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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА 
АД АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци 

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА 
Кавадарци (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај за финансиската состојба 
на ден 31 декември 2021 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во 
главнината и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни 
сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.  

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи 
во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и 
интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските 
извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама 
или грешка. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. 
Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се 
во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања 
и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека 
финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.  

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и 
обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, 
вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, 
настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја 
разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските 
извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, 
но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. 
Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на 
разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на 
севкупното презентирање на финансиските извештаи.  

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа 
за нашето ревизорско мислење.  

Мислењe 

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални 
аспекти, финансиската состојба на АД АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци на ден 31 декември 2021 
година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во 
согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија. 

(продолжува) 

https://www2.deloitte.com/mk
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ  

 
ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА 
АД АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци (продолжение)  
 
Извештај за други правни и регулаторни барања  

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон 
финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со 
Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои 
Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша 
одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната 
сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот 
за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности 
на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи 
што е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски 
информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените 
ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година.  
 

Дилоит ДОО Скопје  
  
  
  
Александар Аризанов Александар Аризанов 
Овластен ревизор Овластен ревизор 
Директор  
  
Скопје  
29 јуни  2022 година  
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 
На 31 декември 2021 година  
(Во илјади денари) 

 Белешка  
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

       
СРЕДСТВА      

Нетековни средства      

Опрема 12  132,104  154,105 

   132,104  154,105 
Тековни средства      
Залихи 14  1,267,568  992,895 
Побарувања од купувачи 15  1,011,970  857,811 
Останати побарувања  16  32,111  27,977 
Пари и парични еквиваленти 17  10,506  7,141 

   2,322,155  1,885,824 

      
ВКУПНО СРЕДСТВА   2,454,259  2,039,929 

      
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ      
Акционерска главнина 18     
Основна главнина    275,400    275,400  
Задолжителна резерва    45,662    45,662  
Акумулирана добивка     1,358,160   1,243,592  

   1,679,222  1,564,654 
      
Нетековни обврски      
Резервации за користи за вработените    10,661  9,100 
Одложени даночни обврски 19  3,925  8,032 
Одложени приходи од државни субвенции 22  1,721  1,997 

   16,307  19,129 
Тековни обврски      
Краткорочни кредити 20  620,295  361,366 
Обврски кон добавувачи 21  84.485  68,058 
Останати ПВР   6.079   
Останати обврски 22  47.870  26,722 

   758,729  456,146 

      
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ   2,454,258  2,039,929 

 
 

Белешките кон финансиските извештаи 
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.  
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИTE ВО ГЛАВНИНАТА 
За годината што завршува на 31 декември 2021  
(Во илјади денари) 

 
Основна 
главнина  

Задолжителна  
резерва  

Акумулирана  
добивка  Вкупно 

        
На 1 јануари 2020 275,400  45,662  1,144,318  1,465,380 
Нето добивка за годината -  -  136,235  136,235 
Исплатена дивиденда  -  -  (36,961)  (36,961) 
Останата сеопфатна добивка  -  -  -  - 

        
На 31 декември 2020 275,400  45,662  1,243,592  1,564,654 

        
Нето добивка за годината -  -  151,528  151,528 
Исплатена дивиденда  -  -  (36,960)  (36,960) 
Останата сеопфатна добивка  -  -  -  - 

        
На 31 декември 2021 275,400  45,662  1,358,160  1,679,222 

 
 

Белешките кон финансиските извештаи 
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.  
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 
За годината што завршува на 31 декември 2021 
(Во илјади денари) 
 Белешка  2021  2020 

      
Парични текови од оперативни активности      
Добивка пред оданочување   170,194  153,240 
Усогласувања за:      

Амортизација   34,933  53,509 
Резервации за користи за вработените   1,757  1,446 
Отпис на обврски   -  - 
Трошоци за камати   31,289  48,633 
Приходи од камати   (8)  (1,064) 

Добивка од работењето пред промени во обртниот 
капитал   238,158  255,764 

      
Намалување/(Зголемување) на залихите   (274,985)  811,225 
Намалување/(Зголемување) на побарувања од 

купувачи и останати побарувања   (158,293)  115,587 
(Намалување)/Зголемување на обврски кон добавувачи 

и останати обврски   37,108  (182,366) 

Промени во обртниот капитал   (158,012)  1,000,210 
      
Платени камати   (30,897)  (49,418) 
Приливи од камати   8  1,064 
Платен данок на добивка   (16,612)  (16,963) 

Нето парични текови генерирани од / (користени за) 
оперативни активности   (205,513)  934,893 

      
Парични текови од инвестициони активности       
Набавки на постројки и опрема   (13,090)  (29,592) 

Нето парични текови користени за инвестициони 
активности   (13,090)  (29,592) 

      

Парични текови од финансиски активности      
(Одливи)/Приливи од кредити и позајмици, нето               258,929   (869,390) 
Исплатена дивиденда                (36,960)  (36,961) 

Нето парични текови (користени за) / генерирани од 
финансиски активности   221,969  (906,351) 

      
Нето (намалување) / зголемување на пари и парични 

еквиваленти               3,366  (1,050) 
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината 17  7,141  8,191 

      
Пари и парични еквиваленти на крај на годината 17  10,506  7,141 

 
 

Белешките кон финансиските извештаи  
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.  
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1. OПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО  

АД АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско 
друштво основано во Република Северна Македонија.  

На 31 декември 2021 година Друштвото е 99.99% (2020 99.99%) во сопственост на INTABEX 
Netherlands B.V регистрирана во Холандија. Крајна холдинг компанија на Друштвото е Групацијата 
Pyxus International Inc. – САД која до септември 2018 беше позната како Alliance One International 
Inc. Главна дејност на Друштвото е набавка, производство, пакување и продажба на тутун.  

Најзначајни купувачи на производите на Друштвото се Philip Morris, Japan Tobacco International и 
Imperial Tobacco, преку поврзаниот субјект на Друштвото Alliance One International GmbH 
Швајцарија. 

На 31 декември 2021 година Друштвото има 372 вработени (2020: 368 вработени). 
 

 

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” 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, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 
239/2018, 290/20, 215/21) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат 
сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни 
стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна 
Македонија. 

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 
159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), 
Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на 
Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на 
меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за 
меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој 
правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.  

До датумот на составување на придружните финансиски извештаи, измените и дополнувањата на 
Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ 
кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сé уште 
не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија. 

Имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу 
горенаведените сметководствени прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија 
и Меѓународните стандарди за финансиско известување, кои можат да имаат влијание на 
реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружните финансиски 
извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи подготвени во согласност со 
Меѓународните стандарди за финансиско известување.  

Притоа, придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со 
билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка 
(“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од 
начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – 
Презентирање на финансиските извештаи. 

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна 
вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во 
натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува 
сметководствените политики наведени во белешката 3.  

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски 
денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна 
Македонија. 
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2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение) 
 
2.1 Принцип на континуитет  

 
Брзото ширење на вирусот Ковид-19 и неговите економски ефекти во Република Северна 
Македонија и на глобално ниво, може да резултира во преиспитување на претпоставките и 
проценките, што можело да има ефект на материјално прилагодување на сегашната вредност на 
средствата и обврските во текот на следната деловна година Во оваа фаза, раководството не е во 
состојба со сигурност да го процени ефектот, бидејќи нови настани се случуваат на дневна основа.  

Врз основа на спроведените анализи според тековните случувања, Друштвото утврди дека во 
моментов не се очекуваат тешкотии во работењето поврзани со ликвидност и сервисирањето на 
обврските спрема добавувачите. 

