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ИЗВЕШТАЈ  НА  НЕЗАВИСНИОТ  РЕВИЗОР  

До Раководството на БИМ АД Свети Николе                                            

Извештај за финансиските извештаи 
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе, 

коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2017 година и извештајот за 
сеопфатна добивка, паричните текови и извештајот за промените во капиталот за годината која што 
завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.  

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи  
Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски 

извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа 
одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е 
релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се 
ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; 
избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени 
проценки коишто се разумни во околностите. 

Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата 

ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија 
прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди 
бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно 
прикажување.  

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите 
и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на 
ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на 
финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки 
на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното 
презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се 
соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната 
контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените 
сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на 
менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за 
да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

Мислење 
Според наше мислење,  финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите 

материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото БИМ АД Свети Николе , на ден 31 декември 
2017 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто 
завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.
  

Ефектplus
ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА

Е-пошта:audit@macedonia.cc
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 26 л. 3 1000,Скопје Тел: (02) 2465-243; 2464-789

Факс: (02) 2401-372Бул.Кузман Ј. Питу бр.15 лок 11, audit@macedonia.cc      тел: 02/2465‐243, 2401‐371; Факс 02/2401‐372  
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Останати прашања 
Финансиските извештаи на Друштвото, за претходната година која завршила на 31.12.2016 

година беа ревидирани од друг ревизор, кој во својот извештај од 11.04.2017 година изрази 
неквалификувано мислење. 

 Извештај за други правни и регулаторни барања 

Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка и финансиски извештај согласно 
барањата на член 476 од Законот за трговски друштва. Согласно член 34 (д) од Законот за ревизија наша 
одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната 
сметка и финансиските извештаи за истата деловна година. 

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е 
ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај 
за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. 

Според наше мислење годишниот извештај и годишната сметка за годината која завршува на 
31.12.2017 година се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации 
обелоденети во ревидираните финансиски извештаи за истиот период. 

                                                                                          

   
  
  
  
  
                                                                                               

                                                                                            

 Скопје, 11.04.2018 

 

 

 

 

      

 

  

  

Овластен ревизор кој ја вршел 
ревизијата 

 Кристина Тилиќ 

Управител 

                Кристина Тилиќ 



Извештаите се одобрени од Одборот на директори на состанокот одржан на ден 05.03.2018
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           ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК НА ДЕН 31.12.2017 
 

(во илјади денари) 

2017 2016 

Парични текови од оперативни активности 

Нето добивка                48,701                 47,948  

Амортизација                  7,680                   7,517  

Усогласување на капитал за откупени сопствени акции                    (144) 

Вредносно усогласување на залихи                      518                       568  

Кусок                         -                        149  

Расходи врз основа на директен отпис на побарувања                  6,402                       477  

Добивка пред промени во работен капитал                63,301                 56,515  

Залихи              (21,513)                 (2,671) 

Побарувања од купувачи              (11,458)              (17,953) 

Заеми              (11,416)              (29,935) 

Останати побарувања и АВР                  5,223                  (5,060) 

Останати краткорочни обврски и ПВР                  7,782                  (2,178) 

Обврски спрема добавувачи                 (3,214)                  1,260  

Нето парични средства од опертивни активности                28,704                       (22) 

Парични текови од инвестициони активности 

Набавка/оттуѓување на основни средства                 (3,134)                 (8,195) 

Нето парични средства од инвестициони активности                 (3,134)                 (8,195) 

Парични текови од финансиски активности 

Исплатени дивиденди              (16,387)              (13,574) 

Нето парични средства од финансиски активности              (16,387)              (13,574) 

Промена во парични средства                  9,183               (21,791) 

Парични средства на почеток на годината 75,965 97,756 

Парични средства на крај на годината 85,148 75,965 
 

 

 

 

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ 
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2017 

 

 

Во  илјади денари 
Основачки 
капитал 

Резерви 
Акумулирана 
добивка/загуба 

Вкупно капитал 

 Состојба  со  1  Јануари  2016                63,291             42,293             181,930                    287,514  
Нето добивка за 2016               47,947                      47,947  
Реинвестирана добивка              8,029                (8,029)                               -   
Исплатена дивиденда            (13,574)                   (13,574) 

Состојба на 31.12.2016                63,291             50,322             208,274                    321,887  

    

Во  илјади денари 
Основачки 
капитал 

Резерви 
Акумулирана 
добивка/загуба 

Вкупно капитал 

 Состојба  со  1  Јануари  2017                63,291             50,322             208,274                    321,887  
Нето добвка за 2017               48,701                      48,701  

Распределба на добивката во 
корист на резервите              1,659                (1,659)                               -   

Откупени сопствени акции 
корекција            (3,836)            (16,387)                   (20,223) 

Исплата на дивиденда                               -   

Состојба на 31.12.2017                63,291             48,145             238,929                    350,364  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи  



БЕЛЕШКИ  КОН  ФИНАНСИСКИТЕ  ИЗВЕШТАИ  

1. Општи податоци 
На датумот на изготвување на финансиските извештаи односно на 31.12.2017 Друштвото е 
регистрирано со следните податоци: 

Полн назив на правното лице:  Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ 
АД Свети Николе  

Краток  назив на правното лице:  БИМ АД  Свети Николе 
Седиште на правното лице:  Железничка бр.164 Свети Николе, Свети Николе 
Датум на основање: 01.10.1964 
Организационен облик:  Акционерско Друштво АД 
Големина на субјект: среден 
Матичен број: 4043600 
Даночен број: МК4025997100945 
Приоритетна дејност: 23.99 –Производство на други неметални минерални производи, неспомнато 

на друго место 
Акционерскиот капитал изнесува 63.290.322  денари  и се состои од 10.155 акции, од кои едно 

физичко лице поседува 53,36% и 3,95% се сопствени акции.  
Овластено лице и извршен директор е Ѓорѓи Стојанов 
 
Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори. 

2. Основи за подготовка 
Во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 

84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16 и 30/16 ) малите претпријатија во Република Македонија има обврска 
да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни 
стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Македонија“. 

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство 
(Службен весник на Република Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените 
Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.  

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. 
Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето 
работење. 

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики 
обелоденети во белешката три. 

Финансиските извештаи се прикажани во  македонски илјади денари и се изготвени  врз  основа на 
податоците од работењето за период  01.01. до  31.12.2017  година споредени со податоците од работењето  
од  01.01. до  31.12.2016  година на друштвото идентификувано во белешка еден. 

Изготвувањето на финансиските извештаи му налага на раководството  да прави проценки и 
претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, 
приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. 
Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. 
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Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во 
било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.  

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на 
сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски 
извештаи се опишани во белешката пет. 

3. Основни сметководствени политики 
Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските 

извештаи се следните: 

3.1 Признавање на приходи 
Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане 

економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат. 

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и 
одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане 
економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат. 

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот 
принос на средства.  

3.2 Признавање на расходи 
Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно 

дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат. 

