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Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ -
Битола за второто тромесечие од 2017 година, споредено со оствареното во
второто тромесечие од 2016 година, може да се заклучи дека во анализираниот
период се вршеше навремена исплата на плати и надоместоци на плати, редовно
и навремена исплата на обврски спрема УЈП по основ на ДДВ како и исплата на
обврските спрема добавувачите.

Вкупниот приход во второто тромесечие е намален за 15,39 индексни поени
или по дејности, има опаѓање на приходите од произведена електрична енергија,
приходи од вода за земјоделие (фактурата за годишен надоместок за ЗК
„Пелагонија“ - Б-ла во 2016 година е книжена во второто тромесечие, а во 2017
година во првото тромесечие), приходи од производство и продажба на риба
(виножитна пастрмка).

Вкупните расходи бележат пораст за 2,21 индексни поени.

Анализа на пооделни трошоци

400 - Трошоци за суровини и материјали за производство

Кај ова конто има намалување  на трошоците како резултат на намалени
трошоци за суровини и материјали за производство.

401 - Трошоци за материјали за администрација

Кај ова конто има намалување на трошоците како резултат на
значителното намалување на трошоците за канцелариски материјали за
потребите на администрацијата.

402 - Трошоци за енергија за производство

Кај ова конто има намалување на трошоците за енергија за производство
за 5,66 индексни поени како резултат на намалени трошоци за електрична
енергија, за плин, јаглен и дрва, за дизел гориво и за моторни масла за
производство, додека трошоците за бензин за производство има извесно
зголемување.

403 - Трошоци за енергија за администрација

Кај ова конто има намалување на трошоците за енергија за
администрација за 6,03 индексни поени, како резултат на намалени трошоци за
електрична енергија, за плин, јаглен и дрва, за дизел гориво, и за моторни масла
за потребите на администрацијата, додека трошоците за масло за ложење и
трошоците за бензин за моторни возила покажуваат зголемување.

404 - Резервни делови и материјали за одржување во производство

Кај ова конто има намалување за 66,84 индексни поени како резултат на
намалени трошоци за набавка на резервни делови за производство, градежни
машини и опрема и резервни делови за возила за потребите за производството.



2

405 - Резервни делови и материјали за одржување во администрација

Кај ова конто има значително зголемување кај трошоците за набавка на
резервни делови за возила за потребите на администрацијата.

407 - Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 61,43 индексни поени, што
е резултат на зголемени набавка на ситен инвентар за потребите на
производството и автогуми за возила.

411 - Поштенски, телефонски и интернет услуги

Кај ова конто има зголемување за 26,33 индексни поени како резултат на
значителното зголемување на трошоците за и интернет услуги.

413 - Услуги за одржување и заштита

Кај ова конто има намалување на трошоците за 33,88 индексни поени и тоа
во делот на одржување на недвижности и опрема, и кај услугите за одржување и
сервис на моторни возила.

415 - Комунални услуги

Кај ова конто има намалување за 21,04 индексни поени, како резултат на
намалувањето на трошоците за изнесување и собирање на смет, за дератизација
и дезинфекција и за ветеринарни и санитарни услуги, додека во делот на
снабдување со вода и трошоци за канализација има зголемување на трошоците.

417 - Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми

Кај ова конто има значително зголемување на трошоците за 104,88
индексни поени.

419 - Останати услуги

Кај ова конто има незначително намалување на трошоците за 0,80
индексни поениза во делот на трошоци за огласи и соопштенија.

420/421 - Плати и надоместоци на плати во производство и администрација

На контото 420 има зголемување за 4,79 индексни поени како резултат на
повеќе исплатени плати по основ на прекувремено одработени часови, додека
конто 421 плати и надоместоци за администрацијата има намалување за 4,7
индексни поени.

440 - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци

Кај ова конто има намалување за 19,62 индексни поени, и тоа во делот на
патните трошоци во странство.
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441 - Надомест на трошоци за вработени

Кај ова конто има намалување за 28,68 индексни поени.

442 - Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 37,09 индексни поени како
резултат на зголемувањето на бројот на членови заради докомплетирање на
составот на Надзорниот и Управниот одбор.

443 - Трошоци за спонзорства и донации

Кај ова конто има значително зголемување на трошоците за 356,10 индексни
поени за дадени спонзорства и помош.

444 - Трошоци за репрезентација

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 56,93 индексни поени за
трошоците за репрезентација во земјата.

445 - Трошоци за осигурување

Кај ова конто има незначително зголемување на трошоците за
осигурување за 0,48 индексни поени.

446 - Трошоци за банкарски услуги и трошоци за платен промет

Кај ова конто има зголемување на трошоците за платен промет за 20,02
индексни поени, што дирекно зависи од зголемениот платен промет.