Имајќи предвид дека оперативниот циклус на Друштвото во најголем дел се состои од активности со 
поврзаните страни, клучните договори со купувачите и добавувачите на Друштвото се управувани 
од страна на поврзаните страни. 

До датумот на издавање на финансиските извештаи не е добиена информација за откажување на 
договори поради тековните случувања. Друштвото продолжи да работи со полн капацитет. Во 2021 
година, Друштвото оствари нето добивка од 151.528 илјади денари (2020: 136.235 илјади денари). 
Друштвото во претходните периоди оствари значајни деловни и финансиски резултати и притоа 
очекува стабилни приходи и дека зголемувањето на трошоците ќе биде со понизок тренд од 
зголемувањето на приходите. 

Долгорочно гледано, можни се последици на обемот на продажбите, паричните текови и 
профитабилноста. Без разлика на тоа, на датумот на издавање на финансиските извештаи, 
Друштвото ги исполнува своите обврски во рокот на доспевање и продолжува да го применува 
принципот на континуитет како сметководствена претпоставка за подготовка на финансиските 
извештаи. 
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  
 
3.1 Признавање на приходите  

Друштвото евидентира приходи од продажба на производи и услуги кога производите се 
испорачани, односно услугите на купувачите се извршени. Приходите се евидентираат со примена 
на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување, 
намалени за износот на попустите и вкалкулиран ДДВ. 
 

3.2 Износи искажани во странска валута  

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски денари (“Денари”) со 
примена на официјалните девизни курсеви на Народна банка на Република Северна Македонија 
кои важат на денот на трансакцијата. 

Монетарните ставки се преведуваат според официјалните девизни курсеви кои важат на денот на 
извештајот на финансиската состојба, додека немонетарните ставки се преведуваат според  
официјалните девизни курсеви кои важеле на денот на трансакцијата. 

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат при трансакциите со 
монетарните ставки, како и при преведување на монетарните ставки по девизни курсеви кои се 
разликуваат од девизните курсеви на денот на иницијалното признавање извршено во 
финансиските извештаи во тековниот или претходниот период, се вклучуваат во извештајот за 
сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.  
 

3.3 Данок на добивка  
 
Тековен данок на добивка  

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. 
Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно, утврдено од страна на даночните органи. 
Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатна 
добивка, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, 
согласно законските одредби.  

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2021 година, Друштвото го 
извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената 
добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочливи или 
неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка. Загубата намалена за непризнатите 
расходи за даночни цели може да се пренесе како даночен кредит во наредните три години. 

 
Одложен данок на добивка  

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во извештајот на 
финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на 
средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката 
на данок на добивка на денот на извештајот на финансиската состојба се употребува за 
утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се 
признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложени даночни средства се признаваат за 
одбитните временски разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто 
постои веројатност дека ќе се оствари оданочлива добивка со цел да се овозможи одбитните 
временски разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени. Во случај кога 
оданочивите временски разлики не се материјално значајни, Друштвото не врши евиденција на 
соодветните ефекти во финансиските извештаи. Друштвото немаше одложен данок на добивка на 
денот на извештајот на финансиската состојба.  
 

3.4 Недвижности, постројки и опрема  

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за 
акумулираната амортизација и акумулираните загуби од обезвреднување. Набавната вредност на 
недвижностите, постројките и опремата ги содржи набавната цена намалена за рабатите и 
ценовните попусти, увозните давачки, сите неповратни даноци на набавката, како и сите директни 
трошоци кои придонесуваат за донесување на средствата во локација и состојба на нормално 
функционирање и остварување на задачите утврдени од страна на раководството.  

Амортизацијата се пресметува врз основа на пропорционална метода со цел набавната вредност 
на недвижностите, постројките и опремата да се амортизира во текот на нивниот проценет век на 
употреба.  
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 
 

3.4 Недвижности, постројки и опрема (продолжение) 

Вo прoдoлжeниe сe дадeни гoдишни стапки за амoртизација, примeнeти на нeкoи пoзначајни ставки 
oд недвижностите, постројките и опремата: 

Машини 5%-10% 
Мебел и друга опрема 20%  
Моторни возила и компјутери 25%  

Недвижностите, постројките и опремата кои се отстапени или на друг начин отуѓени се 
елиминираат од извештај за финансиската состојба заедно со соодветната исправка на вредноста. 
Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се евидентира во извештај за 
сеопфатната добивка. Трошоците за поправките и одржувањето се евидентираат во извештај за 
сеопфатната добивка на товар на расходите во моментот на нивното настанување.  

 
3.5 Залихи  

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната 
вредност на залихите ги содржи сите трошоци на набавката, трошоците на конверзија, како и сите 
други трошоци кои настануваат со цел залихите да се доведат во сегашна локација и состојба.  

Трошоците на набавка на залихите ги содржат сите директни производни трошоци. Тие, исто така, 
ги вклучуваат и сите фиксни и варијабилни индиректни трошоци настанати во текот на 
производниот процес. Индиректните трошоци на производството се алоцираат врз основа на 
нормалниот капацитет на производство, односно очекуваното просечно  производство за одреден 
број на периоди или сезони под нормални услови, имајќи ги во предвид загубите на капацитетот 
поради планирани застои.  

Следните трошоци не се вклучуваат во набавната вредност на залихите: 

- неоправдани износи на потрошени материјали, работна сила или други производни 
трошоци; 

- трошоци за складирање, освен доколку станува збор за складирање на залихите пред 
предавање во наредна фаза на производството; 

- административни трошоци кои не придонесуваат за донесување на залихите во локација 
и услови за нормална употреба, како и продажните и дистрибутивните трошоци.  

Друштвото за суровините го применува методот на просечна цена. 

Залихите се намалуваат до нивната нето продажна вредност ставка по ставка, во случај кога 
постои поткрепувачка евиденција и проценка за износот по којшто се очекува истите да бидат 
продадени. Со проценката се земаат во предвид промените на цената или трошоците кои се 
предизвикани од настани кои се случуваат на крајот од периодот во обем во којшто таквите настани 
реално ги одразуваат условите кои постојат на крајот од периодот.  
 

3.6 Обезвреднување на материјалните средства  

На секој датум на извештајот на финансиската состојба, Друштвото врши проверка на 
сметководствената вредност на материјалните средства, со цел да утврди постоење на индикации 
за обезвреднување на материјалните средства. Ако постојат такви индикации се врши проценка на 
надоместливиот износ на материјалните средства за да може да се утврди евентуалната загуба 
која би настанала со намалување на вредноста на средствата, ако не е возможно да се изврши 
проценка на надоместливиот износ на поединечното средство Друштвото врши проценка на 
надоместливиот износ на организационата единица која генерира парични средства каде што тоа 
средство припаѓа.  

Надоместливата вредност е нето продажна цена или употребливата вредност на средството 
зависно од тоа која е повисока. За потребите на проценката, на проценетите идни парични текови 
се врши дисконтирање до сегашната вредност со примена на дисконтна стапка пред оданочување 
која ги одразува сегашната пазарна вредност на паричните средства и ризиците кои се специфични 
за тоа средство. Ако е проценетиот надоместлив износ на средства (или организациона единица 
која генерира парични средства) помал од сметководствената вредност на средствата, тогаш се 
врши намалување на сметководствената вредност на средствата (или организациона единица која 
генерира парични средства) до надоместувачкиот износ. Загубите од намалувањето на вредноста 
на средството се признаваат како расходи, освен ако средството не е земјиште или зграда која не 
се користи како вложување во недвижности, а која е искажана по ревалоризациона вредност, во 
кој случај загубата од намалувањето се прикажува како намалување на ревалоризираните 
средства.  
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 
 

3.7 Финансиски инструменти 
  
Побарувања од купувачи  

Побарувањата од купувачите и другите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива 
вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во останати оперативни 
трошоци. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со 
наплатата и неисполнувањето на обврските за плаќање. Отписот на побарувањата се спроведува 
врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или 
целосната наплата на побарувањата не е веројатна. Сметководственатата вредност на 
побарувањата се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се 
прикажува во извештајот за сеопфатна добивка. Последователните наплати на претходно 
отпишаните побарувања и соодветно намалување на исправките се прикажува како приход.  
 