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од 
страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат. 

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Македонија. Основа за пресметување 
на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и 
расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно 
прописите, по стапка од 10%. [2016:10%]. 

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана 
даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од 
добивка важечки на датумот на билансот на состојба. 

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се 
јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и 
износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според 
важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на 
состојба. 

Co состојба на 31 Декември 2017 и 2016 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни 
средства и обврски, бидејќи нема оданочиви времени разлики на овие датуми. 

3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните 
разлики 

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска 
противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата се врши под 31.12.2017 
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Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и 
обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на 
успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. 

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2017 е следна: 
 2017 2016 

1 EUR 61,4907 61,4812 
1 USD 51,2722 58,3258 

3.4 Недвижности и опрема 
Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го 

поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат 
објективно да се измерат. 

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои 
влегуваат: 

 фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати); 
 царините и даноците при неговата набавка; 
 трошоци за подготвување на местото; 
 иницијални трошоци во врска со испорака и ракување; 
 трошоци на монтажа и 
 надомести на експерти поврзани со средството. 

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, 
намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и 
инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај 
на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на 
останати расходи. 

Применетите годишни стапки на амортизација за 2017 година во однос на 2016 година се следните: 
 2017 2016 
Недвижнини, опрема, транспортни средства 
и компјутери 

2,5-25% 2,5-25% 

Алати и машини 10% 10% 

Мебел 10-20% 10-20% 

3.5 Залихи 
Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. 

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна 
состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со 
исклучок на данокот на додадена вредност. 

Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците 
за приготвување на залихите за продажба. 

Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, 
пресметани според методот на просечни цени. 

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите. 
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3.6 Финансиски инструменти 
Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба 

на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на 
финансискиот инструмент.  

а) Побарувања од купувачи 

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка 
на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна . 
Сметководствената вреднсот на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на 
трошокот во биланост на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во 
билансот на успех како приход. 

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање 

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни 
или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна 
намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се 
проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.  

На секој датум на билансирање,  Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување 
на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само 
доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по 
првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на 
предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат 
веродостојно да се проценат.  

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба 
од оштетување, вклучуваат: 
 Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата; 
 Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата; 
 Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот; 
 Неисполнување на договорите или условите за кредитирање; 
 Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот; 
 Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал; 
 Отпочнување на стечајни постапки; 
 Активирање на обезбедувањето. 

Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа 
за сите изложености.  

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната 
вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) 
дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансискто средство. Евидентираниот 
износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со 
истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.  

в) Финансиски обврски, кредити и заеми  

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените 
износи (т.е. номиналната вредност). 



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2017 

14 |  
 

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз 
основа на ефективната каматна стапка.  

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во 
нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 
месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни. 

 

3.7 Пари и еквиваленти на парични средства 
Парите и паричните еквиваленти се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За 

целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични 
средства на сметки во банки. 

3.8 Капитал и резерви 
Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги 

опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува 
издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. 
Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на 
билансот на состојба. 

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. 
Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.  

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, 
односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не 
достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се 
намали, мора да се дополни на ист начин.  

Законската резерва може да се користи  само за покривање на загуби. Износот на законската 
резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи  за исплата на 
дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието. 

3.9 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на 
работниот однос 

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во 
согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се 
уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. 
Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. 

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална 
отпремнина која одговара на две  месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на 
пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека 
сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментов е мала. 

3.10 Наеми 
Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои 
се својствени за сопственоста.  
Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот. 
Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорт. 
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3.11 Државни поддршки 
Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите 

во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат. 

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се 
признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека 
Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка 
потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ 
животниот век на средството 

3.12 Неизвесни средства и обврски 
Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде 

потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост 
под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиките извештаи, туку само се 
обелоденуваат.  

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде 
потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост 
под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот 

4. Управување со финансиски ризици 
4.1 Фактори на финансиски ризици 
Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик 

(вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик 
и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик  со фокусирање на непредвидливоста на 
финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти  на финансиските 
резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно 
Одбор на содружници и управителот . Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите 
се искуствени и засновани на усвоените практики од раководството. 

4.2 Пазарен ризик 

Ризик од промена на курсеви на валути 
 Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната 

валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не 
се лесно достапни во Република Македонија. 

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани 
во странски валути е како што следува: 

 
2017 2016 

Средства 57.583   52.371   
Обврски 2.143 4.814   
Нето (неусогласеност) 59.726   57.185   

 

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2017 година е стабилен 
без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско. 
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Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на курсот на ЕУР. Следнава табела детално 
ја прикажува осетливоста на 1% намалување на денарот во споредба со ЕУР. 
Во илјади денари 2017 2016 
Загуба од курсни разлики -597   -572   

 

Во случај на зголемување на вредноста на денарот за 1% ефектот би бил добивка во истиот износ. 

Ценовен ризик 
 Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси ( струја, 

наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и 
материјалните средства.  

Ризик од промена на каматни стапки 
Друштвото нема задолжувања по основ на заеми и кредити со 31.12.2017 година. 

4.3 Кредитен ризик 
Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции 

како и од доспеани ненаплатени побарувања.   
 Ризикот од ненаплата во друштвото е висок во делот на побарувања поради отсуството на гаранции 

за наплата на обезбедените добра и услуги.  
На  31.12.2017 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи 

депозити во банки изнесува 38,324 илјади денари (2016: 33,269 илјади денари).  

Друштвото на сметки во банки има готовина од 84,863 илјади денари [2016: 75,615 илјади денари]. 
Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2017 и 2016 година 
респективно. 

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост 
и следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на 
резултатите на избраната банка. 

4.4 Ризик на ликвидност 
 Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен 

готовински тек за намирување на обврските во рок. 
Раководството ја следи ликвидоносната резерва составена од готовина и еквиваленти како и 

можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови. 

Друштвото во текот на деловната 2017 година има остварено добивка од 48.701 илјади денари. 
Работниот капитал на друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и 
изнесува 292.167 илјади денари (2016: 255.306 илјади денари). 

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги 
подмирува обврските во договорените рокови. 
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4.5 Останати ризици  
Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат. 

4.6 Управување со капиталот  
 Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување 
на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална 
структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот. 
 Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени 
дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на 
проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност. 
 
 Ризикот од финансирање се следи преку показателите за задолженост кои во 2017 и 2016 година се 
како што следува: 
 2017 2016 
Показател на задолженост 0.000% 0.000% 
Капитал/Средства 3.77% 2.77% 

Раководството врши редовна анализа на задолженоста: 

2017 2016 

Обврски по кредити - - 
Пари и парични еквиваленти 84.863 75.615 

Нето обврски кредити -84.863 -75.615 

Капитал 350.364 321.887 
Нето обврски кредити/Капитал - - 

5. Клучни сметководствени проценки и мислења 
Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки 

на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на 
историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни 
во дадени околности. 

