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Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ -
Битола за третото тромесечие од 2017 година, споредено со оствареното во
третото 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 третото тромесечие во 2017 година, спореден со
вкупниот приход во третото тромесечие во 2016 година е намален за 8,15
индексни поени.

Имено намалувањето во ова тромесечие главно произлегува од
намалените приходи од воден надомест во земјоделие за индивидуален сектор
и приходи од технолошка вода, кој во минатата година се прокнижани во
третото тромесечие, додека во 2017 година ќе бидат прокнижани во Х месец и
ќе влезат во извештајот за четвртото тромесечие.

Има намалување и на приходите од произведена електрична енергија за
16,39 индексни поени, намалени приходи од аквакултура - производство и
продажба на риби за 22,21 индексни поени, но има и значително зголемување
на приходите од снабдување со сурова вода за водоснабдување за 115,52
индексни поени во однос на истиот период од минатата година.

Вкупните расходи во 2017 година бележат незначително намалување од
0,66 индексни поени споредено со истото тромесечие од 2016 година.

Анализа на пооделни трошоци

400 - Трошоци за суровини и материјали за производство

Кај ова конто има значително намалување на трошоците за 55,46
индексни поени како резултат на намалени трошоци за потрошени суровини и
материјали за производство за 56,34 индексни поени, намалени трошоци кај
потрошени канцелариски материјали за производство за 57,44 индексни поени,
истовремено има и значително зголемување на потрошени материјали за
хигиена за производство.

401 - Трошоци за материјали за администрација

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 28,61 индексни поени,
како резултат на значително зголемување на трошоците за канцелариски
материјали за администрација и воедно намалување на трошоците за
потрошени материјали за хигиена за администрација и останат потрошен
материјали за администрација.
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402 - Трошоци за енергија за производство

Кај ова конто има намалување за 21,50 индексни поени, и тоа има
намалување кај сите аналитички конта за потрошена енергија за производство,
кај електричната енергија, плинот, јагленот, дрвата, маслото за ложење, дизел
горивото, бензинот, како и кај моторните масла.

403 - Трошоци за енергија за администрација

Кај ова конто има зголемување за 31,72 индексни поени, и тоа кај
електричната енергија, дизел горивото и бензинот.

404 - Резервни делови и материјали за одржување во производство

Кај ова конто има зголемување за 57,54 индексни поени што произлегува
од зголемените потреби за промена на цевки на мрежа, зголемени се и
трошоците за резервни делови за градежни машини и опрема, а воедно се
намалени трошоците за резервни делови за патнички возила.

405 - Резервни делови и материјали за одржување во администрација

Кај ова конто има намалување за 2,97 индексни поени.

411 - Поштенски, телефонски и интернет услуги

Кај ова конто има зголемување за 5,73 индексни поени што произлегува
од значително зголемените трошоци за интернет услуги, додека кај останатите
аналитички конта и тоа кај поштенските услуги, мобилната и фиксна телефонија
има намалување на трошоците.

413 - Услуги за одржување и заштита

Кај ова конто има намалување за 70,68 индексни поени и тоа во делот на
услугите за одржување на недвижности и опрема, услуги за одржување на
софтвер и веб страна и услуги за одржување и сервис на моторни возила.

415 - Комунални услуги

Кај ова конто има намалување за 3,54 индексни поени, како резултат на
трошоците за услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, воедно има
зголемување на трошоците за снабдување со вода, изнесување и собирање на
смет и трошоците за канализација.

417 - Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми

Кај ова конто има намалување на трошоците за 37,59 индексни поени.

419 - Останати услуги

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 9,25 индексни поени,
главно поради зголемени трошоци во делот на регистрација на возила, а има
намалување на трошоците за огласи и соопштенија и други услуги.
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420/421 - Плати и надоместоци на плати во производство и администрација

На контото 420 има намалување за 2,63 индексни поени, и на контото 421
има намалување за 6,02 индексни поени како резултат на помалку исплатени
плати за прекувремено одработени работни часови.

422 - Останати трошоци на вработените

Кај ова конто има значително намалување на трошоците за 84,38
индексни поени, и тоа во делот на отпремнини при пензионирање и во делот на
испратнина до пензионирање, за кои не се издвоени средства во третото
тромесечие на 2017 година, додека во делот на останати трошоци на вработени
има зголемување на трошоците.

440 - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци

Кај ова конто има намалување за 55,40 индексни поени, и тоа во делот на
дневници и патни трошоци во земјата.

441 - Надомест на трошоци за вработени

Кај ова конто има значително намалување за79,66 индексни поени како
резултат на законската обврска за задолжителни сиситематски прегледи на
вработените во законски определен временски период, и кои треба да се
обават во текот на 2018 година. Има намалување на трошоците и во делот на
трошоци за стручно усовршување, семинари и трошоци за исхрана за ноќна
работа.

