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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

До акционерите и раководството на  

ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – извоз Валандово  

 

 

Извештај за финансиските извештаи 

 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – извоз 

Валандово  (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештај за финансиска состојба на 31 декември 2020 година, 

Извештај за сеопфатна добивка,  Извештај за промените во главнината, Извештај за паричните текови и Прегледот на 

значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи. 

 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

 

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски 

извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и 

интерната контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање 

на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама 

или грешка. 

 

Одговорност на ревизорот 

 

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние 

ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија 

применливи во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја 

планираме и извршиме ревизијата на начин  кој  ќе  ни  овозможи  да  стекнеме  разумно  уверување за тоа дали  

финансиските  извештаи  се ослободени од материјално погрешно прикажување. 

Ревизијата вклучува спроведување на постапки со цел да се прибават 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  во финансиските 

извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот  ја зема во предвид 

внатрешната контрола  релевантна  за  подготвување и објективно  презентирање  на  финансиските  извештаи  

на  Друштвото  со цел креирање на такви ревизорски постапки кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за 

потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така 

вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на 

сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација 

на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето 

ревизорско мислење. 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  (Продолжение) 

До содружникот и раководството на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – извоз Валандово 

 

Мислење 

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални 

аспекти, финансиската состојба на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – извоз Валандово, заклучно со 31 

декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината 

која што завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 

Македонија. 

 

Извештај за дуги правни и регулаторни барања 

 

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на 

Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да 

изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со историските финансиски податоци 

објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото на и за годината која 

завршува на 31 декември 2020 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34 од 

Законот за ревизија. 

Според наше мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на 

Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година се конзистентни, во сите 

материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и  ревидираните финансиски извештаи. 

 

 

Скопје, 22/06/2021 година 

 

ВЕРИФИКА Доо Скопје, Регистарси број на лиценца 01/20.05.2013 

 

Овластен ревизор        Управител    

Сашко Марковски        Сашко Марковски 

  
        

   



Империјал Табако АД Валандово

Позиција Белешка Тековна  година
Претходна     

година
СРЕДСТВА 2020 2019

Нетековни средства

Нематеријални средства 1 405.525

Матерјални средства 2 420.335.773 395.860.638

Вложувања  и долгорочни финансиски средства 3 120.000.000 120.000.000

Долгорочни побарувања 4

Вкупно нетековни средства 540.741.298 515.860.638

Тековни средства

Парични средства и парични еквиваленти 5 13.220.104 13.175.814

Краткорочни финансиски побарувања 6 0

Краткорочни побарувања

  Побарувања од купувачи 7 42.144.514 51.716.317

  Побарувања од даноци 8 82.484

Други побарувања 9 167.419 190.330

Залихи 10 32.036.046 54.459.296

АВР 11

Вкупно тековни средства 87.568.083 119.624.241

ВКУПНО СРЕДСТВА 628.309.381 635.484.879

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал

Основна главнина 2.627.100 2.627.100

Премии на емитирани акции

Резерви 16.883.206 16.883.206

Пренесена Загуба /Добивка 394.518.463 381.704.262

Добивка/ загуба за деловната година 13.270.777 14.591.974

Вкупно капитал 427.299.546 415.806.542

ОБВРСКИ

Краткорочни обврски

  Обврски спрема добавувачите 12 39.034.866 60.550.967

Обврски за аванси, депозити и кауции 13 247.600 231.003

  Обврски кон вработените 14 1.414.076 1.687.260

  Обврски за даноци 15 5.528.922 3.183.353

Останати краткорочни обврски 16 7.246

Краткорочни финансиски обврски 17 40.409.018 34.437.243

Долгорочни финансиски обврски 18 108.199.107 119.588.511

ПВР 19 6.169.000

Вкупно обврски 201.009.835 219.678.337

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ 628.309.381 635.484.879
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
 на ден 31.12.2020 година



