од 28,87% или во апсолутен износ од 40.329,00 
денари. 



 

 

Други приходи 2.136.080 5,46% 2.415.578 6,94% 113,08% 279.498 

Приходите од Другите содржини учествуваат со 6,94% во 
однос на вкупните приходи од дејноста, односно во 
апсолутен износ тие изнесуваат 2.415.578,00 денари и 
бележат зголемување во висина од 13,08% или во апсолутен 
износ од 279.498,00 денари. 

Приходи од Аква Парк 1.285.375 3,28% 301.133 0,87% 23,43% (984.242) 

Приходите од Аква Парк учествуваат со 0,87% во однос на 
вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ 
тие изнесуваат 301.133,00 денари и бележат намалување во 
висина од 76,57% или во апсолутен износ од 984.242,00 
денари. Ова намалување се јавува поради лошите 
временски услови тековнава година. 

Приходи од Куглана 1.259.984 3,22% 1.149.450 3,30% 91,23% (110.534) 

Приходите од Куглана учествуваат со 3,30% во однос на 
вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ 
тие изнесуваат 1.149.450,00 денари и бележат намалување 
во висина од 8,77% или во апсолутен износ од 110.534,00 
денари. Ова намалување се јавува поради намалениот број 
на одржани родендени. Менаџерскиот тим на Друштвото 
прави стратегија за зголемување на приходите на Кугланата 
во следниот период од работењето. 

Приходи од Лизгалиште 1.905.300 4,87% 2.336.047 6,71% 122,61% 430.747 

Приходите од Лизгалиште учествуваат со 6,71% во однос на 
вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ 
тие изнесуваат 2.336.047,00 денари и бележат зголемување 
во висина од 22,61% или во апсолутен износ од 430.717,00 
денари. 

Приходи од Брендирање 12.318.930 31,47% 3.693.381 10,61% 29,98% (8.625.549) 

Приходите од Брендирање учествуваат со 10,61% во однос на 
вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ 
тие изнесуваат 3.693.381,00 денари и бележат намалување 
во висина од 70,02% или во апсолутен износ од 8.625.549,00 
денари. Ова намалување се јавува поради пониска вредност 
на потпишан договор кој завршува до почетокот на следната 
година.  

Расходи од основна дејност 45.193.490 99,72% 56.234.070 98,83% 124,43% 11.040.580 

 Расходите од основа дејност се зголемени за 11.040.580,00 
денари. Ова зголемување се должи на зголемената 
амортизација во висина од  4.236.436, зголемувањето на 
трошокот за хемикалија во пливачкиот базен во висина од           
1.316.935, зголемениот трошок за електрична енергија во 
висина од 1.015.993,00 денари, трошокот за замена на 



 

 

постоечки табли во пливачкиот базен во висина од           
740.408,00 денари и трошоците за одржување на самитот во 
висина од  4.610.123,00 денари. 

потрошен матeријал, 
набавна вредност и 

амортизација 
20.206.648 44,71% 25.901.867 46,06% 128,18% 5.695.219 

 Расходите за потрошен матeријал, набавна вредност и 
амортизација бележат зголемување во висина од 
5.695.219,00 кое се јавува како резултат на зголемената 
амортизација на основните средства и Потрошени 
материјали. 

Набавна вредност на 
продадени стоки 

177.107 0,88% 219.632 0,85% 124,01% 42.525 

Расходите  Набавна вредност на продадени стоки 
учествуваат со 0,85% односно во апсолутен износ тие 
изнесуваат 219.632,00 денари и бележат зголемување во 
висина од 42.525,00 денари. Ова зголемување се јавува 
поради поголема продажба на пијалоци во куглана. 

Потрошени материјали 2.921.454 14,46% 4.238.389 16,36% 145,08% 1.316.935 

Расходите  Потрошени материјали учествуваат со 16,36% 
односно во апсолутен износ тие изнесуваат 4.238.389,00 
денари и бележат зголемување во висина од 1.316.935,00 
денари. Ова зголемување се јавува поради зголемена 
потреба од 
набавка на гликол и хемикалија за базените. 

Канцелариски материјал 41.692 0,21% 90.139 0,35% 216,20% 48.447 
Расходите  Канцелариски материјал учествуваат со 0,35% 
односно во апсолутен износ тие изнесуваат 90.139,00 денари 
и бележат зголемување во висина од 48.447,00 денари. 

Трошоци за хигиена 41.506 0,21% 92.382 0,36% 222,58% 50.876 
Расходите  Трошоци за хигиена учествуваат со 0,36%  односно 
во апсолутен износ тие изнесуваат 92.382,00 денари и 
бележат зголемување во висина од 50.876,00 денари.  