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

Кај ова конто има значително намалување на трошоците од 41,80
индексни поени како резултат на промената на членовите на УО и НО и покасно
назначување на членови на НО.

443 - Трошоци за спонзорства и донации

Кај ова конто има значително намалување на трошоците за 88,72 индексни
поени што произлегува од намалувањето на трошоците за спонзорства, и други
трошоци за дадена помош.

444 - Трошоци за репрезентација

Кај ова конто има намалување на трошоците за 26,32 индексни поени во
делот на трошоците за репрезентација во земјата.

445 - Трошоци за осигурување

Кај ова конто има зголемување на трошоците за осигурување за 4,33
индексни поени како резултат на зголемена премија за осигурување, согласно
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склучениот договор со осигурителната компанија како најповолно избрана во
процесот на јавните набавки.

447 - Даноци кои не зависат од работењето

Кај ова конто има значително намалување на трошоците од 64,75
индексни поени, и тоа во најголем дел како резултат на намалени трошоци за
административни услуги.

449 - Останати трошоци на работењето

Кај ова конто има зголемување за 4,00 индексни поени, кое произлегува
главно од зголемувањето на трошоците по договор за дело, трошоци за
вештачење и адвокатски услуги, како и трошоци за лиценци и сертификати.

464 - Кусоци, кало, растур, расипување и кршење

Кај ова конто има намалување на трошоците за 22,33 индексни поени во
делот на работењето на Рибникот - смртност на риби.

700 - Трошоци во продадени производи и услуги

Кај ова конто има зголемување за 145,43 индексни поени.

701 - Набавна вредност на продадени стоки

Кај ова конто има намалување на набавната вредност на продадени стоки
за 35,91 индексни поени, што произлегува од намалената набавна вредност на
риби што се продаваат преку Рибарница, како и од намалената набавна
вредност на стоки што се продаваат преку Бифе ски лифт.

Од прегледот за остварените финансиски показатели за третото
тромесечие за 2017 година произлегува дека вкупните неизмирени обврски се
намалени за 3,51 индексни поени, како резултат на намалени обврски за ДДВ,
за фондот за води и намалени обврски кон вработените.

Вкупните ненаплатени побарувања се зголемени за 11,25 индексни
поени. Ова зголемување претежно се однесува на доспеаните побарувања од
ЗК „Пелагонија“ кои изнесуваат 46.652.748 денари.

Состојбата на жиро сметката во ова тромесечие е поволна.



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

III тромес. III тромес. III тромес. III тромес. III тромес. III тромес. III тромес.
1.Вкупно приходи 62.117.131 61.158.642 56.172.210 100,00% 90,43 91,85

740 Приходи од продажба на производи и услуги 61.169.377 59.942.513 55.577.877 98,94% 90,86 92,72
743 Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци 0 0 0 0,00%
745 Приходи од употреба на сопст.добра и услуги 93.480 95.206 100.643 0,18% 107,66 105,71
747 Приходи од закуп 236.205 163.485 236.205 0,42% 100,00 144,48
749 Останати приходи од продажба 0 0 0 0,00%
760 Добивки од прод.на немат.и мат.средства 0 0 0 0,00%
764 Вишоци 0 0 14.520 0,03%
765 Приходи од наплатени отпиш.побарувања 41.322 13.087 25.245 0,04% 61,09 192,90
767 Приходи од премии,субв.дотации и донации 233.584 369.228 168.916 0,30% 72,31
769 Останати приходи од работењето 125.169 54.621 26.218 0,05% 20,95 48,00
774 Приходи од камати од работењето 217.995 520.502 22.587 0,04% 10,36 4,34
775 Приходи од курсни разлики од работењето 0 0 0,00%
776 Приходи од вложувања - дивиденди 0 0 0,00%

2.Вкупно расходи 116.560.314 114.865.303 114.111.823 100,00% 97,90 99,34
Вкупно расходи - без амортизација 49.865.515 47.668.960 46.915.480 99,78% 94,08 98,42

