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ПРЕДМЕТ:
Образложение кон постигнатиот резултат од работењето во период 01-03 месец
2021 год. искажан во Финансискиот извештаи за првото тримесечие од 2021 год.
Прилепска Пиварница АД – Прилеп, согласно обврската од гл.VI од Правилата за
котација, преку СЕИ-НЕТ, го објави Финансискиот извештај - Биланс на успех ( Извештај за
сеопфатна добивка ) за период 01-03 месец од 2021 год. Во тримесечното финансиско
известување веродостојно се искажани деловните промени во работењето на Друштвото и
постигнатиот резултат од работењето за што го објавуваме следното:
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
кон постигнатиот резултат за период 01.01. до 31.03.2021 год.
Прилепска Пиварница АД – Прилеп во работењето за период 01.01. до 31.03.2021 год. оствари
приходи, расходи и финансиски резултат и истите ги искажа и објави во неревидиран Биланс на
успех ( Извештај за сеопфатна добивка ) за првото тримесечие од деловната 2021 год.
а) Сметководствени политики и методи на вреднување
Во 2021 год. во Прилепска Пиварница АД Прилеп во целост се спроведувани сметководствените
политики и методите на вреднување кои се применувани и во 2020 год. при што не се
евидентирани промени во сметководствените политики и проценки, ниту во методите на
вреднување на позициите во финансиските извештаи.
б) Остварени вкупни приходи
Во првото тримесечие од 2021 год. остварен е вкупен приход во износ од 277.344 илј.ден. кој во
споредба со остварениот вкупен приход во 2020 год. од 301.148 илј.ден. покажува остварување
од 92,10%. Во структурата на приходите најголемо учество има приходот од продажба на
производи од 203.382 илј. ден. и учествува со 73,33%, па приходот од продажба на стоки од 65.056
илј. ден. кој учествува со 23,46%, додека останатите приходи од 8.166 илј.ден. учествуваат со
2,94% и се остварени по основ на приходи од употреба на сопствени производи, останати деловни
приходи и финансиски приходи.
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в) Остварени вкупни расходи
Остварените вкупни расходи во првото тримесечие од 2021 год. изнесуваат 277.744 илј.ден. и во
споредба со остварените вкупни расходи во 2020 год. од 310.877 илј.ден. бележат намалување и
се остварени со 87,41%. Во структурата на расходите поодделно по вредност и процент најмногу
учествуваат следните расходи, со споредбени податоци за 2020 год., и тоа:
- Потрошените суровини и материјали од 97.886 илј.ден. со реализирање од 89,06%,
потрошена енергија и материјали за енергија од 16.651 илј.ден. со реализирање од 83,61%,
транспортните услуги од 14.324 ден. со реализирање од 86,03%, 9,37%, услуги за одржување и
заштита од 3.130 илј.ден. со реализирање од 86,41%, останати услуги од 4.298 илј.ден. со
реализирање од 64,97%, како и трошоците за вработените – за исплата на бруто плати од 36.205
илј. ден. со реализирање на платите од 90,80%.
Причините за намалено реализирање на расходите според погоре наведените податоци во
основа се превземените мерки за пратење на трошоците, нивна заштеда и елиминирање на
несуштинските трошоци во работењето во првото тримесечие од 2021 год.
Бруто платите се со реализација од 90,80%, што е доказ за спроведената стратегија во Друштвото
да се задржуваат работниците и да не се намалуваат платите на вработените, без оглед на
опаднатите приходи во одработениот дел од 2021 год. и без оглед на присутната Ковид 19
пандемија и нејзиното деструктивното влијание врз работењето на Друштвото.
г) Остварен финансиски резултат
Врз основа на вредноста на остварениот приход од работењето и остварените вкупни расходи во
првото тримесечие од 2021 год. Друштвото оствари позитивен финансиски резултат од 5.600
илј.ден. и истиот е далеку поповолен споредено со остварениот резултат во истиот период од
2020 год.
д) Исплатени дивиденди
Во првото тримесечие од 2021 год., а врз основа на донесената одлука на Акционерското
собрание на Друштвото добивката по оданочување да се распредели за вложувања во нови
инвестиции (реинвестирана добивка), не е вршена исплата на дивиденда по тој основ, а воедно
не се вршени исплати на бруто дивиденди по претходни одлуки за распоред на добивката за
дивиденди од претходни години.
ѓ) Инвестиции ( вложувања во недвижности, постројки,опрема)
Во текот на првото тримесечие од 2021 год., како и во повеќе изминати години, Прилепска
Пиварница АД Прилеп го продолжи позитивниот инвестициски циклус со вложувања во
недвижности, постројки и опрема и нивно ставање во употреба со вкупна набавна вредност на
завршени инвестиции и инвестиции во тек во износ од 5.586 илј.ден.
е) Обврски – кредитна задолженост
Прилепска Пиварница АД Прилеп во првото тримесечие од 2021 год., како и во изминатите
периоди, финансирањето на редовните и инвестициските активности ги покрива од сопствени
извори ( од тековни парични средства и од претходно заштедени парични средства) поради што
во финансиските извештаи не е искажана никаква кредитна задолженост.
ж) Планови – исполнувања/очекувања
Прилепска Пиварница АД Прилеп планот за работење и постигнувањето на финансискиот
резултат за првото тримесечие од 2021 год. го оствари на задоволително ниво со остварување на
приходите од продажба зголемени за 7,0% во однос на планот, а кај расходите од работењето
реализирањето е со пораст од само 1,0% во однос на планот, а што доведува до остварување на
позитивен финансиски резултат односно добивка, видно од објавениот финансиски извештај.

Прилеп,
04.05.2021 год.
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