Пари и парични еквиваленти  

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на 
извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити 
во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на 
незначителен ризик од промена на нивната вредност.  
 
Обврски кон добавувачи и останати обврски  

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се 
вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. 
Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на 
финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. 
Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични 
плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето 
сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.  

 
Обврски за кредити и заеми  

Обврските за кредити и заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена 
за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за 
кредити и заеми последователно се признаваат по амортизирачка вредност со користење на 
методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизирачката вредност се земаат 
во предвид трошоците при склучување на кредитниот однос, како и попустите добиени при 
исплатата на обврските за кредити и заеми. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот 
за сеопфатна добивка билансот во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот 
на амортизацијата на заемите или кредитите.  
 

3.8 Трансакции со поврзани субјекти  

Трансакциите со поврзани субјекти се однесуваат на меѓусебни трансфери на ресурси, услуги и 
обврски, без оглед на тоа дали цената е наплатена или не. Одреден субјект се смета за поврзан 
доколку директно или индиректно го контролира Друштвото, а тоа е матичната компанија и 
нејзините подружници. Intabex Netherlands B.V/Netherlands поседува учество во капиталот на 
Друштвото со 99.99% од правата на глас, што претставува значајна моќ на контрола на работењето 
на Друштвото. Крајна холдинг компанија на Друштвото е Групацијата Pyxus International Inc. – САД.  
 

3.9 Надоместоци за вработените  

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за 
пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат 
на бруто плата во согласност со домашната регулатива. Друштвото овие средства ги уплаќа во 
државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на 
годината, а кои се пресметуваат на бруто плата. Трошокот за овие плаќања се признава во 
извештајот за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не 
постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не 
постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. 

Друштвото исто така исплаќа трократен износ од просечно исплатена нето плата во Република 
Северна Македонија како испратнина во случај на заминување во старосна пензија. Во согласност 
со барањата од одредбите на МСС 19 - Користи за вработените, Друштвото изврши актуарско 
вреднување со цел да се одреди сегашната вредност на акумулираните користи за отпремнина во 
случај на заминување во старосна пензија и подготви пресметка на краткорочните користи за 
вработените. 
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 
 

3.9 Надоместоци за вработените (продолжение) 

Согласно одредбите пропишани во Колективниот договор за друштвата кои припаѓаат на 
тутунската индустрија во Република Северна Македонија, како и согласно Законот за работни 
односи на Република Северна Македонија, во случај на намалување на бројот на вработени од 
деловни причини, на “вишокот” вработени им се исплатува испратнина еднаква на одреден број на 
нето плати, дополнителен износ на испратнини во зависност од работниот стаж во Друштвото, како 
и плаќање на персонален данок на доход.  

 
3.10 Државни субвенции  

Државните субвенции не се признаваат се додека не постои разумно уверување дека Друштвото 
ќе се усогласи со условите поврзани со нив, и дека субвенциите ќе биде примени. Државните 
субвенции се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои 
Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои субвенциите се наменети да ги 
надоместат. Конкретно, државните субвенции за да се добијат чиј основен услов им е Друштвото  
да набави, изгради или на некој друг начин се стекне со нетековни средства, се признаваат како 
одложени приходи во извештајот за финансиската состојба и се пренесуваат во добивката или 
загубата на систематска и рационална основа за време на животниот век на стекнатото средство. 
Државните субвенции кои се добиваат како компензација за веќе настанатите трошоци или се 
добиваат како непосредна финансиска поддршка на Друштвото без обврска за идни поврзани 
трошоци со истите, се признаваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат како 
побарување.  

 
 
4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ  

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 3, од 
раководството на Друштвото се бара да користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки 
кои се однесуваат на сметководствените вредности на средствата и обврските кои не се јасно 
видливи од други извори. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите од 
историското искуство како и други фактори кои се сметаат за релевантни во дадените околности. 
Идните вистински резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. 

Проценките и претпоставките повторно се проверуваат на континуирана основа. Повторното 
проверување на сметководствените проценки се признава во периодот во кој е извршена 
проверката доколку истата има влијание само на тој период или пак се признава во периодот на 
повторната проверка и во идните периоди доколку истата има влијание и врз тековниот и врз 
идните периоди. Во продолжение се дадени клучните проценки кои се поврзани со идни, или други 
клучни извори на проценка на неизвесноста на датумот на извештајот на финансиската состојба, 
кои имаат ризик да предизвикуваат материјално значајно коригирање на сметководствената 
вредност на средствата и обврските во идната финансиска година.  
 

4.1 Стапки на амортизација  

Амортизационите стапки се определуваат врз основа на предвидениот корисен век на употреба на 
недвижностите, постројките и опремата. Корисниот век на употреба се проверува еднаш годишно 
од страна на Друштвото врз основа на тековните проценки.  

 
4.2 Обезвреднување на побарувањата од купувачи и другите побарувања  

Обезвреднувањето на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои 
потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Проценките 
кои се користат при проценката на адекватноста на обезвреднување на сомнителните побарувања 
се старосната структура на нашите побарувања и историјата на отпис на побарувањата, 
кредитната способност на купувачите како и промените во нашите услови за плаќање. Проценките 
ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на комитентите и идните готовински 
наплати. Раководството верува дека не постои потреба  од идни резервации коишто ги 
надминуваат резервациите за сомнителни побарувања што се веќе признати во овие финансиски 
извештаи.  
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4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ (продолжение) 
 
4.3 Објективна вредност  

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се 
определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува 
професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се 
користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се 
прикажани во Белешка 24. 

 
5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА  

 Во илјади денари 

 
Година што завршува на  

31 декември 
 2021  2020 

    
Приходи од продажба на домашен пазар   280,787   211,472  
Приходи од извоз - поврзани субјекти (Белешка 26)   2,224,275   2,600,797  

    

 2,505,062  2,812,269 

 
 

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ  
 Во илјади денари 

 
Година што завршува на  

31 декември 
 2021  2020 

    
Приходи од продадени материјали 1,787  2,420 
Приходи од отпис на обврски -  - 
Ослободување на приходи од државни субвенции 275  275 
Останати приходи 3,980  706 

    
 6,042  3,401 

 
 
7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ  

 Во илјади денари 

 
Година што завршува на 

31 декември 
 2021  2020 

    
Материјали   1,995,146   2,169,444  
Ситен инвентар 11,385  12,764 

    

 2,006,531  2,182,208 

 
 

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ  
 Во илјади денари 

 
Година што завршува на 

31 декември 
 2021  2020 

    
Нето плати  165,029  140,533 
Персонален данок на плати и придонеси 82,157  69,495 
Други надоместоци за вработените 37,969  29,116 
Трошоци за договор на дело 2,872  3,808 

    

 288,027  242,952 
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9. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ТРОШОЦИ  
 Во илјади денари 

 
Година што завршува на  

31 декември  
 2021  2020 

    
Наемнина на деловен и административен простор 82,350  92,296 
Енергија, вода и гориво 45,652  28,399 
Транспортни услуги 22,757  21,462 
Услуги за фумигација 4,055  5,088 
Банкарски надоместоци 6,849  4,701 
Поштенски и телефонски услуги 3,373  2,859 
Осигурување 2,609  2,530 
Реклама и пропаганда 1,655  1,977 
Надоместоци за консултанти  2,426  2,777 
Услуги за обезбедување 2,128  1,934 
Резервации за користи на вработените 1,757  1,446 
Одржување и поправки 1,706  1,746 
Административни такси 984                   643  
Останати трошоци и услуги 14,959  7,478 

    
 193,260  175,336 

 
 

10. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ, НЕТО  
 Во илјади денари 

 
Година што завршува на 

 31 декември  
 2021  2020 

    
Трошоци за камати   (31,289)   (48,633) 
Приходи од камати  8    1,064  
Негативни курсни разлики, нето  (8,683)   (8,497) 

    
 (39,964)   (56,066) 

 
 
11. ДАНОК НА ДОБИВКА  

Во 2021 година, данокот на добивка се пресметува по законска стапка од 10% на утврдената 
добивка од Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските 
одредби кои во најголем дел се однесуваат на непризнати трошоци за даночни цели. 