447 - Даноци кои не зависат од работењето

Кај ова конто има намалување на трошоците за 72,42 индексни поени како
резултат на трошокот за данок на имот кој е прокнижан во претходното
тромесечие, како и поради намалени трошоци за фондот за води за произведена
електрична енергија како резултат на намаленото производство на електрична
енергија и намалени трошоци за судски такси.

449 - Останати трошоци на работењето

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 36,10 индексни поени, кое
произлегува главно од значителното зголемување на трошоците за услуги по
договор за дело, како и зголемување на трошоците за адвокатски и нотарски
услуги.

464 - Кусоци, кало, растур, расипување и кршење

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 50,37 индексни поени во
делот на работењето на Рибникот - смртност на риби.
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468 - Казни, пенали, надоместоци за штети и др.

Кај ова конто има значително намалување на трошоците за 81,73 индексни
поени поради помалку исплатени штети во овој период.

700 - Трошоци во продадени производи и услуги

Кај ова конто има зголемување за 9,78 индексни поени.

701 - Набавна вредност на продадени стоки

Кај ова конто во целина гледано има незначително намалување на
набавната вредност на продадени стоки за 0,97 индексни поени. Аналитички
гледано ова произлегува поради значајното зголемување на продажбата на
производи и стоки, соодветно на тоа и зголемена набавната вредност во
продадени стоки преку Чајџилница Ски - лифт. Додека во делот на набавната
вредност на продадени стоки - риби има намалување поради намалена
продажба на риби преку Рибарница.



ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Планирано
2017

Остварено
2016

Остварено
2017

Структурна
анализа 2017

Индекс на
оств. / план.
за 2017 год.

Индекс на
остварено
2017 / 2016

Образлож.
забелешки

II тромес. II тромес. II тромес. II тромес. II тромес. II тромес. II тромес.
1.Вкупно приходи 52.570.520 52.369.219 44.308.989 100,00% 84,28 84,61

740 Приходи од продажба на производи и услуги 50.362.974 50.611.972 42.805.002 96,61% 84,99 84,57
743 Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци 0 0 0 0,00%
745 Приходи од употреба на сопст.добра и услуги 110.848 119.804 126.917 0,29% 114,50 105,94
747 Приходи од закуп 211.965 207.046 275.797 0,62% 130,11 133,21
749 Останати приходи од продажба 146 0 0 0,00%
760 Добивки од прод.на немат.и мат.средства 8.715 48.000 0 0,00%
764 Вишоци 0 0 0 0,00%
765 Приходи од наплатени отпиш.побарувања 31.797 14.831 75.399 0,17% 237,12 508,39
767 Приходи од премии,субв.дотации и донации 375.062 373.392 650.370 1,47% 173,40 174,18
769 Останати приходи од работењето 622.691 463.668 334.922 0,76% 53,79 72,23
774 Приходи од камати од работењето 846.322 530.506 40.582 0,09% 4,80 7,65
775 Приходи од курсни разлики од работењето 0 0 0,00%
776 Приходи од вложувања - дивиденди 0 0 0,00%

2.Вкупно расходи 112.721.911 111.137.730 113.595.296 100,00% 100,77 102,21
Вкупно расходи - без амортизација 46.027.112 43.941.387 46.398.953 100,81 105,59

400 Трошоци за суровини и материјали за п-во 456.013 357.229 315.713 0,28% 69,23 88,38
401 Трошоци за материјали за администрација 179.643 109.479 91.555 0,08% 50,96 83,63
402 Трошоци за енергија за п-во 1.400.862 1.378.258 1.300.197 1,14% 92,81 94,34
403 Трошоци за енергија за администрација 422.929 392.960 369.247 0,33% 87,31 93,97
404 Резервни делови и материјали за одрж. п-во 2.147.595 2.206.578 731.802 0,64% 34,08 33,16
405 Резервни делови и матер.за одрж.за админ. 29.057 5.701 13.959 0,01% 48,04 244,85
407 Сит.инвентар, амбалажа и автогуми п-во 121.907 185.049 298.720 0,26% 245,04 161,43
408 Сит.инвентар, амбалажа и автогуми админ. 1.618 420 0 0,00% 0,00 0,00
410 Транспортни услуги 0 0 59 0,00%
411 Поштенски,телефон.и интернет услуги 395.070 371.974 469.916 0,41% 118,95 126,33
412 Надв.услуги за израб.на добра и изврш.усл. 863 0 3.818 0,00% 442,22
413 Услуги за одржување и заштита 1.362.326 1.006.212 665.340 0,59% 48,84 66,12
414 Наем - лизинг 57.849 56.359 55.992 0,05% 96,79 99,35
415 Комунални услуги 93.192 142.393 112.430 0,10% 120,64 78,96
417 Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми 84.497 108.400 222.093 0,20% 262,84 204,88
419 Останати услуги 215.773 218.675 216.915 0,19% 100,53 99,20
420 Плата и надоместоци на плата за п-во 23.355.572 21.914.609 22.964.650 20,22% 98,33 104,79
421 Плата и надоместоци на плата за админ. 9.850.077 9.218.831 8.785.749 7,73% 89,19 95,30
422 Останати трошоци за вработените 37.971 59.106 2.986.914 2,63% 7.866,30 5.053,49