Амортизација на основни 
средства 

17.024.889 84,25% 21.261.325 82,08% 124,88% 4.236.436 

Расходите  Амортизација на основни средства учествуваат со 
82,08% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 
21.261.325,00 денари и бележат зголемување во висина од 
4.236.436,00 денари. Ова зголемување се јавува поради 
зголемена вредност на основните средства од странана 
овластени проценители. 

потрошена енергија 6.135.121 13,58% 7.404.155 13,17% 120,68% 1.269.034 
Расходите од потрошена енергија се зголемени за 
1.269.034,00 денари. Ова зголемување се јавува поради 
зголемениот троок за електрична . 

Електрична енергија 3.691.659 60,17% 4.707.652 63,58% 127,52% 1.015.993 
Расходите  Електрична енергија учествуваат со 63,58% 
односно во апсолутен износ тие изнесуваат 4.707.652,00 
денари и бележат зголемување во висина од 1.015.993,00 



 

 

денари. Ова зголемување се јавува поради поскапена 
електрична енергија и поголем број на настани. 

Топлинска енергија 1.344.712 21,92% 1.641.914 22,18% 122,10% 297.202 

Расходите Топлинска енергија учествуваат со 22,18% односно 
во апсолутен износ тие изнесуваат 1.641.914,00 денари и 
бележат зголемување во висина од 297.202,00 денари. Ова 
зголемување се јавува поради зоголемениот број на 
настани. 

Бензин и дизел гориво 157.780 2,57% 105.805 1,43% 67,06% (51.975) 
Расходите Бензин и дизел гориво учествуваат со 1,43% 
односно во апсолутен износ тие изнесуваат 105.805,00 денари 
и бележат намалување во висина од 51.975,00 денари. 

Трошоци за вода и 
комунална хигиена 

940.970 15,34% 948.784 12,81% 100,83% 7.814 

Трошоци за вода и комунална хигиена учествуваат со 12,81% 
односно во апсолутен износ тие изнесуваат 948.784,00 денари 
и бележат зголемување во висина од 7.814,00 денари. Ова 
зголемување се јавува поради зголемениот број на настани. 

Трошоци за услуги 2.106.945 4,66% 2.577.240 4,58% 122,32% 470.295 

 Трошоците за услуги бележат зголемување поради 
промената на плафонските плочи во пливачкиот базен и тоа 
е трошок кој не се јавува во 2017 година и истиот изнесува 
приближно 900.000,00 денари. Останатите трооци за услуги 
бележат намалување споредбено со предходната година. 

ПТТ, интернет и транспортни 
услуги 

55.187 2,62% 57.293 2,22% 103,82% 2.106 

Расходите ПТТ, интернет и транспортни услуги учествуваат со 
2,22% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 57.293,00 
денари и бележат незначително зголемување во висина од 
2.106,00 денари. 

Фиксна телефонија 37.740 1,79% 
 

0,00% 0,00% (37.740) 

Расходите Фиксна телефонија не учествуваат во вкупните 
расходи односно во апсолутен износ тие изнесуваат 0,00 
денари и бележат намалување во висина од 37.740,00 
денари. Ова намалување се јавува како резултат на 
нереализација на јавната набавка за фиксна телефонија. 

Мобилна телефонија 115.101 5,46% 110.190 4,28% 95,73% (4.911) 
Расходите Мобилна телефонија учествуваат со 4,28% односно 
во апсолутен износ тие изнесуваат 110.190,00 денари и 
бележат намалување во висина од 4.911,00 денари. 

Банкарски услуги 313.791 14,89% 84.223 3,27% 26,84% (229.568) 
Расходите Банкарски услуги  учествуваат со 3,27% односно во 
апсолутен износ тие изнесуваат 84.223,00 денари и бележат 
намалување во висина од 229.568,00 денари. 

Одржување на основни 
средства, софтвер, 

обезбедување, филтрирање 
1.585.126 75,23% 2.325.534 90,23% 146,71% 740.408 

Расходите Одржување на основни средства, софтвер, 
обезбедување, филтрирање на вода во Пливачки базен и 
рекреативен аква парк учествуваат со 90,23% односно во 



 

 

на вода во Пливачки базен и 
рекреативен аква парк 

апсолутен износ тие изнесуваат 2.325.534,00 денари и 
бележат зголување во висина од 740.408,00 денари. Ова 
зголемување се јавува поради санација и реконструкција на 
плафонот во пливачкиот базен. 