Клучна проценка и претпоставка во 2017 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. 
Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е значајно обезвреднета. 

Функционална валута на друштвото е македонски денар. 

6. Оперативни сегменти 
Друштвото известува само за еден сегмент. Операциите географски се лоцирани во Република 

Македонија. 

7. Приходи од дејноста 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Приходи од продажба во земјата 267,497 192,581 
Приходи од продажба во странство 100,457 136,863 
Приходи од продажба на резервни делови и отпад 6 97 

Вкупно  367,960 329,541 
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8. Останати приходи 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Приходи од вредносно услогласување на залихи 6  

Вишоци 255  

Останати приходи 1,791  9,309  

Приход од отпис на обврски 15,659  303  

Вкупно 17,711  9,612  

9. Потрошени материјали 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Трошоци за суровини и материјали                           219,386                        209,573   

Трошоци за енергија                              4,571                             5,414   

Потрошено гориво                                  665                                686   

Потрошени резевни делови                              1,207                             1,203   

Трошоци за амбалажа и ситен инвентар                            46,969                             7,479   

Вкупно                          272,798                        224,355   

10. Трошоци за вработените 
 

(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 
Плати и надоместоци на плата (бруто)                               24,982                             23,573  

Надоместоци на трошоци на вработените и подароци                                 5,047                               4,258  

Вкупно                               30,029                             27,831  
 
 
Просечениот бројот на вработени на 31.12.2017 година изнесува 70 (2016: 69)вработени.  
 (1) Краткорочни користи за вработените 
Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет 

месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите 
за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. 
Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на 
недисконтираниот износ на користите. 

(2) Користи по престанок на вработувањето 
Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во 

согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се 
уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето 
на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија 
минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на 
пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека 
сумата е незначајна за финансиските извештаи. 
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11. Останати трошоци 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Транспортни услуги                            4,781                           4,813   

Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет                                397                              444   

Услуги за одржување и заштита                                559                           4,258   

Комунални услуги                                537                              439   

Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми                                 216                              102   

Останати услуги                            3,410                              781   

Трошоци за спонзорства и донации 
                               105   

   
98   

Трошоци за репрезентација                                 584                              552   

Трошоци за осигурување                                191                              196   

Банкарски услуги и трошоци за платен промет                                703                              652   

Даноци кои не зависат од резултатот                                590                              641   

Вредносно усогласување на залихи                                518                              568   

Кусок  
                           149   

Расходи врз основа на директен отпис на побарувања                            6,402                              477   

Расходи за дополнително одобрени попусти                            4,385                           2,039   

Останати расходи од работењето                                464                           1,477   

Вкупно                          23,842                         17,686   
 

12. Финансиски приходи 

 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва 239 51 

Останати финансиски приходи 
 

34 

Позитивни курсни разлики 215 310 

Вкупно 454 395 

13. Финансиски трошоци 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Негативни курсни разлики 
   

374   
   

458   

Вкупно 
   

374  
   

458  
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14. Данок од добивка 
Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните 

расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања 
во инвестициски вложувања.  

(во илјади денари) 
2017 2016 

Добивка пред оданочување                          54.774                         52.605   
Непризнаени расходи                            7.614                           2.009   
Намалување за реинвестирана добивка -                          1.659   -                       8.030   
Даночна основа                          60.729                         46.584   
Пресметан данок 10%                                 6.073                               4.658  

  

15. Нематеријални средства 

 (во илјади денари) 

Опис Софтвер и останати права 

 Набавна  вредност 

 Состојба  со  01.01.2017                      461  

Зголемувања во тековната година                      114  

 Состојба  со 31.12.2017                     575  

 Акумулирана исправка на вредноста 

 Трошок  за  годината-аморт.                       (46) 

 Состојба  со 31.12.2017                      (46) 

    

 Набавна  вредност   

 Состојба  со  01.01.2016                        79  
 Зголемувања/намалувања  во  текот  на  годината                      382  

 Состојба  со 31.12.2016                     461  

 Акумулирана исправка на вредноста 

 Состојба  со  01.01.2016 

 Трошок  за  годината-аморт. 

 Состојба  со 31.12.2016                         -   

Нето состојба со 31.12.2017                     529  

Нето состојба со 31.12.2016                     461  

Нето состојба со 31.12.2015                        79  
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16. Материјални средства 

 (во илјади денари) 

Опис Земјиште Објекти 
Постројки и 

опрема 
Вложувања во 

тек Вкупно 

 Набавна  вредност 

 Состојба  со  01.01.2017                4,788                 86,023                     82,695                 1,079                     174,585  

 Зголемувања/намалувања  во  
текот  на  годината                     316                          396                 2,309                          3,021  

Пренос од вложувања во тек                      2,057               (2,057)                                -   

 Состојба  со 31.12.2017               4,788               86,339                   85,148               1,331                     177,606  
 Акумулирана исправка на 
вредноста 

 Состојба  со  01.01.2017                      -                (66,153)                  (46,206)                     -                     (112,359) 

 Трошок  за  годината-аморт.                (1,720)                    (5,915)                       (7,635) 

 Состојба  со 31.12.2017                      -              (67,873)                 (52,121)                     -                     (119,994) 

            

 Набавна  вредност           

 Состојба  со  01.01.2016                       1                 86,023                     81,619                    989  
   

168,632  

 Зголемувања/намалувања  во  
текот  на  годината                4,787                       2,936                      90  

   
7,813  

Намалувања (расходувања, 
оттуѓувања )                    (1,860) 

   
(1,860) 

 Состојба  со 31.12.2016               4,788               86,023                   82,695               1,079                     174,585  
 Акумулирана исправка на 
вредноста 

 Состојба  со  01.01.2016              (64,348)                  (42,354)                   (106,702) 

 Трошок  за  годината-аморт.                (1,805)                    (5,712)                       (7,517) 
Намалувања (расхододувања, 
отуѓувања )                      1,860                          1,860  

 Состојба  со 31.12.2016                      -                (66,153)                  (46,206)                     -                     (112,359) 

      

Нето состојба со 31.12.2017               4,788               18,466                   33,027               1,331                        57,612  

      

Нето состојба со 31.12.2016               4,788               19,870                   36,489               1,079                        62,226  

      

Нето состојба со 31.12.2015                       1               21,675                   39,265                   989                        61,930  
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17. Залиха 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Суровини и материјали на залиха                   81,444                    64,277  

Залиха на резервни делови                      3,151                       3,058  

Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба                      4,983                       4,823  

Залиха на производи за продажба                   48,095                    44,521  

Вкупно                 137,674                  116,680  
 

18. Побарувања од купувачи 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Побарувања од купувачи во земјата                   29,335                    33,915  

Побарувања од купувачи во странство                      8,989                    10,206  

Останати краткорочни побарувања од неповрзани страни                             -                        3,814  

Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи                             -                    (14,666) 

Вкупно 38,324  33,269  

19. Краткорочни финансиски средства 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

 Краткорочно орочени денарски средства                   41,758                    30,342  

Вкупно                   41,758                    30,342  

20.  Побарување од државата 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност                      2,988                       8,079  
Останати побарувања од државата                              -                           110  

Вкупно 2,988  8,189  

21. Парични средства и еквиваленти 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Парични средства на трансакциски сметки во денари                   36,269                    33,450  

Парични средства во благајна во денари                           93                            44  

Парични средства на трансакциски сметки во девизи                   48,594                    42,165  

Парични средства во благајна во девизи                           30                               9  

Хартии од вредност - готовински еквиваленти                         161                          296  

Вкупно 85,148  75,965  
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22. Капитал 
Акционерскиот капитал на Друштвото заклучно со 31.12.2017 година изнесува 63,290 илјади денари 

(2016: 63,290 илјади денари) и се состои од 10,155 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР. 