400 Трошоци за суровини и материјали за п-во 458.113 573.284 255.364 0,22% 55,74 44,54
401 Трошоци за материјали за администрација 97.603 100.590 129.367 0,11% 132,54 128,61
402 Трошоци за енергија за п-во 1.582.502 1.455.725 1.142.681 1,00% 72,21 78,50
403 Трошоци за енергија за администрација 458.348 430.584 567.168 0,50% 123,74 131,72
404 Резервни делови и материјали за одрж. п-во 2.610.264 1.897.813 2.989.810 2,62% 114,54 157,54
405 Резервни делови и матер.за одрж.за админ. 27.376 53.130 51.550 0,05% 188,30 97,03
407 Сит.инвентар, амбалажа и автогуми п-во 56.629 20.524 7.977 0,01% 14,09 38,87
408 Сит.инвентар, амбалажа и автогуми админ. 27.972 14.881 2.682 0,00% 9,59 18,02
410 Транспортни услуги 0 0 0 0,00%
411 Поштенски,телефон.и интернет услуги 377.410 363.746 384.580 0,34% 101,90 105,73
412 Надв.услуги за израб.на добра и изврш.усл. 1.195 0 0 0,00% 0,00
413 Услуги за одржување и заштита 1.600.060 1.574.918 461.719 0,40% 28,86 29,32
414 Наем - лизинг 57.025 55.992 55.992 0,05% 98,19 100,00
415 Комунални услуги 98.625 96.650 93.228 0,08% 94,53 96,46
417 Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми 100.996 66.500 41.500 0,04% 41,09 62,41
419 Останати услуги 114.583 113.759 124.285 0,11% 108,47 109,25
420 Плата и надоместоци на плата за п-во 24.488.404 23.189.888 22.579.790 19,79% 92,21 97,37
421 Плата и надоместоци на плата за админ. 10.024.990 9.489.051 8.917.860 7,82% 88,96 93,98
422 Останати трошоци за вработените 109.253 448.144 70.000 0,06% 64,07 15,62

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 И 2017 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2017 ЗА III ТРОМЕСЕЧИЕ

Конто Опис

Изработил: Ангелевски Љупчо
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430 Трошоци за амортизација за п-во 66.200.012 66.832.697 66.832.697 58,57% 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. 96.521 112.496 50.175 0,04% 51,98 44,60
441 Надомест на трошоци на вработени 204.978 393.998 80.155 0,07% 39,10 20,34
442 Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О. 392.407 413.364 240.582 0,21% 61,31 58,20
443 Трошоци за спонзорства и донации 232.243 409.517 46.200 0,04% 19,89 11,28
444 Трошоци за репрезентација 42.974 33.415 24.620 0,02% 57,29 73,68
445 Трошоци за осигурување 1.030.460 1.004.191 1.047.683 0,92% 101,67 104,33
446 Банкарски услуги и трош.за платен промет 40.431 36.526 50.255 0,04% 124,30 137,59
447 Дан.кои не зависат од резулт.член.и др. 185.456 275.453 97.104 0,09% 52,36 35,25
448 Трошоци за користење на права 0 0 30.000 0,03%
449 Останати трошоци на работењето 1.031.753 1.135.890 1.181.294 1,04% 114,49 104,00
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 258.543 564.522 438.466 0,38% 169,59 77,67
466 Расход од отпис на побарувања 0 0 0 0,00%
468 Казни, пенали, надомест за штети и др. 54.069 26.923 0 0,00%
469 Останати расходи од работењето 11.396 91.378 0 0,00%
474 Расходи за камати од работење 124 25 1.547 0,00% 1.243,93 6.188,00

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

700 Трошоци за продадени производи и услуги 2.646.447 2.031.635 4.986.328 4,37% 188,42 245,43
701 Набавна вредност на продадени стоки 1.346.365 1.194.448 765.518 0,67% 56,86 64,09

3.Финансиски резултат (Добивка/Загуба) -54.443.183 -53.706.661 -57.939.613
3.Финан.резултат (Доб./Заг.) - без амор. 12.251.617 13.489.682 9.256.731

4.Вкупни неизмирени обврски 26.859.240 25.917.223 100,00% 96,49
4.1 Обврски кон добавувачи 13.287.439 13.473.994 51,99% 101,40
4.2 Обврски за нефактурисани стоки 430.095 666.284 2,57% 154,92
4.3 Обврски за данок од добивка 0,00%
4.4 Обврски за ДДВ 7.434.159 6.315.273 24,37% 84,95
4.5 Обврски по судски решенија 0,00%
4.6 Обврски кон фондот за води 322.246 135.126 0,52% 41,93
4.7 Обврски кон вработени 5.385.301 5.326.546 20,55% 98,91

5.Вкупни ненаплатени побарувања 76.872.101 85.522.477 100,00% 111,25
5.1 Побарувања од продадени риби 5.285.052 4.902.051 5,73% 92,75

Изработил: Ангелевски Љупчо
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5.2 Побарувања од угостителски услуги 0,00%
5.3 Побарувања од ел.енергија 2.032.035 1.167.308 1,36% 57,45
5.4 Побарувања од вода 69.296.767 79.117.764 92,51% 114,17
5.5 Други побарувања - извршени услуги 258.247 335.354 0,39% 129,86

6.состојба на жиро сметки 5.714.223 1.097.699 1,28% 19,21
7.Вкупен број на лица 247 245 100,00% 99,19

7.1 Број на лица вработени на неопред.време 234 231 94,29% 98,72
7.2 Број на лица ангажирани со договор за дело 13 14 5,71% 107,69

8.Износ на просечно исплатена нето плата 30.838 30.825 99,96

Изработил: Ангелевски Љупчо
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