трошоци за вработени 13.608.276 30,11% 12.352.282 21,97% 90,77% (1.255.994) 
Трошоците за вработени бележат намалување во висина од 
1.255.994,00 денари. 

Нето плати 9.284.278 68,23% 8.429.626 68,24% 90,79% (854.652) 
Расходите Нето плати учествуваат со 68,24% односно во 
апсолутен износ тие изнесуваат 8.429.626,00 денари и 
бележат намалување во висина од 854.652,00 денари. 

Придонеси и даноци 4.323.998 31,77% 3.922.656 31,76% 90,72% (401.342) 

Расходите Придонеси и даноци учествуваат со 31,76% 
односно во апсолутен износ тие изнесуваат 3.922.656,00 
денари и бележат намалување во висина од 401.342,00 
денари. 

надомест за трошоци за 
работа 

238.563 0,53% 51.401 0,09% 21,55% (187.162) 
Трошоците за надоместоци за вработени бележат 
намалување вовисина од 187.162,00 

Други надоместоци за 
вработените 

103.041 43,19% 23.770 46,24% 23,07% (79.271) 

Расходите Други надоместоци за вработените учествуваат со 
46,24% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 23.770,00 
денари и бележат намалување во висина од 79.271,00 
денари. 

Трошоци за промоција и 
репрезентација 

135.522 56,81% 27.631 53,76% 20,39% (107.891) 

Расходите за промоција и репрезентација учествуваат со 
53,76% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 27.631,00 
денари и бележат намалување во висина од 107.891,00 
денари. 

останати услуги 2.897.937 6,41% 7.947.125 14,13% 274,23% 5.049.188 

 Останатите услуги бележат зголемување во висина од 
5.049.188,00 денари. Ова зголемување се јавува како 
последица на трошоци направени за организирање на самит 
на 18.04.2018 

Адвокатски и нотарски услуги 298.883 10,31% 194.108 2,44% 64,94% (104.775) 

Расходите Адвокатски и нотарски услуги учествуваат со 2,44% 
во однос на вкупните расходи од дејноста, односно во 
апсолутен износ тие изнесуваат 194.108,00 денари и бележат 
намалување во висина од 104.775,00 денари. 

Надомест за членовите на 
надзорен одбор 

180.012 6,21% 174.817 2,20% 97,11% (5.195) 

Расходите Надомест за членовите на надзорен одбор 
учествуваат со 2,20% во однос на вкупните расходи од 
дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 
174.817,00 денари и бележат намалување во висина од 
5.195,00 денари. 



 

 

Административни и судски 
такси 

440.887 15,21% 788.818 9,93% 178,92% 347.931 

Расходите Административни и судски такси учествуваат со 
9,93% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 788.818,00 
денари и бележат зголемување во висина од 347.931,00 
денари. Ова зголемување се јавува како резултат на 
трошоци за постапка со Градба Промет Алки. 

Премии за осигурување 270.322 9,33% 236.845 2,98% 87,62% (33.477) 
Расходите Премии за осигурување учествуваат со 2,98% 
односно во апсолутен износ тие изнесуваат 236.845,00 денари 
и бележат намалување во висина од 33.477,00 денари. 

Останати услуги 167.512 5,78% 471.125 5,93% 281,25% 303.613 

Расходите Останати услуги учествуваат со 5,93% односно во 
апсолутен износ тие изнесуваат 471.125,00 денари и бележат 
зголемување во висина од 303.613,00 денари. Ова 
зголемување се јавува како резултат на трошоците за 
огласување кој се зголемени за 150.000,00 денари како и 
трошоците за договори на дело зголемени за истиот износ. 

Трошоци за услуги од 
агенции и консултанти 

1.443.604 49,81% 6.053.727 76,18% 419,35% 4.610.123 

Расходите Трошоци за услуги од агенции и консултанти 
учествуваат со 76,18% односно во апсолутен износ тие 
изнесуваат 6.053.727,00 денари и бележат зголемување во 
висина од 4.610.123,00 денари. Ова зголемување се јавува 
како резултат на трошоците за организација на Самит. 

Останати нематеријални 
трошоци 

96.717 3,34% 27.685 0,35% 28,62% (69.032) 

Расходите Останати нематеријални трошоци учествуваат со 
0,35% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 27.685,00 
денари и бележат намалување во висина од 69.032,00 
денари. 

