Други ценпвнп шувствителни инфпрмации

Краткп пбразлпжение за рабптеоетп на РЖ Институт А.Д.
вп перипдпт 01.01. – 30.06.2016 гпдина
Вп првптп пплугпдие пд 2016 гпдина РЖ Институт прпдплжува сп кпнсплидација
на рабптеоетп пп изминатата 2015 гпдина кпја беще прва гпдина сп негативен нетпрезултат вп ппследните 15 гпдини пд рабптеоетп на РЖ Институт.
Вп перипдпт 01.01. – 30.06.2016 е пстварен негативен финансиски резултат, нп сп
пшигледнп ппдпбруваое вп пднпс на истипт перипд пд претхпдната гпдина.

I. БИЛАНС НА УСПЕХ
Оперативните прихпди на РЖ Институт за првптп пплугпдие пд 2016 гпдина
изнесуваат 48 милипни денари, нивп слишнп на набљудуванипт перипд вп минатата
гпдина.
Вп рамки на прихпдите, вп првптп пплугпдие пд рабптеоетп забележлива е
намалена прпдажба на пгнпптппрни материјали наменети за шелишната индустрија, и
тпа тпркет маса за 20%, пешен дплпмит за 17%, кпндиципнер за трпска за 20% и маса за
набиваое сп 14% ппниска реализација.
Граф.1 Реализација на пгн.маси вп H1 пд 2010- 2016 г.
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Оперативните расхпди изнесуваат 55,8 мил. денари и се ппниски за 16% вп пднпс на
истипт перипд лани. Кпга вп пресметката ќе се земе предвид прпмената на залихите вп
изнпс пд 900 илјади денари, изминатипт перипд РЖ Институт пствари пперативна
загуба вп изнпс пд 6,9 милипни денари.
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Трпщпците за ампртизација изнесуваат вкупнп 6,3 милипни денари и вп сппредба сп
лани тие се ппвиспки за 6%.
Финансиските прихпди изнесуваат 2,7 мил. денари, а финансиските расхпди
изнесуваат 4,2 милипни денари и се ппмали за 74% вп пднпс на истипт перипд лани.
Вп нив ушествп земаат расхпдите врз пснпва на камати вп изнпс пд 2,7 мил. денари и
расхпди врз пснпва на негативни курсни разлики пд рабптеоетп вп висина пд 1,5
милипни денари.
Кпга на пперативната дпбивка ќе се вкалкулираат финансиските расхпди и данпците,
пстварена е нетп-загуба пд 8,38 мил. денари. Иакп вкупнипт резултатпт е негативен, вп
сппредба сп изминатата гпдина пваа загуба е ппмала за 120% така щтп забележливп е
ппправуваое пд 2015 гпдина, кпја претставуваще пптещка гпдина за рабптеоетп на
РЖ Институт.

II. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
Ппстпјаните средства вп првата пплпвина пд 2016 гпдина се намалени за 7% вп пднпс
на истипт перипд ланската гпдина.
Текпвните средства изнесуваат 168 мил. ден. и се ппниски за 32% вп сппредба сп лани.
Најгплемп е двпјнптп намалуваое на залихите и намалуваоетп на ппбаруваоа пд
купувашите за 30%.
Вкупните залихи изнесуваат 40 мил.денари и вп пднпс на истипт перипд минатата
гпдина, тие се намалиле за 53% на вкупнп нивп. Кај нив најгплемп ушествп имаат
залихите на гптпви прпизвпди и залихите на прпизвпдствп вп тек.

Граф.2 Структура вп вкупните залихи 30.06.2016 г.
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Залихите на готови производи главнп се спстпјат пд бакарни легури и уметнишки
пдлеанпци, дпдека пак главнп ушествп вп залихите на производството во тек имаат
брпнзени пдлеанпци кпи се вп фаза на израбптка.
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Ппбаруваоата пд купувачи изнесуваат 76,4 милипни денари и се на нивп ппнискп за
30% вп сппредба сп лани.
Ставката на пбврски е намалена за 16% вп сппредба сп 30.06.2015 г, пд кпи текпвните
имаат намалуваое за 23%, а дплгпрпшните пбврски – за кредити бележат намалуваое
за 11% кпе е резултат на птплатата на дпстасаните ануитети.

III. РЕЗИМЕ
РЖ Институт е вп фаза на ппправуваое на спстпјбата пп претхпдната негативна гпдина,
сп сеущте актуелни пптреби пд сплидна финансиска ликвиднпст, следственп ппгплемп
искпристуваое на прпизвпдствените капацитети и намалени прпсешни трпщпци пп
единица прпизвпд.
Меначментпт презема некплку мерки за кратеое на трпщпците и кпнсплидација на
кпмпанијата, при щтп пшекуваме ппдпбрп рабптеое вп втпрптп пплугпдие пд гпдината.
Се разгледуваат и сите ппции за прпщируваое на аспртиманпт врз пснпва на
ппстпешката прпизвпдна ппрема и ресурси, какп на пример услуги на пескараое сп
нащите ппстпешки пескари, жареое на метални кпнструкции, цркпвни елементи кпи
дпсега не сме ги прпизведувале итн, а вп наспка на пстваруваое на ппзитивни
финансиски резултати.

РЖ ИНСТИТУТ АД СКОПЈЕ
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