Конто Опис

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 И 2017 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2017 ЗА II ТРОМЕСЕЧИЕ
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430 Трошоци за амортизација за п-во 66.200.012 66.832.697 66.832.697 58,83% 100,96 100,00
431 Трошоци за амортизација на биол.средства 0 0 0 0,00%
432 Трошоци за амортизација за админ. 494.788 363.646 363.646 0,32% 73,50 100,00
440 Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош. 117.522 103.017 82.804 0,07% 70,46 80,38
441 Надомест на трошоци на вработени 107.585 375.278 267.657 0,24% 248,79 71,32
442 Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О. 310.543 301.524 413.364 0,36% 133,11 137,09
443 Трошоци за спонзорства и донации 153.644 94.312 430.157 0,38% 279,97 456,10
444 Трошоци за репрезентација 47.912 59.014 92.608 0,08% 193,29 156,93
445 Трошоци за осигурување 911.474 892.593 896.899 0,79% 98,40 100,48
446 Банкарски услуги и трош.за платен промет 44.729 46.791 56.160 0,05% 125,56 120,02
447 Дан.кои не зависат од резулт.член.и др. 252.673 288.154 79.463 0,07% 31,45 27,58
448 Трошоци за користење на права 84.677 117.331 0 0,00% 0,00 0,00
449 Останати трошоци на работењето 880.543 960.160 1.306.778 1,15% 148,41 136,10
455 Вредн.усоглас.на краткор.побарувања 0 0 0 0,00%
460 Загуба од расход.на матер.средства 0 0 0 0,00%
464 Кусоци, кало, растур, расип.и кршење 235.264 480.872 723.076 0,64% 307,35 150,37
466 Расход од отпис на побарувања 0 23.924 0 0,00%
468 Казни, пенали, надомест за штети и др. 68.169 165.591 30.259 0,03% 44,39 18,27
469 Останат расходи од работењето 0 0 0 0,00%
474 Расходи за камати од работење 191 29 668 0,00% 349,63 2.303,45

4 0 0 0 0,00%
4 0 0 0 0,00%

700 Трошоци за продадени производи и услуги 1.603.422 1.262.658 1.386.128 1,22% 86,45 109,78
701 Набавна вредност на продадени стоки 995.949 1.037.906 1.027.863 0,90% 103,20 99,03

3.Финансиски резултат (Добивка/Загуба) -60.151.391 -58.768.511 -69.286.307
3.Финан.резултат (Доб./Заг.) - без амор. 6.543.409 8.427.833 -2.089.964

4.Вкупни неизмирени обврски 31.115.643 31.078.137 100,00% 99,88
4.1 Обврски кон добавувачи 18.693.541 18.451.304 59,37% 98,70
4.2 Обврски за нефактурисани стоки 430.095 666.284 2,14% 154,92
4.3 Обврски за данок од добивка 0,00%
4.4 Обврски за ДДВ 6.670.555 6.108.409 19,66% 91,57
4.5 Обврски по судски решенија 0,00%
4.6 Обврски кон фондот за води 55.523 59.030 0,19% 106,32
4.7 Обврски кон вработени 5.265.929 5.793.110 18,64% 110,01

5.Вкупни ненаплатени побарувања 71.782.487 86.893.571 100,00% 121,05
5.1 Побарувања од продадени риби 4.169.966 5.170.574 5,95% 124,00

Изработил: Ангелевски Љупчо 6
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5.2 Побарувања од угостителски услуги 0,00%
5.3 Побарувања од ел.енергија 3.742.252 2.085.701 2,40% 55,73
5.4 Побарувања од вода 63.600.655 79.430.363 91,41% 124,89
5.5 Други побарувања - извршени услуги 269.614 206.933 0,24% 76,75

6.состојба на жиро сметки 3.078.523 1.138.014 0 36,97
7.Вкупен број на лица 241 246 100,00% 102,07

7.1 Број на лица вработени на неопред.време 239 232 94,31% 97,07
7.2 Број на лица ангажирани со договор за дело 2 14 5,69% 700,00

8.Износ на просечно исплатена нето плата 29.223 30.587 104,67

Изработил: Ангелевски Љупчо 7