добивка/ загуба од основна 
дејност 

-6.049.599 

 

(21.430.262) 
 

354,24% (15.380.663) 

Загубата од основна дејност е зголемена за разлика од 
предходната година. Тоа главно се должи на намалениот 
договор за брендирање, лошите временски услови во аква 
паркот, и зголемената амортизација на основни средства. 

останати приходи 3.354.252 7,89% 2.490.844 6,68% 74% (863.408) 
Останатите приходи се намалени за 863.408,00 денари. Тоа е 
резултат на намалениот број на наплатени судски предмети. 

приходи од донацијата од 
АEК и АМС (пренос од 
резервирани приходи) 

1.800.811 53,69% 2.223.998 89,29% 123,50% 423.187 

Приходи од донацијата од АЕК за изградба на Аква паркот и 

приходи од Агенција за млади и спорт за тениски игралишта,   

истите бележат зголемување во висина од 23,50% или во 

апсолутен износ во висина од 423.187,00 денари. Овие 

приходи кореспондираат со пресметаната амортизација на 



 

 

аква паркот и тениските игралишта и затоа зголемувањето на 

приходите по овој основ се должи на  промена на 

сметководствените политики и сметководствените проценки,  

со која дојде до  зголемување на пресметаната амортизација. 

Воедно направено е ревидирање на процентот на учество на 

подршката на АЕК во вкупната инвестиција при што е увидено 

дека тоа учество изнесува 26% заради што дополнително е 

извршена корекција на пресметаните приходи со што во 2017 

г. Е извршено намалување на истите односно сведени се на 

реални приходи по тој основ. 

Приходи од 
камати,позитивни курсни 

разлики 
3.850 0,11% 1.417 0,06% 36,81% (2.433) 

Приходите од камати,позитивни курсни разлики бележат 
незнаително зголемување во висина од 2.433,00 денари 

Приходи од наплатени 
отпишани побарувања 

898.192 26,78% 
 

0,00% 0,00% (898.192) 

Приходите од наплатени отпишани побарувања бележат 
намалување во висина од 898.192,00 денари. Ова 
намалување се јавува како резултат на намалена наплата на 
судски предмети. 

останати приходи 651.399 19,42% 265.429 10,66% 40,75% (385.970) 

Приходите од наплатени отпишани побарувања бележат 
намалување во висина од 898.192,00 денари. Ова 
намалување се јавува како резултат на намалена наплата на 
судски предмети. 

останати расходи 127.191 0,28% 665.694 1,17% 523,38% 538.503 

Останатите расходите бележат зголемување во висина од 
538.503,00 денари. Ова зголемување се јавува како резултат 
на трошоци за постапка со Градба Промет Алки во ставката 
Камата ос облигациони односи. 

Камати од облигациони 
односи, негативни курсни 

разлики 
4.392 3,45% 644.594 96,83% 14676,55% 640.202 

Расходите Камати од облигациони односи, негативни курсни 
разлики изнесуваат 644.594,00 денари и бележат 
зголемување во висина од 640.202,00 денари. Ова 
зголемување се јавива како резултат на наплатата на камати 
од облигациони односи за судскиотсор со Градба Промет 
Алки. 

Камати на јавни давачки 119.201 93,72% 
 

0,00% 
 

(119.201) 
Расходите Камати на јавни давачки бележат намалување во 
висина од 119.201,00 денари. Ова намалување се јавива како 
резултат на навременото плаќање на доспеаните фактури. 



 

 

Дополнително утврдени 
расходи од минати години, 

одобренија 
3.598 2,83% 21.100 3,17% 586,44% 17.502 

 Расходите Дополнително утврдени расходи од минати 
години, одобренија бележат незнаително зголемување во 
висина од 17.502,00 денари.  

Вкупни расходи 45.320.681 

 

56.899.764 
 

125,55% 11.579.083   

вкупни приходи 42.498.143 

 

37.294.652 
 

87,76% (5.203.491)   

добивка/ загуба пред 
оданочување 

(2.822.538) 

 

(19.605.112) 
 

694,59% (16.782.574) 

 Разликата од вкупните приходи во висина од 

37.294.652,00 денари и вкупните расходи во висина од 

56.899.794,00 денари претставува загуба за извештајниот 

период во висина од 19.605.142,00 денари. Споредено со 

истиот период од 2017, кога е остварена загуба во висина од 

2.822.538,00 денари  зголемување на загубата е во висина од 

16.782.604,00 денари. Објаснувањата за ваквиот финансиски 

резултат најмногу се должат на зголемената амортизација и 

намалениот договор за брендирање на Сортскиот центар. 

 






