Усогласувањето на данокот на добивка за годината што завршува на 31 декември 2020 е како што 
следува: 

 Во илјади денари 

 
Година што завршува на 

31 декември 
 2021  2020 

    
Добивка пред оданочување 170,187  153,240 

    
Непризнати расходи за даночни цели 16,407  18,310 

    
Даночна основа 186,594  171,550 

    
Пресметан данок на добивка 18,659  17,155 

    
Даночно олеснување за дадена донација   (150) 

    
Данок на добивка 18,659  17,005 

    
Ефективна даночна стапка 10.96%  11.10% 
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12. ОПРЕМА  
 Во илјади денари 

 
 Опрема   

Инвестиции 
во тек  Вкупно 

Набавна вредност      
Состојба, 1 јануари 2020 555,604  32,627  588,231 

Набавки -  29,592  29,592 

Трансфер 62,078  (62,078)  - 

Расходи  (12,003)  -  (12,003) 

Состојба, 31 декември 2020 605,679  141  605,820 

      

Набавки -  13,090  13,090 

Трансфер 13,285  (13,426)  (141) 

Расход (10,861)  -  (10,861) 

Пренос на залиха -  -  - 

Состојба, 31 декември 2021 608,103  (196)  607,910 

      

Акумулирана амортизација      

Состојба, 1 јануари 2020 399,118  -  399,118 

Трошок за годината 53,509  -  53,509 

Расходи (912)  -  (912) 

Состојба, 31 декември 2020 451,717  -  451,717 

      

Трошок за годината 34,932  -  34,932 

Расход (10,843)  -  (10,843) 

Состојба, 31 декември 2021 475,806  -  475,806 

      

Сметководствена вредност      

 - 31 декември 2021           132,297               (196)  132,104 

      

-  31 декември 2020 153,964              141  154,105 

 
 
13. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА  

 Во илјади денари 

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

    
Вложувања во Југотутун АД Скопје  16  16 
    
Исправка на вредноста (16)  (16) 

    
 -  - 

 
На 31 декември 2021 година, Друштвото има вложувања во акции во Југотутун АД Скопје. Ова 
друштво не котира на пазарот за хартии од вредност на 31 декември 2021 година, па поради 
неможност да се утврди објективната вредност Друштвото изврши исправка на вложувањата во 
претходните периоди.  
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14. ЗАЛИХИ  
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

    
Готови производи 825,357  603,557 
Тутун во лист  401,149  344,783 
Материјали 35,950  43,603 
Алати и потрошен материјал           5,112           952  

    
 1,267,568  992,895 

 
 
15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ  

 Во илјади денари 

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

    
Побарувања од купувачи во земјата 39,664      12,155  
Побарувања од купувачи - поврзани субјекти (Белешка 26) 972,306  845,656 

    
 1,011,970  857,811 

 
 

16. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА  
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

    
Побарување од фармерите 5,558  11,824 
Побарувања за ДДВ 19,751  8,423 
Дадени аванси на добавувачи 5,199  6,103 
Претплати за осигурување 651  687 
Останати однапред платени трошоци 952  940 

    
 32,111  27,977 

 
 
17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 Во илјади денари 

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

    
Жиро сметка – денари 8,962  6,782 
Жиро сметка – странска валута 1,283  - 
Готовина во благајна – денари 246  342 
Готовина во благајна – странска валута 15  17 

    
 10,506  7,141 
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18. АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА  
 

a) Основна главнина  

На 31 декември 2021, основната главнина се состои од 88,626 авторизирани, издадени и целосно 
уплатени акции. Секоја обична акција има вредност 51.13 ЕУР или 3,149 денари. Според 
последната состојба издадена од Централниот Регистар на Република Северна Македонија 
запишаниот и целосно уплатениот капитал изнесува 275,400 илјади денари (4,531,447 ЕУР).  

Структурата на основната главнина на 31 декември 2021 е прикажана подолу: 

 
 31 декември 2021  31 декември 2020 

 
Број на  
акции  

% во основна 
главнина  

Број на 
акции  

% во основна 
главнина 

Обични акции        
 Intabex Netherlands B.V. 88,625  99.99%  88,625  99.99% 
 Физичко лице 1  0.01%  1  0.01% 

        
 88,626  100%  88,626  100% 

 
б) Задолжителна резерва  

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на 
зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не 
достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. До достигнување на 
законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го 
надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на 
собранието на акционери, и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.  

 
 

19. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ  

Одложените даночни обврски во вкупен износ од 8.032 илјади денари (2020: 12,139 илјади денари), 
вклучуваат долгорочен дел во износ од 3.925 илјади денари (2020: 8,032 илјади денари) и 
краткорочен дел во износ 4,107 илјади денари (2020: 4,107 илјади денари) (Белешка 23), кои се 
однесуваат на обврски за данок на добивка на нераспределена дивиденда од нето добивкaтa од 
2013 година за кои раководството на Друштвото одлучи дека очекува целосна исплата на 
наведената дивиденда во наредните периоди. 
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20. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ  

 Во илјади денари     

 31 декември 
2021 

 31 декември 
2020 

 
Каматна стапка  Доспевање 

        

        

НЛБ банка АД Скопје        

Одобрен лимит 4,950,000 ЕУР 
Одобрен Лимит 5.000.000 ЕУР  

 
 

      

-  51,823  3.7% годишно  16 октомври 2021 

185,097    3.4% годишно  04 ноември 2022 

Халк банка АД Скопје         

Одобрен лимит 153,750,000 МКД 

-  18,000  4% годишно  2 јуни 2021 

-  46.000  3,9% годишно  14 јуни 2021 

32,000    3,9% годишно  8 октомври 2022 

       

Стопанска банка АД Скопје         

Одобрен лимит 10,000,000 ЕУР 
-  158,246  6м ЕУРИБОР+ 3.5% p.a  12 месеци од користење 

181,248    6м ЕУРИБОР+ 3.4% p.a  12 месеци од користење 

Шпаркасе банка Македонија АД Скопје        

Одобрен лимит 4,000,000 ЕУР 

  61,694  3.25% годишно  7 јули 2021 

61.627  -  2,80% годишно  5 јавгуст 2022 

61.627    2,80% годишно  5 септември 2022 

36.976  -  2,80% годишно  5 октомври 2022 

Охридска банка АД Скопје        

Одобрен лимит 2,000,000 ЕУР 

-  25.603  3.25% годишно  29 декември 2021 

0  -     

       

Комерцијална банка АД Скопје                          0     

        

Одобрен лимит 5,000,000 ЕУР 61,720  -  3.4% годишно  06 декември 2022 
        

 620,295  361,366     

 
Краткорочните кредити се обезбедени со корпоративни гаранции издадени од крајната матична компанија на Друштвото (Белешка 26). 
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21. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ 
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