Империјал Табако АД Валандово
Тековна

 година

2020 2019

Приходи од продажба 19 257.513.400 292.010.893

Набавна вредност на продадени стоки и производи 232.230.112 261.193.048

Бруто добивка 25.283.288 30.817.845

Останати приходи 20 39.097.650 35.247.649

Потрошени материјали 21 4.769.864 5.807.139

Трошоци за  услуги 22 7.423.928 8.241.503

Останати трошоци од работењето 23 7.679.548 9.229.165

Трошоци за вработени 24 18.865.319 11.220.089

Амортизација 1,2 7.057.275 11.594.480

Останати расходи од работењето 25 5.349.382 6.095.429

Вкупно оперативни расходи 51.145.316 52.187.805

Оперативна добивка 13.235.622 13.877.689

Приходи од финансирање 26 3.137.267 8.451.237

Расходи од финансирање 26 1.175.731 5.601.468

Добивка пред оданочување 15.197.158 16.727.458

Данок на добивка 27 1.926.381 2.415.682

Добивка за финансиската година 13.270.777 14.311.776

Останата сеопфатна добивка                         -   

Останата сеопфатна загуба                            -   

ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 13.270.777 14.311.776
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА                                                                                                                                                                                                                                   

за периодот од 01.01. до 31.12.2020 година

Позиција Белешка

Претходна          

година



Запишан 

капитал
Резерви

Акумулирана 

добивка/загуб

а

Вкупно

0

Состојба на 01 јануари 2020 2.627.100 16.883.206 396.296.236 415.806.542

Распределба на добивката -1.777.773 -1.777.773

Зголемување 0

Останати неспомнати промени-ревалориз.резерва 0

Добивка/загуба за финансиската година 13.270.777 13.270.777

Состојба на 31 декември 2020 2.627.100 16.883.206 407.789.240 427.299.546
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31.12.2020



Позиција Белешка 2019 2020

Парични текови од деловни активности

Добивка (загуба) по оданочување 14.591.974 13.270.777

Усогласување за:Амортизација 11.594.480 7.057.275

  Побарувања од купувачи 2.315.818 9.571.803

  Побарувања од даноци -82.484 82.484

Други побарувања 226.717 22.911

Залихи -3.073.267 22.423.250

АВР 0 0

  Обврски спрема добавувачите -2.506.645 -21.516.101

Обврски за аванси, депозити и кауции 0 16.597

  Обврски кон вработените 932.227 -273.184

  Обврски за даноци -747.913 2.345.569

Останати краткорочни обврски 0 7.246

ПВР 6.169.000

Нето прилив од деловни активности 23.250.907 39.177.627

Паричен тек од инвестициони активности / /

Директни набавки на нетековни средства -8.165.682 -31.937.935

Зголемување/намалување на долгорочни вложувања 0 0

Нето промени од инвестициони активности -8.165.682 -31.937.935

Паричен тек од финансиски активности / /

Краткорочни финансиски побарувања 0 0

Краткорочни финансиски обврски 34.437.243 5.971.775

Долгорочни финансиски обврски -37.671.535 -11.389.404

Исплатени дивиденди -1.777.773

Нето промени од финансиски активности -3.234.292 -7.195.402

Нето зголемување (намалување) на пари и парични 

еквиваленти
11.850.933 44.290

Пари и парични еквиваленти на почетокот на 

пресметковниот период (01 Јануари)
1.324.881 13.175.814

Пари и парични еквиваленти на крајот на 

пресметковниот период (31 Декември)
13.175.814 13.220.104 8

           ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ                                                                                                                                                    

за годината која завршува на 31 декември 2020
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 
 
 
1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО 
 
Акционерско друштво за производство, трговија и угостителство ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз – 
извоз Валандово е основано 27.11.1991, регстрирано во Централниот регистар на Република 
Македонија под ЕМБС 4281390, ЕДБ на друштвоте е  4003991100770.  
 
Седиштето на друштвото е во Валандово на Ул. Ленинова бр.1/8. Приоритетна дејност на друштвото 
е 46.90 Неспецијализирана трговија на големо.   
 
Друштвото според големината е среден субјект во периодот на известување. 
Друштвото е самостоен субјект односно нема поврзани друштва во својот состав. 

Акционерската главнина се состои од 846 обични акции. Номинална вредност на акциите изнесува 

3.106 ДЕН/100 ДЕМ. 

Извршен директор на друштвото е Благој Најдов. 
Бројот на вработени со 31.12.2020 е 42. 
 