Сопственици на акциите се физички лица, од кои едно физичко лице поседува 53,36% од акциите. 

Заклучно со 31.12.2017 друштвото има откупено 401 сопствени акции во вкупен износ од 3,836 илјади 
денари. 

Согласно Законот за данок на добивка даночната стапка е 10%. Данок на добивка не се плаќа на 
задржаните добивки. 

Oснова за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на 
разликата помеѓу вкупните приходи и расходи зголемена за непризнаените расходи, намалена за 
реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања во тековната година.  

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. 
Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање 
од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за 
друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на 
друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така 
создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.  

Законската резерва може да се користи  само за покривање на загуби. Износот на законската 
резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи  за исплата на 
дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери. 

Заклучно со 31.12.2017 друштвото има исплатено дивиденда во износ од 16,387 илјади денари 
(2016:13,574 илјади денари). 

Задржаната добивка  на 31.12.2017 изнесува 238,929 илјади денари ( 2016: 208,274 илјади денари).  

23. Обврски спрема добавувачи 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Обврски спрема добавувачи во странство                      2,143                       4,814  

Обврски спрема добавувачи во земјата                      1,649                       2,192  

Вкупно                      3,792                       7,006  

 

24. Обврски за даноци 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Обврски за данокот на додадена вредност                             -                             44  
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи                      1,757                       1,104  

Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки                             -                             16  

Вкупно                      1,757                       1,163  
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25. Обврски спрема вработени 
(во илјади денари) 

Опис 2017 2016 

Обврски за останати надоместоци на вработени                           20                            24  

Вкупно                           20                            24  
 

26. Пресметани приходи 
Друштвото со 31.12.2017 искажува пресметани приходи врз основа на однапред наплатени 

побарувања во износ од 8,156 илјади денари (2016: 964 илјади денари) 

27. Трансакции со поврзаните страни 
Друштвото нема трансакциите со поврзани страни со датумот на финансиските извештаи. 

28. Примање на органите на управување 

 

Нето приходи
(31.12.2017)

Нето плата 3.412.485

Нето надоместоци за членови на Одбор на Директори 295.496

Останати нето надоместоци 273.048

Вкупно 3.981.029

29.  Неизвесни обврски 
 Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи 

доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои 
можност за разумна проценка на износот. 

Судски спорови 

Со датумот на билансот кон и од Друштвото има активни судски спорови. 

Менаџментот смета дека нема потенцијални значајни обврски по основ на овие судски спорови кои 
треба да се прикажат во финансиските извештаи. 

Даночни обврски 

Даночните обврски искажани во биласнсите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната 
власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената 
даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни 
обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност. 

30. Настани по датумот на билансот на состојба 
Нема значајни настани кои се случиле по датумот на билансот на состојба, кои влијаат на 

финансиските извештаи и кои треба да бидат обелоденети. 
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EM6C: 04043600 
UenocHo HMe: <l>a6p111Ka 3a npo11t3BOACTBO Ha 6111ryMeHCK11t 1113011au.1110H111 MaTep111ja11111 
6VIM AA CeeT111 H111Ko11e 
BHA Ha pa6ora: 450 
TVln Ha rOAHWHa CMeTKa: roAHWHa CMeTKa 
Tvin Ha AOK}'MeHT: ro.QHWHa CMeTKa 
ro.Q111Ha: 2017 

J1111cra Ha np111Ka1.1eH111 AOKyMeHrn: 
06jacHyea1.1KH 6enewK111 
<l>HHaHCHCKH l.13BewTaH 

&tmaHC Ha COCTO ·6a 

03HaKa 3a Aon 

1 

2 

3 

4 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

19 

21 

26 

29 

30 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

45 

47 

49 

50 

52 

58 

59 

60 

61 

63 

On Mc 

- - AKTI1BA: A.HETEKOBHVI CPE,QCTBA 
(002+009+020+021 +031) 

- - I.HEMATEPVIJAJlHVI CPEJ::tCTBA 
(003+004+005+006+007+008) 

- - Vl3.QaTOU.H 3a pa3eoj 

- - K0Hu.ec111l-1, naTeHTM, 11111u.eHu.111, 3awr111THl-1 3Hau.111 
vi C/1l-1"1HH npaea 

- - II. MATEPVIJAllHVI CPEACTBA 
(010+013+014+015+016+017+018+019) 

- - He,QBVl>KHOCTH {011+012) 

- - 3eMjV1WTe 

- - rpaAe>KHlll o6jeKTlll 

- - nocrpojK111 111 onpeMa 

- - TpaHcnopTHVI cpe,acrea 

- - AllaT, noroHCKlll VI KaHu.enapHCKH HHBeHrap H 
Me6en 

- - Marepl-1ja11H111 cpe,acrea eo noAroroeKa 

- - OcraHarn Marep111janHV1 cpe,acrea 

- - IV. AOJlroP04HVI <l>VIHAHCl'ICKVI CPEJ::tCTBA 
{022+023+024+025+026+030) 

- - Bno>KyBaH>a BO A0/1ropo4Hl-1 xapTVIVI OA epe.QHOCT 
(027+028+029) 

- - B/lO>KyBatba BO xapTHH OA Bpe,QHOCT cnope.a 
o6jeKTHeHara epe,qHocr npeKy A06HeKaTa 11111111 
3ary6ara 

- - OcraHarn .Qo11ropo1.1H111 Q>viHaHci.icKVI cpeacrea 

- - 6. TEKOBHVI CPE,QCTBA (037+045+052+059) 

- - I. 3AJ1VIXVI (038+039+040+041+042+043) 

- - 3am1XH Ha cypoBHHH Ill Marep111ja11111 

- - 3a/1HXV1 Ha pe3epBHH Ae/lOBH, CHTeH HHBeHTap, 
aM6a11a>1<a 111 aeToryMH 

- - 3a/1HXH Ha roTOBH npOV13BOAV1 

- - 3a/1HXH Ha TprOBCKH CTOKH 

- - III. KPATKOP04Hl-1 n06APYBAl-bA 
(046+047+048+049+050+051) 