    
Обврски кон добавувачи во земјата 5,853  4,574 
Обврски кон добавувачи во странство 6,102  - 
Обврски кон поврзани страни (Белешка 26) -  - 

Обврски кон тутунопроизводители 
72,530 

 
63,484 

 

    

 84.485  68,058 

22. ОСТАНАТИ ПВР 
 Во илјади денари  

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

    
Останати ПВР  6.079   

 6.079   

 
 
23. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ  

 Во илјади денари  

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

    
Тековен дел на одложени даночни обврски  4,107  4,107 
Обврски кон вработените 34,886  17,083 
Пресметани трошоци 3,885  3,198 
Обврски за персонален данок 1,468  1,249 
Обврски за данок на добивка 2,654  607 
Обврски за камати 595  203 

 47,595  26,447 

    
Одложени приходи од државни субвенции 1.996  2,272 
(минус: нетековен дел) (1,721)  (1,997) 

 275  275 

    
 47,870  26,722 
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24. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ  
 
24.1 Управување со ризикот на капиталот  

Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека ќе биде во можност да продолжи да 
работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на 
акционерите преку оптимизација на односот помеѓу долгот и капиталот.  

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од основна главнина, задолжителна резерва и 
акумулирана добивка. 

 
Показател на задолженост  

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна 
основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците 
поврзани со секоја одделна класа на капиталот.  

Показателот на задолженост на 31 декември 2021 година е како што следува: 

 Во илјади денари 
 31 декември 
 2021  2020 

    
Кредити 620,295  361,366  
Пари и парични еквиваленти (10,506)   (7,141) 

Нето долг 609,789  354,225 
    
Вкупна главнина 1,679,222  1,564,654 

    
Показател на нето задолженост 0.363  0.226 

 
Минимален износ на основната главнина на Друштвото  

Согласно Член 273 од Законот за трговски друштва, најмалиот износ на основната главнина 
изнесува ЕУР 25,000 и притоа, номиналниот износ на акцијата не може да биде помал од ЕУР 1. 
Износот на основната главнина е еднаков на збирот на номиналниот износ на сите влогови на 
акционерите, односно на номиналниот износ на сите акции издадени од Друштвото.  

На 31 декември 2021 година основната главнина на Друштвото изнесува ЕУР 4,531,447.  
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23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
24.2 Категории на финансиски инструменти  

 Во илјади денари 
 31 декември 
 2021  2020 

Финансиски средства    
    
Побарувања од купувачи 1,011,970  857,811 
Пари и парични еквиваленти 10,506  7,141 

    
 1,022,476  864,952 

    
Финансиски обврски    
    
Обврски кон добавувачи 90,564  68,058 
Обврски за камати  595  203 
Краткорочни кредити 620,295  361,366 

    
 711,454  429,627 

 
24.3 Цели на управување со финансиските ризици  

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен 
ризик и ликвидносен ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат 
првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не 
користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што 
ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија. 
 
Пазарен ризик 

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено на финансиски ризици од промена 
на курсот на странските валути. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на 
сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот 
на кој Друштвото управува или го мери ризикот.  
 
Управување со девизниот ризик  

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти како и 
побарувањата од купувачи кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува 
посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не 
се во широка употреба во Република Северна Македонија.  

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во 
странски валути е како што следува: 
     Во илјади денари 
 СРЕДСТВА  ОБВРСКИ 

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020  
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

        
ЕУР 973,604  845,673  393,374  297,366 

        
 973,604  845,673  393,374  297,366 
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23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 

23.3        Цели на управување со финансиските ризици (продолжение) 
 
Управување со девизниот ризик (продолжение) 
 
Анализа на сензитивноста на странски валути  

Друштвото е изложено на ризикот од промена на девизниот курс на еврото и американскиот долар. 
Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на 
денарот во споредба со девизниот курс на странските валути. Анализата на сензитивноста ги 
вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, 
при што се врши корекција на нивната вредност при промена на нивниот девизен курс за 10%. 
Позитивниот износ подолу означува зголемување на добивката или останатиот капитал, којшто се 
јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на девизниот курс на 
странските валути за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или 
останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во 
однос на девизниот курс на странските валути за 10%.  
 
 Во илјади денари 
 31 декември 
 2021  2020 

    
Добивка 58,023  54,831 

  
Управување со каматниот ризик  

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува на 
одобрените краткорочни кредити од банки, од кои дел со променлива каматна стапка. Друштвото 
управува со овој ризик преку одржување на соодветен однос помеѓу некаматоносните финансиски 
средства и обврски, со финансиските обврски со фиксна каматна стапка и финансиските обврски 
со променлива каматна стапка.  

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на 
годината е како што следува: 

 Во илјади денари 
 31 декември 
 2021  2020 

Финансиски средства    
Некаматоносни:    
 - Пари и парични еквиваленти 261  359 
 - Побарувања од купувачи 1,011,970  857,811 

 1,012,231  858,170 
    
Со променлива каматна стапка:    
Пари и парични еквиваленти 10,245  6,782 

    
 1,022,476  864,952 

Финансиски обврски    
    
Некаматоносни:    
 - Обврски спрема добавувачи 90,564  68,058 
 - Обврски за камати  595  203 

 91,159  68,261 

Со фиксна каматна стапка:    
 - Тековен дел на долгорочни кредити -  - 
-  Краткорочни кредити 439,047  203,120 

 439,047  203,120 
Со променлива каматна стапка:    
 - Краткорочни кредити 181,248  158,246 

 181,248  158,246 

    

 711,454  429,627 
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23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
23.3        Цели на управување со финансиските ризици (продолжение) 

 
Управување со каматниот ризик (продолжение) 
 
Анализа на сензитивноста на каматни стапки  

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на 
каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. За 
финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е подготвена под 
претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. 
При подготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено 
е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува 
разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки. 

Доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2 процентни поени, а сите други варијабли 
непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 би била 
пониска, односно повисока за 3,625 илјади денари (2020: 3,029 илјади денари ).  
 
Управување со кредитниот ризик  

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна 
на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото нема 
значајна концентрација на кредитниот ризик.  
 
Управување со побарувањата од купувачи и останатите побарувања  

Побарувањата од купувачите главно претставуваат побарувања од поврзаниот субјект на 
Друштвото Allaince One International GmbH - Швајцарија. Побарувањата на Друштвото не се 
обезбедени со било какви меници, гаранции или друг вид на колатерал. Исто така, Друштвото не 
пресметува затезна камата на доспеаните побарувања. 

 Недоспеаните побарувања во износ од 267,918 илјади денари во целост се однесуваат на 
побарувања врз основа на продадени готови производи кои потекнуваат од последниот квартал во 
2021 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 30-180 дена по датумот на фактурирањето. 
Просечниот период на наплата на побарувањата од купувачите во текот на годината е 121 дена 
(2020: 118 дена). 

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2020 година е како што следува: 
 

    Во илјади денари 

  
Бруто 

изложеност  
Исправка на 

вредност  
Нето 

изложеност 

       
Недоспеани побарувања  392,302  -  392,302 
Доспеани, но необезвреднети побарувања  465,509  -  465,509 

       
  857,811  -  857,811 

 
 
Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2021 година е како што следува: 
 

    Во илјади денари 

  
Бруто 

изложеност  
Исправка на 

вредност  
Нето 

изложеност 

       
Недоспеани побарувања  267,918  -  267,918 
Доспеани, но необезвреднети побарувања  539,942  -  539,942 

       
  807.860  -  807.860 
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23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
23.3        Цели на управување со финансиските ризици (продолжение) 

 
Управување со кредитниот ризик (продолжение) 
 
Доспеани, но необезвреднети побарувања  

Старосната структура на доспеаните, но необезвреднети побарувања за годините што завршуваат 
на 31 декември 2021 е како што следува: 

 Во илјади денари 
 31 декември 
 2021  2020 

    
До 30 дена 243.748  84,992 
од 30 до 60 дена 281.951  322,445 
од 60 до 90 дена 14.243  48,208 
од 90 до 120 дена -  - 
од 120 до 150 дена -  9,864 

    
 539.942  465,509 

 
Најголем дел од доспеаните, но необезвреднети побарувања во износ од  539.942 илјади денари 
се наплатени во текот на 2022 година.  
 