 
2 ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 
2.1      Основа за подготовка  
 
Друштвото, финансиските извештаи ги подготвува во согласност со одредбите на Законот за  трговски 
друштва , Правилникот за водење сметководство и сметководствените стандарди прифатени во 
Република Македонија. 
Годишната сметка е изготвена со примена на методата на набавна вредност и принципот на 
континуитет во работењето. Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува 
своите законски финансиски извештаи во согласност со фискалната и законска регулатива во 
Република Македонија.  Годишната сметка ги вклучува Билансот на состојба (Извештај за 
финансиската состојба) изготвен со состојба 31.12.2020 година, Билансот на успех (Извештај за 
добивка или загуба) и Извештајот за паричните текови за година која завршува на 31.12.2020 година 
и Објаснувачки белешки. При изготвувањето на годишната сметка, Друштвото се придржуваше кон 
сметководствените политики опишани во точка(3). 
Позициите во билансите се изразени во денари. Денарот (МКД) претставува официјална известувачка 
валута на Друштвото. Сите други трансакции извршени во валута различна од официјалната се 
сметаат за трансакции во странска валута. Отворените ставки на средства и обврски изразени во 
валута различна од официјалната се искажани во МКД, употребувајќи го официјалниот курс на 
НБРСМ за соодветната валута на денот на трансакцијата.  
 
2.2 Презентација на финансиските извештаи 
 
Финансиските извештаи на Друштвото обезбедуваат информации за: средствата, обврските, 
капиталот, приходите и расходите, вклучувајки ги добивките и загубите како и нејзините парични 
текови. 
Основна цел на финансиските извештаи е да ги презентираат информациите во врска со 
финансиската состојба, работењето и паричните текови на Друштвото, објективно и врз фер основа. 
Резултатите од менаџерското раководење и управување со доверените средства исто така се 
воочуваат во финансиските извештаи.  
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Главни квалитативни карактеристики на информациите во финансиските извештаи се да обезбедат:  
- разбирливост – да бидат лесно разбирливи за корисниците; 
- релевантност – да можат да влијаат врз економските одлуки на корисниците; 
- веродостојност – верно да ги претставуваат трансакциите и  
- споредливост – на финансиските извештаи на Друштвото од различни пресметковни периоди 
како и споредливост со финансиските извештаи на други финансиски институции. 
 
2.3 Основни сметководствени претпоставки 
 
Сметководството на Друштвото се води врз основа на основните сметководствени претпоставки:  
 
а) Пресметковна основа 
Финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020, освен извештајот за 
паричните текови, се изработени на база на сметководствени податоци на пресметковна основа. 
Според ваквата основа ефектите на трансакционите и другите настани се признаваат тогаш кога тие 
ќе настанат, а не тогаш кога паричните средства се примени или платени 
 
б) Користење на проценки и расудувања 
При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени 
проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се 
проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните 
расположливи информации. 
Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, 
објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост. 
Во текот на периодите одредени проценки можат да се ревидираат доколку се случат промени во 
врска со околностите на кои била заснована проценката или како резултат на нови информации, 
поголемо искуство или последователни случувања. 
Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето 
добивка или загубата во периодот  на промената или во идните периоди доколку промената влијае 
на истите. 
 
в) Континуитет 
На 31.12.2020 година финансиските извештаи се подготвени под претпоставка дека Друштвото ќе 
продолжи со работа во наредниот период и нема намера значително да го намали обемот на своето 
работење.  
 
г) Конзистентност  
Сметководствените политики се конзистентно применети од страна на раководството во претходните 
пресметковни периоди. 
 
д) Сумирање и значајност на податоците 
Податоците во финансиските извештаи се групирани според нивната природа или функција. Една 
информација е материјално значајна доколку нејзиното прикажување или неприкажување во 
финансиските извештаи може сериозно да влијае врз проценките и донесувањето на економски 
одлуки од страна на корисниците. Секоја  значајна ставка ќе биде посебно презентирана. 
Незначајните износи ќе се сумираат со износи од слична природа и нема да бидат одделно 
прикажани.  
 
ѓ) Споредбени показатели 
Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2019 година се ревидирани и истите 
претставуваат основа за споредба со ревидираните финансиски исвештаи на 31.12.2020 година. 
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3 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 
 
Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи на 
Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година се изнесени во резимето на 
значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка. 
 
3.1      Нематеријални средства 
 
Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може 
да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетно мерење на едно нематеријално средство 
е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на 
исплатените парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на неговото 
стекнување.  
 
3.2      Материјални средства 
 
Како материјални нетековни средства се класифицираат недвижностите, постројките и опремата што: 
-  се држат за остварување на дејноста и 
- се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период. 
Материјалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност 
претставува фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до 
ставањето на средството во употреба. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната 
вредност на средството. На 31.12.2020 година материјалните средства се прикажани по набавни цени 
намалени за акумулирана амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување.  
 