- - no6apyeatba OA i<ynyeat.{H 

- - no5apyeaH>a CA .Qp>Kaeara no ocHos Ha AaHou111, 
npHAOHecH, u.apVIHa, aKU."13"1 VI 3a ocraHaTVI AaBa"IKH 
KOH AP>Kaeara (npern11aT111) 

- - no6apyeaH>a OA epa6oTeHHTe 

- -N. KPATKOP04HVI <l>VIHAHCVICKVI CPEACTBA 
(053+056+057 +058) 

- - OcraHaTH KpaTKopot.{HH Q>111HaHcV1cK111 cpe,acrea 

- - V. nAPVl4HVI CPEACTBA VI nAPVl4HVI 
EKBVIBAJlEHTVI (060+061) 

- - napVILIHH cpeACTBa 

- - napVll.IHlll eKBHBa/leHTVI 

- - BKYnHA AKTVIBA: CPEACTBA 

HeTo 3a TeKoBHa 6pyro 3a McnpaeKa Ha 
roAMHa TeKOBHa roAMHa 0 PeAHocra 38 

58.197.852,00 

529.191,00 

79.265,00 

449.926,00 

57.611.529,00 

21.420.554,00 

4.787.455,00 

16.633.099,00 

33.614.884,00 

988.525,00 

251.149,00 

1.331.738,00 

4.679,00 

57.132,00 

57.132,00 

305.892.917,00 

137.674.895,00 

81.445.409,00 

8.134.112,00 

30.871.613,00 

17.223. 761,00 

41.311.444,00 

38.323.730,00 

2.987.714,00 

41.758.410,00 

41.758.410,00 

85.148.168,00 

84.986.831,00 

161.337,00 

364.090. 769,00 

TeKOBHa rOAKHa 
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npeTXOAHa 
rOAMHa 

66.580.032,00 

460.981,00 

79.265,00 

381.716,00 

62.225.968,00 

22.824.535,00 

4.787.455,00 

18.037.080,00 

36.846.761,00 

1.439.995,00 

35.229,00 

1.079.448,00 

3.893.083,00 

3.893.083,00 

3.893.083,00 

264.466.120,00 

116.680.121,00 

64.275.042,00 

7.883.699,00 

27.489.083,00 

17.032.297,00 

41.478.793,00 

33.26B.3n,oo 

8.189.316,00 

21.100,00 

30.342.000,00 

30.342.000,00 

75.965.206,00 

75.668.739,00 

296.467,00 

331.046.152,00 
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(001 +035+036+044+062) 

64 - - B. BOH6"1JlAHCHA EB"1AEHU"1JA - AKT"1BA 10.054.914.543,00 

65 - - nACIABA: A. rnABHIAHA IA PE3EPB"1 (066+067-
350.364.659,00 321.886.235,00 068-069+070+071 +075-076+077-078) 

66 - - I. OCHOBHA rnABHl'1HA 63.290.694,00 63.290.693,00 

68 - - III. conCTBEHH AKUHH (-) 3.835.950,00 

- -V. PEBAflOP"13AU"1CKA PE3EPBA l'1 PA3Jll'1K"1 
70 OA BPE,QHYBAl-bE HA KOMnOHEHTI1 HA 9.549.276,00 9.549.276,00 

OCTAHATA CEOn<l>ATHA A06"1BKA 

71 - - VI. PE3EPB"1 (072+073+074) 42.875.543,00 41.216.315,00 

72 - - 3aKOHCKH pe3epBH 12.658.064,00 12.658.064,00 

73 - - CraiyrapHVI pe3epeH 3.835.950,00 3.835.950,00 

74 - - OcraHaTH pe3epeVI 26.381.529,00 24.722.301,00 

75 - - VII. AKYMYJlHPAHA A06"1BKA 189.784.002,00 159.883.046,00 

77 - - IX. A06HBKA 3A AEllOBHATA roAHHA 48.701.094,00 47.946.905,00 

81 - - 6. 06BPCKl4 {082+085+095) 5.569.565,00 8.196.369,00 

95 - - IV. KPATKOP04Hlll 06BPCK"1 (OA 096 AO 108) 5.569.565,00 8.196.369,00 

97 - - 06epcKVI cnpeMa A06aeyeaiu1 3.792.025,00 7.005.429,00 

98 - - 06epcKH 3a aeaHCH, Aen03HTH H Kay~HH 3.332,00 

100 - - 06epcKH KOH epa6oTeHHTe 20.081,00 24.350,00 

101 - - TeKoBHH AaH04HH o6BpCKVI 1.757 .459,00 1.147.652,00 

108 - - OcraHaTH KpaTKopo4HVI o6epcKH 15.606,00 

109 - - V. OAflO>KEHO nllAKAl-bE HA TPOWOUt.1 "1 
8.156.545,00 963.548,00 nPl'1XOAl'1 BO l'1AHl'1TE nEP"10A"1 (nBP) 

111 - - BKYnHO nACl4BA : rJlABHl4HA, PE3EPBl4 (11 
364.090.769,00 331.046.152,00 06BPCKl4 (065+081+094+109+ 110) 

112 - - B. BOH6l'1JlAHCHA EBl4AEHU"1JA-nACl4BA 10.054.914.543,00 

&HnaHc Ha 1cnex 
&pyroaa 

Hcnpae1<a Ha 

03Hatca 3a Aon OnHC HeT03a 
TeKOBHa 

BpCAHOCTa 38 npeTXOAHa 
TeKOBHa fOAHHa 

fOAHHa 
TeKOBHa fOAMHa 
fOAHHa 

201 - - I. nP"1XOAl4 OA PA60TEl-bETO (202+203+206) 385.670.952,00 339.152.285,00 

202 - - npHXOAVI OA npOAa>K6a 367.959.733,00 329.540.475,00 

203 - - OcraHarn npVIXOAH 17.711.219,00 9.611.810,00 

204 - - 3anHXH Ha rOTOBVI npoH3BOAH VI HeAOBpweHo 
27.489.083,00 30.988.612,00 npOV13BOACTBO Ha no4eTOKOT Ha fOAHHaTa 

205 - - 3anHXH Ha rOTOBVI npOV13BOAH H HeAOBpWeHo 
30.871.612,00 27.489.083,00 npOV13BOACTBO Ha KpajoT Ha rOAVIHaTa 

207 - - II. PACXOAt.1 OA PA60TEl-bETO 
334.359.543,00 282.984.619,00 (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 

208 - - Tpowou11 3a cypoeHHVI VI APYrH MaTepV1janH 272.797.574,00 224.354.840,00 

209 - - Ha6aeHa BPeAHOCT Ha npoAaAeHVITe CTOKVI 10.725,00 5.595.440,00 

211 - - Ycnyrn co KapaKTep Ha MaTepVljanHH TPOWOUVI 8.785.426,00 10.837.002,00 

212 - - OcraHarn TpowouH OA pa6oTetbeTo 3.582.606,00 3.368.218,00 

213 - - Tpowo~H 3a epa6oTeHVI (214+215+216+217) 30.028.954,00 27.831.475,00 

214 - - nnarn H HaAOMecTOUVI Ha nnaTa ( HeTO) 17.011.945,00 16.305.569,00 

215 - - Tpowo~VI 3a AaHo~H Ha nnarn "' HaAOMecrou111 Ha 1.219.088,00 1.121.521,00 nnaTa 