Управување со ликвидносниот ризик  

 
Табели за ликвидносен и каматоносен ризик  

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските 
обврски. Табелите се составени врз основа на недисконтираните готовински текови на 
финансиските обврски. 
 
Доспеаност на финансиските обврски 

 
           Во илјади денари 
           31 декември 2021 

 

Просечна 
пондер. 

ефективна 
каматна 
стапка  

До 1 
месец  

1-3 
месеци  

3 месеци 
до 1 

година  
1-5 

години  
Над 5 

години  Вкупно 

              
Некаматоносни -  91,159  -  -  -  -  91,159 
Со фиксна 
каматна стапка 3.22%  -  -  453,174  -  -  453,174 
Со променлива 
каматна стапка 3.40%  -  -  187,410  -  -  187,410 

              
   91,159  -  640,584  -  -  731,743 

 
 

           Во илјади денари 
           31 декември 2020 

 

Просечна 
пондер. 

ефективна 
каматна 
стапка  

До 1 
месец  

1-3 
месеци  

3 месеци 
до 1 

година  
1-5 

години  
Над 5 

години  Вкупно 

              
Некаматоносни -  68,261  -  -  -  -  68,261 
Со фиксна 
каматна стапка 3.60%  -  -  210,435  -  -  210,435 
Со променлива 
каматна стапка 3.75%  -  164,180  -  -  -  164,180 

              
   68,261  164,180  210,435  -  -  442,876 
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23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
23.3        Цели на управување со финансиските ризици (продолжение) 

 
Управување со ликвидносниот ризик (продолжение) 

 
Управување со обврските кон добавувачи и останатите обврски  

Просечниот период на плаќање на обврските спрема добавувачите и останатите обврски е 9 
денови (2021: 22 денови). Добавувачите на Друштвото не пресметуваат затезна камата на 
доспеаните обврски. Согласно политиката на Друштвото за управување со финансиските ризици, 
обврските спрема добавувачите и останатите обврски се плаќаат во рамките на договорениот 
временски рок. 
 

24.4 Објективна вредност на финансиски инструменти  

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот 
начин: 

• објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни 
услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на 
котираните пазарни цени;  

• објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски се одредува во 
согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на 
готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и 
понудени цени од деловните партнери за слични инструменти. 

 
Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност  

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат 
на 31 декември 2021 е како што следува: 

     Во илјади денари 
 31 декември 2021  31 декември 2020 

 
Сметковод. 

вредност  
Објективна 

вредност  
Сметковод. 

вредност  
Објективна 

вредност 

        
Финансиски средства        
- Побарувања од купувачи-  1,011,970  1,011,970  857,811  857,811 
- Пари и парични 
еквиваленти 

10,506  10,506 
 

7,141  7,141 

        
 1,022,476  1,022,476  864,952  864,952 

        
Финансиски обврски        
- Обврски спрема 

добавувачи 90,564  90,564  68,058  68,058 
- Обврски за камати 595  595  203  203 
- Тековен дел на долгорочни 

кредити и позајмици - 
 

-  - 
 

- 
- Краткорочни кредити 620,295  620,295  361,366  361,366 

        
 711,454  711,454  429,627  429,627 

 
Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските 
средства и финансиските обврски  

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за 
купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не 
постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната 
вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на 
дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните 
стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни 
проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување 
утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос 
на нивната објективна вредност.  
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24. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ  
 
Превземени обврски по основ на договори за оперативен лизинг во кои Друштвото се јавува 
како изнајмувач 

Поради истекување на постоечкиот договор склучен е нов на ден 29.12.2020 со рок на важност 
01.01.2021-31.12.2030  за оперативен наем со Игм Трејд Илија и Цо. ДОО Кавадарци за 
изнајмување на канцелариски, магацински и производствен простор со вкупна површина од 71.764 
m2 (2020: 73,901 m2). 

Исто така, Друштвото користи возила коишто се земени под оперативен лизинг со времетраење од 
36 или 48 месеци, и истите доспеваат во рок од една до три години.  

Идните минимални обврски по основ на оперативен лизинг се како што следува: 

 Во илјади денари 
 31 декември 
 2021  2020 

    
До 1 година 78,224  80,164 
Од 1 до 5 години 381.106  682,591 
Од 6 до 10 години 226.929   

    
Сегашна вредност на минимум обврските по оперативен лизинг 686,259  762,755 

 
 
25. ДАНОЧЕН РИЗИК  

Во Република Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна 
на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: 
данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. 
Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, 
спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите 
кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. 
Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, 
помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, 
како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна 
регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од 
неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.  

Друштвото остварува значајни трансакции со поврзаните страни. Исто така, раководството на 
Друштвото смета дека поседува доволна и адекватна документација во врска со трансферните 
цени, но постои одредена неизвесност во поглед на барањата и толкувањата на даночните и 
другите органи кои можат да се разликуваат од оние на раководството. Раководството на 
Друштвото смета дека различните толкувања нема да имаат значајни ефекти врз финансиските 
извештаи на Друштвото. 

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз 
трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на 
Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти 
и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои 
можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна 
на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните 
власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од 
настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во 
Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите 
со повеќе развиени даночни системи.  
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26. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ  

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти – друштва во состав на Групацијата Alliance 
One. Овие трансакции се извршуваат во нормален тек на работење и нивната вредност не се 
разликува значително од условите кои преовладуваат во пазарните трансакции.  

 Во илјади денари 

 
Година што завршува на 

 31 декември 
 2021  2020 

Продажби спрема поврзани субјекти (Белешка 5)    
-Alliance One International AG 2,222,783  2,599,270 
-Alliance One Бугарија 1,284  1,527 

 2,224,067  2,600,797 

    
Набавки од поврзани субјекти    
-Alliance One Бугарија 385,901  340,220 
-Alliance One Tutun AS 295   
-Alliance One/ International Singapore 12   

 386,208  340,220 

    
    
Побарувања од поврзани субјекти (Белешка 15)    
-Alliance One International AG 770,071        845,656 
-Alliance One Бугарија 202,361         

 972,432  845,656 

    
Обврски спрема поврзани субјекти (Белешка 21)    
-Alliance One Бугарија -  - 

 -  - 

    
Надоместоци на раководството    
-Бруто плати 26.260  23,021 
-Бонуси и награди 186  - 

 26.446  23,021 

    

    

 
Краткорочните кредити во износ од 620.295 илјади денари се обезбедени со корпоративни 
гаранции издадени од крајната матична компанија на Друштвото (Белешка 20).  

 
27. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА  

Заработувачката по акција се пресметува преку делење на добивката за годината што им припаѓа 
на акционерите со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.  