216 - - npHAOHeCVI OA 3aAOn>KVITeJ1HO COUVljanHO OCHrypyBatbe 6.751.298,00 6.145.042,00 

217 - - OcraHarn TpOWOLtH 3a epa6oTeHV1Te 5.046.623,00 4.259.343,00 

218 - - AMOpTH3al.(Vlja Ha MaTepVljanHVITe H HeMaTep11janHV1Te 
7.680.963,00 7.517.201,00 CPeACTBa 

220 - - BPeAHOCHO ycornacyeatbe (o6e3BPeAHyeatbe) Ha 
517.561,00 567.752,00 TeKOBHHTe cpeACTBa 

222 - - OcraHaTVI pacxoAH OA pa6oTetbeTo 10.955.734,00 2.912.691,00 

223 - - III. <1>"1HAHCHCK"1 nP"1XOtl"1 
453.791,00 395.461,00 (224+229+230+231+232+233) 

230 - - npVIXOAVI no OCHOB Ha KaMaTVI OA pa6oTetbe CO 
238.859,00 50.684,00 Henoep3aHH APYWTBa 

231 - - npHXOAVI no OCHOB Ha KYPCHH pa3nHKH OA pa6oTetbe 
214.932,00 310.445,00 co Henoep3aHVI APYWTBa 

I I 
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,233 - - OcraHaTH qn1HaH01cKH npHXOAH 

234 - - IV. <l>HHAHCVICKH PACXOAH 
373.739,00 {235+239+240+241+242+243) 

239 - - PaCXO,QH no OCHOB Ha KaMaTH OA pa6oTeH>e co 
14,00 Henosp3aHH APYWTea 

240 - - Pacxo,QH no OCHOB Ha KYPCHH pa3JU1KH OA pa6oTeH>e co 
373.714,00 

HenoBp3aHH APYWTBa 
243 - - OcraHaTH cl>HHaHO'ICKH pacxo,QH 11,00 

246 - - Ao6HBKa OA pe,QoeHoro pa6oTeH>e (201+223+244)- 54.773.990,00 {204-205+207+234+245) 

250 - -Ao6HBKa npe,Q O,QaH04yBaH>e (246+248) HJlH (246-249) 54.773.990,00 

252 - - AaHoK Ha A06HeKa 6.072.896,00 

255 - - HETO A06VIBKA 3A AEJlOBHATA roAVIHA (250-
48. 701.094 ,00 252+ 253-254) 

- - npoce4eH 6poj Ha epa6aTeHlll Bp3 OCHOBa Ha 4aCOBH 
257 Ha pa6ora eo npecMeTKOBHHOT nep1110,Q (ea anconyreH 70,00 

H3HOC) 

258 - - 6poj Ha Mece1.1H Ha pa6oreH>e (so anconyreH 1113Hac) 12,00 

259 - - A06VIBKA/3ArY6A 3A nEPVIOA 48. 701.094,00 

260 - - Ao6HeKa Kaja HM npHnafa Ha HMaren111re Ha aKl..lHH Ha 
48.701.094,00 

MaTH~HoTo .Qpywreo 

264 - - 3APA60TYBAYKA no AKUl-1.JA 4.796,00 

265 - - BKYnHa ocHOBHa 3apa6oryea4Ka no aK1.1111ja 
269 - - Ao6HeKa 3a ro,Q111Hara 48.701.094,00 

288 - - BKY"Ha ceonct>aTHa Ao6HeKa 3a ro,QHHaTa (269+286) 
48.701.094,00 H/1111 (286-270) 

>K8BHa eBMAeHl.llta 

HeTO 3a TeKoeHa 6pyro3a McnpaeKa Ha 
03HaKa 3a Aon On He BPeAHOCTa 3a rOAMHa TeKOBHa rOAHHa 

TeKOBHa fOAHHa 

601 - - Ha6aeHa epe,QHOCT Ha H3AaTOl.IH 3a pa3eoj 3a 
79.625,00 concreeH1111.1en111 (HHTepeH npoeKT) 

603 - - Tpowo1.1111 3a Marep111ja11111 H yC/lyrH Kop111creH111 
79.625,00 11111111 norpoweH111 npH pa3eojoT Ha HHTepeH npoeKT 

608 - - CerawHa epe,QHocr Ha H3Aaro1.1111 3a pa3eoj 3a 
79.265,00 

concreeHM uen1.1 ( < 11111H = Aon 003 OA SC) 

609 - - Ha6aeHa epe,QHocr Ha coct>reep co m1ueH1.1a 495.331,00 

611 - - AKYMyn111paHa aMOPTliJ3a1.1111ja Ha coct>raep co 
45.405,00 nHl..leHua 

612 - - CerawHa epe.qHocr Ha coct>raep co 111111.1eH1.1a ( < 
449.926,00 111/lH = Aon 004 OA 6C) 

625 - -3eMjHWTa 4.787.455,00 

627 - - Ha6aeHa epe,QHOCT Ha craHoe111 H craH6eHH 
27 .924.482,00 3rpa,Qlll 

629 - -AKYMYnHpaHa aMOpTH3al.IHja Ha CTaHOBH H 
17 .836.597,00 craH6eHH 3rpa,QH 

630 - - CerawHa epe,QHOCT Ha CTaHOBH H CTaH6eH"1 
10.087.885,00 arpa,QH ( < 1111111 = Aon 012 OA sq 

- - Ha6aeHa epe,QHOCT Ha rpa,Qe>1<H111 06jeKT111 OA 
631 e111coKorpaA6a KOH ce Kop111crar aa epweH>e Ha 80.560.370,00 

AejHocr 

- - AKYMYnHpaHa aMOPTH3a1.11o1ja Ha rpa,Qe>KHlll 
633 o6jeKTlll OA BHCOKorpaA6a KOH ce KOp"1CTaT 3a 63.927.271,00 

epweH>e Ha AejHocr 

- - CerawHa epe,QHocr Ha rpa.Qe>KHlll o6jeKTH OA 
634 Bll1COKOrpa,Q6a KOll1 ce KOPHCTaT aa epweH>e Ha 16.633.099,00 

,QejHOCT { < 111n1i1 = Aon 012 OA 6C) 

635 - - Ha6aeHa Bpe,QHOCT Ha o6jeKTH OA HHCKOrpa,Q6a 5.n8.406,oo 

637 - - AKYMyn111paHa aMopTI13a1.1111ja Ha o6jeKTH OA 
5.778.406,00 H111CKorpa.Q6a 

638 - - CerawHa epe,QHOCT Ha o6jeKTH OA HlllCKorpaA6a 
( < HnH = Aon 012 OA 6C) 0,00 

- - Ha6aeHa Bpe,QHOCT Ha lllH$OpMal..llilCKa 111 
TeneKOMYHHKal..lHCKa onpeMa 

639 787.936,00 

641 - - AKYMym1paHa aMopTH3aLtHja Ha HH¢>opMal.IHCKa 787.936,00 
H TeJleKOMYHHKa1.1111cKa onpeMa 
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34.332,00 

458.270,00 

458.256,00 

14,00 

52.605.328,00 

52.605.328,00 

4.658.423,00 

47.946.905,00 

69,00 

12,00 

47.946.905,00 

47.946.905,00 

4.722,00 

4.722,00 

47.946.905,00 

47 .946.905,00 

npeTXOAHa 
roAHHa 

79.265,00 

79.265,00 

79.265,00 

381.716,00 

381.716,00 

4.787.455,00 

27.924.482,00 

17.138.485,00 

10.785.997,00 

52.319.652,00 

45.068.586,00 

7 .251.066,00 

5.778.406,00 

5.778.406,00 

787.936,00 

787.936,00 
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- - CerawHa Bpe,QHOCT Ha HHcpopMaLU·'ICKa H 
642 TeJleKoMyH"1Kal\"1CKa onpeMa ( < H111.1 = Aon 012 0,00 

OA 6C) 

643 - - Ha6aeHa epe,QHOCT Ha KOMnjyrepcKa onpeMa 2.787.101,00 2.295.005,00 

645 - - AKYMYm"lpaHa aMopTH38L\Hja Ha KOMnjyrepcKa 
2.221.291,00 2.280.827,00 onpeMa 

646 - - CerawHa epe,QHOCT Ha KOMnjyrepcKa onpeMa 
565.810,00 14.178,00 ( < HflH = Aon 012 OA EC) 

656 - - KHHrH, CllHKH, eajapcKH .Qena, My3ejcKH 
4.680,00 4.680,00 eKcnoHaTH,npe,QMeTJ.1 OA apXHBCKa rpafa H cnH4HO 

- - KpaTKopo4HH 3aeMH H Kpe,QHTH .Qa.QeHH Ha 

662 TproscKH APYWTeaeo npHBaTHa H AP>KaeHa 
41.758.410,00 30.342.000,00 concreeHoer H jaeHH npemp11tjan1ja, eo 3eMjaTa 

( < HflH = Aon 052 OA 6C) 

- - Bno.>KyeaH>a BO aKL,\HH H3Aa.QeHH OA TproBCKH 

666 APYWTBa BO npHBaTHa H .Qp>KaBHa concrBeHOCT H 
3.893.083,00 jaBHH npempHjaTHja, eo 3eMjara( < "1fl"1 = Aon 

021 OA EC) 

- - TprOBCKH KpeAHTH H aBaHCIA .Qa.QeHH Ha 

670 <l>H3Hl.fKH mtl,\a, TproBL,\IA-nOe,QHHL\H, 3aHaeT41AH, 
5.984,00 3eMjO.QeJIL\H, caMOCTOjHIA epWIATenlA Ha .QejHOCT IA 

HenpoqntTHIA opraHH3aL\HH BO 3eMjaTa 

- - OCHOBHa rnaBHHHa (conCTBeHH4KIA KanHTan) 
BO aKL,\HH noce,QyBaHH OA <l>H3H4KH nlAL\a, 

679 TprOBL\H-nOe,QHHL\H, 3aHaeT4HH, 3eMjo.QenL\H, 
59.454.743,00 59.454.743,00 caMOCTOjHH BPWHTenH Ha .QejHOCT H Henpo<l>HTHH 

opraHH3al.(HH perncrpHpaHH BO 3eMjaTa( < OA Aon 
065 OA 6C) 

- - TproeocH KPeAHTH H aBaHCH OA TproBCKH 
684 APywTea BO np1.1BaTHa H AP>KaBHa concreeHocr H 8.156.545,00 963.548,00 

jaBHH npempHjaTll'lja, BO 3eMjaTa 

- - npHXO.QH OA npo.Qa>K6a Ha npoH3BO.QH, CTOKH H 
692 ycnyrn Ha AOMaweH na3ap ( < MIA = Aon 202 OA 226.279.026,00 160.357.449,00 

EY) 

- - npHXOAH OA npo.Qa>K6a Ha npOH3BO.QH, CTOKH H 
693 ycnyrn Ha crpaHCKH na3ap ( < H11H = AOn 202 OA 141.476.103,00 175.475.110,00 

6Y) 

696 - - npHXOAH OA HaeMHHHa( < i.mH = AOn 202 OA 
199.110,00 221.400,00 6Y) 

699 - - Ao6HBKH OA npo.Qa>K6a Ha HeMaTepHjanHH H 
68.000,00 MarepHjaJlHH cpe,QCTea ( < H11H = Aon 203 OA 6Y) 

703 - - npHXOAH OA BHWOUH ( < Hm-t = Aon 203 OA 
254.608,00 6Y) 

704 - - HannareHH om1.1waHH no6apyBatba 1.1 npHXOAH 
302.756,00 OA OTnHC Ha o6BpcKH ( < HilH = Aon 203 OA 6Y) 

- - npHXOAH OA HannaTeHIA neHaJlH, HenO.QHrHaTH 
711 KanapH, orcranHHHH, Harpa.QH H cn"14HO ( < IAilH = 1.704.582,00 

Aon 203 OA 6Y) 

712 - - np1.1xo.QH OA nopaHewHH ro.QHHH ( < 1.1n11t = Aon 
15.658.932,00 7 .797 .620,00 203 OA 6Y) 

713 - - npHXOAH OA .QaHOUH H npH.QOHecH ( < HfllA = 
86.528,00 330.074,00 Aon 203 OA 6Y) 

716 - - Pacxo.QH Ha npo.Qa.QeHH npoH3BOAH "' ycnyrn 331.350.752,00 286.942.418,00 

717 - - TpoWOL\H 3a cypOBHHH H MaTep1.1jan111 ( < HilH = 
223.561.475,00 224.354.840,00 Aon 208 OA 6Y) 

718 - - OrpeB, rop111Bo "" Ma31Aea( < 111n11t = Aon 208 OA 
33.900.613,00 34.744.892,00 EY) 

719 - - npexpaH6eHIA apTHKnH ( < 1.1nH = Aon 208 OA 
834.108,00 867.451,00 6Y) 

720 - - KaHuenap1.1cK1.1 MarepHjanH ( < 1.1n1A = Aon 208 
263.999,00 321.969,00 OA EY) 

721 - - TpowoulA 3a aM6ana>Ka ( < "1m1 = Aon 208 OA 
6.132.912,00 7.687.879,00 6Y) 

723 - - MarepHjan 3a LIHCTetbe IA OAP.>KyBaH>e ( < HflH 
53.790,00 39.359,00 = Aon 208 OA EY) 