Податоците за добивката и акциите при пресметката на заработувачката по акција се прикажани 
во следнава табела: 
  31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

        

Добивка за годината што им припаѓа на акционерите за основна 
и разводнета заработувачка (во илјади денари) 151,528   136,235 

Пондерираниот просечен број на обични акции  за основна и 
разводнета заработувачка по акција 88,626   88,626 

Основна заработувачка по акција (во денари)         1,709.75            1,537.19  
Разводнета заработувачка по акција (во денари)         1,709.75           1,537.19  

 
28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции 
деноминирани во странска валута, на 31 декември 2021 и 2020 година се следните: 

 
 Во денари 

 
31 декември 

2021  
31 декември 

2020 

    
УСД 54.3736  50.2353 
ЕУР 61.6270  61.6940 
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29. СУДСКИ СПОРОВИ 

Друштвото рутински ја проценува веројатноста за негативни исходи од одредени прашања и 
износите на веројатни или разумни загуби кои произлегуваат од нив.  
Разумните проценки ги вклучуваат и процеките донесени од страна на раководството по 
разгледување на информациите кои вклучуваат известувања, порамнувања, проценки на 
Правниот оддел, достапни факти, идентификација на потенцијалните одговорни страни и нивната 
способност да придонесат за решавање на спорот, како и историското искуство.  
 
Одредби за судски спорови се прават кога постои можност Друштвото има обврска чиј износ може 
веродостојно да се процени преку внимателна анализа. Потребните одредби може да варираат 
во иднина поради појава на нови настани или добивање нови информации.  
 
Работите кои или претставуваат непредвидени обврски или не ги исполнуваат критериумите за 
одредбите се обелоденети, освен ако веројатноста за одлив на ресурси кои содржат економски 
придобивки е прилично недостижна.  
 
Заклучно со 31 декември 2021 година, имаше една тужба поднесена против Друштвото како 
тужен каде што Друштвото не направи одредби за непредвидени загуби од судски спор бидејќи 
раководството процени дека нема ризик Друштвото да ја изгуби споменатата тужба.  

30. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ  

Тековната воена операција во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската 
Федерација може да имаат влијание врз европските економии, како и на глобално ниво. 
Компанијата нема значајна директна изложеност кон Украина, Русија или Белорусија.  
 
Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да наметне ревизии на одредени 
претпоставки и проценки. Ова може да не доведе до материјални прилагодувања на 
сметководствената вредност на одредени средства и обврски во следната финансиска година. 
Во оваа фаза, раководството не може со сигурност да го процени влијанието бидејќи настаните 
се одвиваат  и се менуваат секој ден.  
 
Долгорочното влијание може да делува и на обемот на тргување, паричните текови и 
профитабилноста. Како и да е, на датумот на овие финансиски извештаи Друштвото продолжува 
да ги исполнува своите обврски како што доспеваат и затоа продолжува да ги применува 
тековните активности.   
 
Освен тоа, немало значајни настани по датумот на известување кои би можеле да влијаат на 

финансиските извештаи на Друштвото или да бараат нивно прилагодување. 

 



 

 
 

ПРИЛОГ 1 - ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 



















 

 
 

 
ПРИЛОГ 2 - ГОДИШНА СМЕТКА 
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Биланс на состојба

ЕМБС: 04020375      
Целосно име: Акционерско друштво за производство,откуп,ферментација и промет
на тутун АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци 
Вид на работа: 450 
Тип на годишна сметка: Годишна сметка 
Тип на документ: Годишна сметка 
Година : 2021 
 

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози 
Финансиски извештаи

Ознака за
АОП Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

1 - - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031) 132.104.008,00   154.105.626,00

9 - - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019) 132.104.008,00   154.105.626,00

13 - - Постројки и опрема 132.104.008,00   153.964.268,00

18 - - Материјални средства во подготовка   141.358,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(037+045+052+059) 2.315.353.450,00   1.878.092.881,00

37 - - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 1.267.568.016,00   992.894.553,00

38 - - Залихи на суровини и материјали 442.210.544,00   389.336.081,00

41 - - Залихи на готови производи 825.357.472,00   603.558.472,00

45 - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051) 1.037.280.823,00   878.057.568,00

46 - - Побарувања од поврзани друштва 972.302.108,00   845.655.705,00

47 - - Побарувања од купувачи 39.663.616,00   12.155.343,00

49
- - Побарувања од државата по основ на
даноци, придонеси, царина, акцизи и за
останати давачки кон државата (претплати)

19.751.184,00   8.422.978,00

51 - - Останати краткорочни побарувања 5.563.915,00   11.823.542,00

59 - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 10.504.611,00   7.140.760,00

60 - - Парични средства 10.504.611,00   7.140.760,00

62
- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ
(АВР)

6.802.032,00   7.730.516,00

63 - - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062) 2.454.259.490,00   2.039.929.023,00

65
- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-
078)

1.679.221.936,00   1.564.654.067,00

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 275.399.848,00   275.399.848,00

71 - - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 45.661.769,00   45.661.769,00
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Биланс на успех

72 - - Законски резерви 45.661.769,00   45.661.769,00

75 - - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 1.206.632.033,00   1.107.357.243,00

77 - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 151.528.286,00   136.235.207,00

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 684.333.806,00   395.801.516,00

82 - - I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА
РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084) 10.661.061,00   9.100.273,00

83 - - Резервирања за пензии, отпремнини и
слични обврски кон вработените 10.661.061,00   9.100.273,00

94 - - III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 8.032.301,00   12.139.014,00

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до
108) 673.672.745,00   386.701.243,00

97 - - Обврски спрема добавувачи 14.369.345,00   6.396.900,00

99 - - Обврски за даноци и придонеси на
плата и на надомести на плати 11.838.310,00   5.703.713,00

100 - - Обврски кон вработените 23.048.045,00   11.379.291,00

101 - - Тековни даночни обврски 4.121.797,00   1.856.259,00

104 - - Обврски по заеми и кредити 620.295.248,00   361.365.080,00

109
- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА
ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ (ПВР)

82.671.447,00   67.334.426,00

111
- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА,
РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ
(065+081+094+109+110)

2.454.259.490,00   2.039.929.023,00

Ознака
за
АОП

Опис
Нето за
тековна
година

Бруто
за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

201 - - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 2.511.105.478,00   2.815.878.143,00

202 - - Приходи од продажба 2.506.849.284,00   2.814.897.314,00

203 - - Останати приходи 4.256.194,00   980.829,00

204 - - Залихи на готови производи и недовршено
производство на почетокот на годината 603.558.472,00   555.917.912,00

205 - - Залихи на готови производи и недовршено
производство на крајот на годината 825.357.472,00   603.558.472,00

207 - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 2.522.751.052,00   2.654.211.460,00

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 2.048.773.427,00   2.207.634.621,00

211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 120.845.216,00   129.803.244,00

212 - - Останати трошоци од работењето 19.834.891,00   19.779.749,00

213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 287.406.158,00   241.571.747,00

214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 165.028.575,00   140.532.932,00

215 - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата 13.011.800,00   11.046.742,00

216 - - Придонеси од задолжително социјално
осигурување 68.726.660,00   58.117.232,00
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Државна евиденција

217 - - Останати трошоци за вработените 40.639.123,00   31.874.841,00

218 - - Амортизација на материјалните и
нематеријалните средства 34.931.583,00   53.509.430,00

219 - - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
нетековни средства 2.774.491,00   

220 - - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
тековните средства 6.078.704,00   

221 - - Резервирања за трошоци и ризици 1.757.428,00   1.691.507,00

222 - - Останати расходи од работењето 349.154,00   221.162,00

223 - - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233) 12.277.463,00   6.133.193,00

224 - - Финансиски приходи од односи со поврзани
друштва (225+226+227+228) 12.269.340,00   5.069.521,00

227 - - Приходи по основ на курсни разлики од работење
со поврзани друштва 12.269.340,00   5.069.521,00

230 - - Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 8.123,00   1.063.672,00

234 - - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243) 52.243.128,00   62.200.187,00