724 - - Bo.Qa ( < HflH = Aon 208 OA 6Y) 226.135,00 120.361,00 

725 - - noTpoweHa ene1<Tp1A4Ha eHeprnja ( < 1.1n1A = 
4.546.687,00 5.380.191,00 Aon 208 OA 6Y) 

727 - - noTpoweHH pe3epBHH .QenOBH IA MaTepHjanH 3a 1.185.523,00 1.090.578,00 
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OAP}l(}'Batbe ( < H/U'I = Aon 208 OA 6Y) 

- - OmHC Ha CHTeH HHBeHTap, aM6ana>Ka H 
728 asrnryMH (Bo npoH3BOACTBo) ( < HnH =Aon 208 

OA6Y) 

729 - - TpaHcnopTHH ycnyrn Bo 3eMjarn ( < 111n111 = Aon 
211OA6Y) 

731 - - nTT ycnyrn BO 3eMjaTa ( < Hml = AOn 211 OA 
6Y) 

741 - - Ha,q0Mecrou111 3a ompeMHHHa npH 3aMHHyeatbe 
eo neH3Hja ( < HnH = AOn 217 OA 6Y) 

- - Et\HOKpaTeH HaAOMeCTOK BO BHA Ha 

742 HcnpaTHHHa 3apa,QH TpajHO pa6oTHO aHra>KHpatbe 
noA ycnoe111 yrapAeHH co 3aKoH ( < HnH = AOn 
217 OA 6Y) 

744 - - Perpec 3a ro.Q111weH OAMOP ( < 111n111 = AOn 217 
OA6Y) 

745 - - noMOWTH (< VlflH =Aon 217 OA 6Y) 

747 - - AHeBHHUH 3a cnY>K6eHH naTyeatba, Hoi<eeatba 
H naTHH TpOWOUH ( < HflH = Aon 217 OA 6Y) 

752 - - no.Qapo4H Ha Bpa6oTeHHTe (< HnH =Aon 217 
OA6Y) 

753 - - TpoWOUH 3a opraHH3VlpaHa HCXpaHa BO TeKOT 
Ha pa6oTa ( < HflVI =Aon 217 OA 6Y) 

754 - - TpoWOUH 3a opraHH3VlpaH npeeo3 AO H OA 
pa6oTa ( < HflH = Aon 217 OA 6Y) 

756 - - Ha,qoMecrH 3a noepeMeH&ii 111 npHepeMeHH 
pa60T"1 ( < HnH = Aon 217 OA 6Y) 

- - TpowouH 3a Ha.QoMecr H APY™ npviMatba Ha 
757 HaABOpewHH "UleHOBH Ha ynpaeeH H HaA3opeH 

o.Q6op, OA6op Ha AHPeKTop111 H ynpaeviTenH 

758 - - TpowouH 3a cnoH3opcrea ( < HnH = Aon 212 
OA6Y) 

759 - - Penpe3eHTauHja ( < HnH = Aon 212 o,q 6Y) 

760 - - npeMHH 3a OCHrypyBatbe Ha HMOT ( < HflH = 
Aon 212 OA 6Y) 

761 - - Ha.QoMecr 3a 6aHKapcKH ycnyrn ( < HnH = Aon 
212 OA 6Y) 

762 - - AaHOUH KOH He 3aeHcaT OA pe3ymaToT ( < HnH 
= Aon 212 OA 6Y) 

764 - - 4neHapHHH Ha 3APY>K8HHjaTa BO 3eMjaTa H 
crpaHCTBO ( < HflH = Aon 212 OA 6Y) 

765 - - OcraHarn Tpowou1.1 Ha pa6oTetb8To ( < HnH = 
Aon 212 OA 6Y) 

766 - - Ka3HH, neHanH Ha,QOMeCTOUH 3a WTeTH Ill ,qpyro 
( < HflH = Aon 222 OA 6Y) 

769 - - VlcnnaTeHH AHBHAeHAH 
770 - - PeHHBecTHpaHa A06HeKa 

771 - - npoce~eH 6poj Ha epa6oTeHl.1 Bp3 OCHOBa Ha 
cocroj6aTa Ha KpajOT Ha MeceuoT 

CT..,y ..... Yl,,a Ha nDHXOAH no AeiHOCTH 

03HaKa :sa Aon 

2176 

2420 

2442 

On He 

- 23.99 - npoH3BOACTBO Ha APYrH HeMeTanHH 
Mlr'IHepanHH npOH3BOAH, HeCnOMHaTO Ha Apyro 
MeCTO 

- 49.41 -ToeapeH naTeH TpaHcnopT 

- 56.10 - PecropaHH VI OCTaHaTH o6jeKTVI 3a 
noArOTOBKa VI nocnY}l(}'satbe Ha xpaHa 

252.575,00 

4.780.541,00 

397.419,00 

44.686,00 

388.575,00 

1.218.635,00 

64.500,00 

652.278,00 

696.888,00 

559.598,00 

12.910,00 

68.333,00 

328.103,00 

40.313,00 

584.339,00 

191.589,00 

703.457,00 

160.887,00 

83.967,00 

1.298.999,00 

16.256.667,00 

1.659 .229 ,00 

70,00 

He-ro 3a TI!KOBHa 6PVTO 3a 
rOAMHa TCKOBHa rOAHHa 

Mcnpaa1<a Ha 
BPeAHOCTa sa 

TeKOBHa rOAMHa 

384.475.039,00 

468.596,00 

1.181.108,00 

noTnHWaHO o.q: 

Gjorgi Stojanov 
stojanov@bim.com.mk 

251.956,00 

4.812.898,00 

443.711,00 

44.144,00 

250.067,00 

660.000,00 

21.700,00 

660.814,00 

408.000,00 

486.561,00 

14.855,00 

144.000,00 

76.468,00 

552.019,00 

196.251,00 

652.664,00 

499.279,00 

142.385,00 

15.430,00 

12.119.760,00 

8.029.847,00 

68,00 

npeTXOAHa 
roAMHa 

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2 
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec 

Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK 
KibsTrust Qualified Certificate Services 
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J 
noAHecyeaH:ie roAIAWHIA CMeTKIA npeKy Be6 - WeHTpaneH PernCTap Ha Peny6m1Ka MaKeAOHIAja 

l113jaeysaM, nOA MopanHa, MaTepHjanHa IA Kp1ABH4Ha OArOBOPHOCT, AeKa noAaTOUHTe BO rDAHWHaTa CMeTKa ce T04HH H BHCTHHHTH. 

noAaTOLIHTe OA rOAHWHaTa CMeTKa ce BO nocranKa Ha AOCTaeyeal-be, Kaja Ke 3aBpWH co OMYKa (OA06pyeaH>e/OA6111Bal-be) OA crpaHa Ha 
l.leHrpanHMOT Perncrap. 

noArOTBM 3A nnAKAl-bE nELIATM OTKA>KM 

Ci.1Te npaea ce 3aAp>KaH111 © 2013 l.leHTpaneH Perncrap Ha Peny611111Ka MaKeAoH111ja 
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