235 - - Финансиски расходи од односи со поврзани
друштва (236+237+238) 2.095.377,00   1.565.728,00

236 - - Расходи по основ на камати од работење со
поврзани друштва   209.038,00

237 - - Расходи по основ на курсни разлики од работење
со поврзани друштва 2.095.377,00   1.356.690,00

239 - - Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 31.289.354,00   48.424.250,00

240 - - Расходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва 18.858.397,00   12.210.209,00

246 - - Добивка од редовното работење (201+223+244)-
(204-205+207+234+245) 170.187.761,00   153.240.249,00

250 - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-
249) 170.187.761,00   153.240.249,00

252 - - Данок на добивка 18.659.475,00   17.005.042,00

255 - - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-
252+253-254) 151.528.286,00   136.235.207,00

257
- - Просечен број на вработени врз основа на часови
на работа во пресметковниот период (во апсолутен
износ)

472,00   416,00

258 - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 12,00   12,00

264 - - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА 1.710,00   1.537,00

269 - - Добивка за годината 151.528.286,00   136.235.207,00

288 - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)
или (286-270) 151.528.286,00   136.235.207,00

Ознака за
АОП Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

615 - - Сегашна вредност на компјутерска 6.346.897,00   8.298.818,00
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опрема (< или = АОП 013 од БС)

626

- - Побарувања по основ на продажба на
стоки и услуги и аванси дадени на
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
препријатија во земјата (< или=АОП
006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП
047+АОП 048 ОД БС)

39.663.616,00   12.134.871,00

628

- - Останати побарувања од нефинансиски
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни препријатија во
земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП
047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)

6.802.032,00   7.730.516,00

629

- - Останати побарувања од органи на
законодавна, извршна и судска власт,
ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на
локална самоуправа и други правни лица
финансирани од буџет (< или= АОП
034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП
051+АОП 062 ОД БС)

19.751.184,00   8.422.978,00

630

- - Побарувања по основ на продажба на
стоки и услуги и аванси и останати
побарувања од сите субјекти во земјата и
странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП
030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП
047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП
057+АОП 062 ОД БС)

1.044.082.853,00   885.788.084,00

635

- - Обврски по основ на набавка на стоки и
услуги и аванси (краткорочни трговски
кредити) примени од нефинансиски
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни препријатија во
земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП
098+АОП 108 ОД БС)

5.852.783,00   4.574.434,00

637

- - Останати обврски кон нефинансиски
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни препријатија во
земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП
096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП
109 ОД БС)

11.961.093,00   5.472.212,00

638

- - Останати обврски кон органи на
законодавна, извршна и судска власт,
ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на
локална самоуправа и други правни лица
финансирани од буџет (< или=АОП
092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП
101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)

4.121.797,00   7.559.973,00

639

- - Обврски по основ на трговски кредити,
аванси и останати обврски кон сите
субјекти во земјата и странство (вкупно) (<
или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП
096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП
100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП
109 ОД БС)

144.081.245,00   104.809.603,00

640
- - Приходи од продажба на стоки и услуги
(АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од
БУ)

5.056.483,00   5.588.562,00

641 - - Приходи од продажба на стоки (< или =
АОП 202 од БУ) 1.787.027,00   2.419.893,00

642 - - Приходи од продажба на услуги (< или =
АОП 202 од БУ) 3.269.456,00   3.168.669,00

643
- - Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги на домашен пазар (< или =
АОП 202 од БУ)

280.786.902,00   211.471.746,00

644
- - Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги на странски пазар (< или =
АОП 202 од БУ)

2.220.797.709,00   2.597.628.817,00

645 - - Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги во држави членки на ЕУ (<

1.421.310.534,00   1.662.482.443,00
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или = АОП 202 од БУ)

647 - - Приходи од наемнина (< или = АОП 202
од БУ) 208.190,00   208.190,00

658 - - Приходи од субвенции (< или = АОП 203
од БУ) 275.386,00   275.386,00

661 - - Останати приходи од работењето (< или
= АОП 203 од БУ) 3.980.808,00   705.443,00

668 - - Трошоци за суровини и материјали (<
или = АОП 208 од БУ) 1.920.512.826,00   2.103.450.196,00

669 - - Огрев, гориво и мазивa (< или = АОП
208 од БУ) 5.576.334,00   4.365.134,00

671 - - Канцелариски материјали (< или = АОП
208 од БУ) 1.815.825,00   1.846.546,00

672 - - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208
од БУ) 62.681.850,00   56.730.961,00

673 - - Униформи-заштитна облека и обувки (<
или = АОП 208 од БУ) 1.413.322,00   2.279.402,00

674 - - Материјал за чистење и одржување (<
или = АОП 208 од БУ) 4.377.527,00   3.778.309,00

675 - - Вода (< или = АОП 208 од БУ) 3.408.759,00   3.258.213,00

676 - - Потрошена електрична енергија (< или =
АОП 208 од БУ) 13.079.089,00   8.334.880,00

677 - - Потрошени енергетски горива (< или =
АОП 208 од БУ) 23.587.516,00   12.440.330,00

678
- - Потрошени резервни делови и
материјали за одржување (< или = АОП
208 од БУ)

4.345.946,00   1.645.391,00

679
- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и
автогуми (во производство) (< или = АОП
208 од БУ)

11.383.192,00   12.763.472,00

680 - - Транспортни услуги во земјата (< или =
АОП 211 од БУ) 10.711.397,00   10.353.902,00

681 - - Транспортни услуги во странство (< или
= АОП 211 од БУ) 12.046.462,00   11.108.339,00

682 - - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211
од БУ) 1.349.177,00   1.143.954,00

683 - - ПТТ услуги во странство (< или = АОП
211 од БУ) 2.023.766,00   1.715.931,00

686 - - Наемнини за деловни простории во
земјата (< или = АОП 211 од БУ) 77.451.775,00   87.709.579,00

687 - - Наемнини за опрема (< или = АОП 211
од БУ) 4.898.890,00   4.584.997,00

692
- - Надоместоци за отпремнина при
заминување во пензија (< или = АОП 217
од БУ)

419.203,00   332.245,00

694 - - Јубилејни награди (< или = АОП 217 од
БУ) 111.590,00   156.766,00

695 - - Регрес за годишен одмор (< или = АОП
217 од БУ) 15.508.629,00   13.429.437,00

703 - - Подароци на вработените (< или = АОП
217 од БУ) 9.787.674,00   5.442.048,00

704 - - Трошоци за организирана исхрана во
текот на работа (< или = АОП 217 од БУ) 11.768.660,00   9.522.190,00

709 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 1.654.425,00   1.977.050,00

710 - - Премии за осигурување на имот (< или = 1.812.014,00   2.018.503,00
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Структура на приходи по дејности

АОП 212 од БУ)

711 - - Надомест за банкарски услуги (< или =
АОП 212 од БУ) 6.849.478,00   4.700.503,00

712 - - Даноци кои не зависат од резултатот (<
или = АОП 212 од БУ) 139.540,00   91.680,00

714 - - Членарини на здруженијата во земјата и
странство (< или = АОП 212 од БУ) 496.339,00   489.739,00

717 - - Останати трошоци на работењето (< или
= АОП 212 од БУ) 8.534.657,00   10.441.574,00

721 - - Исплатени дивиденди 36.960.417,00   36.960.417,00

722 - - Просечен број на вработени врз основа
на состојбата на крајот на месецот 463,00   400,00

Ознака за
АОП Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

2087 - 12.00 - Производство на тутунски
производи 2.521.945.574,00    

2414 - 47.99 - Друга трговија на мало вон
продавници, тезги и пазари 1.437.367,00    

Потпишано од:

Vasileios Terzidis 
 

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK 

Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.
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