Амортизација 
Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со примена на законски пропишани 
стапки, со цел набавната вредност на нетековните средства да се амортизира во текот на 
проценетиот век на употреба. 
Пресметката на амортизацијата се врши поединечно односно за секое средство поодделно во 
рамките на групите се додека вредноста на нетековните средства не биде во целост амортизирана. 
Средствата се амортизираат од моментот кога се ставаат во употреба, односно од првиот ден од 
наредниот месец кога се набавени. 
Амортизацијата на средстватаза 2020 и 2019 година е пресметана со примена на пропишаните стапки 
кои изнесуваат: 
 
Градежни објекти 2,5-10% 
Производствен инвентар, транспортни средства 10-25%  
Канцелариски мебел и инвентар 20%  
Компјутерска, телекомуникациска опрема и патнички возила 25% 
 
Одржување и поправки 
Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат преку 
Билансот на успех и се искажуваат во моментот на нивното настанување во висина на ефективните 
износи. 
 
3.3      Долгорочни вложувања  
 
Почетно, вложувањата се искажани по нивната набавна вредност, зголемена за трошоците за 
набавка (брокерски и берзански), односно според износот на вкупните парични средства платени 
при нивна набавка. Последователно, финансиските вложувања се искажуваат според нивната 
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објективна вредност определена според последната просечна пазарна цена на истите на дата на 
составување на Извештајот на финансиската состојба, за оние вложувања за кои постои активен 
пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна 
вредност намалена за евентуални оштетувања. 
 
3.4      Оштетувања на нефинансиски средства 
 
Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени 
настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. 
Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој 
веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот 
износ помеѓу нето продажната цена и употрбната вредност на средствата. Загубите од оштетување, 
кои ја претставуваат разликата помегу сегашната вредност и надоместливата вредност на 
материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка 
согласно МСС 36 Оштетувања на средствата.Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на 
секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања. 
 
3.5      Пари и парични еквиваленти 
 
Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, како 
и депозитите на денарските средства на жиро сметките на Друштвото кои се водат кај деловните 
банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 
месеци, или пократко, кои се моментално конвертибилни  во познати парични износи  и се изложени 
на незначаен ризик  од промена на вредноста. 
 
3.6     Побарувања од купувачи и останати побарувања 
 
Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се водат според номиналната вредност 
намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатени. 
Исправката се прикажува во моментот кога раководството ќе процени дека Друштвото нема да биде 
во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се 
настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на  должникот, веројатноста должникот 
да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање се 
сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.  
Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на оценка дека делумната или целосната наплата 
на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува 
преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува преку Билансот 
на успех.  
Кога побарувањето е ненаплативо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на 
побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното 
намалување на исправката се признаваат како приход. 
 
3.7      Активни временски разграничувања  
 
Однапред платени трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски 
разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. 
Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат 
како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. 
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3.8     Залихи 
 
Залихите на Друштвото во целост се состојат од ситен инвентар. Залихите се вреднуваат по метод на 
набавни цени. Набавната вредност се состои од набавна цена, неповратни даноци, трошоци за 
превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката. 
Трошокот за ситен инвентар се пресметува 100 % со ставање на инвентарот во употреба.  
 
3.9      Капитал 
 
Основна главнина 
Основната главнина се признава во висина на номиналната вре денот на уплатениот  основачки влог 
при основање на Друштвото. Основната главнина евидентирана во книговодството на Друштвото е 
усогласена со капитал запишан во Централен Регистар на РСМ. 
 
Законски резерва 
 
Друштвото има законска резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 
5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сé до моментот додека резервата не достигне  износ 
кој е еднаков на една десетина од основната главнина, односно до моментот кога резервите ке го 
достигнат износот кој го утврдуваат основачите на Друштвото. 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 
раководството, и за дополнување на износот утврден за  исплата на дивиденди. 
 
3.10   Обврски кон добавувачи 
 
Обврски кон добавувачите се прикажани како нето вредности, а се проценети по нивна номинална 
вредност. Неизмирените обврски спрема добавувачите се отпишуваат по основ на застареност со 
одлука донесена од раководството.  
 
 3.11  Политика на признавање на приходи 
 
Приходи од продажба на производи и услуги се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка 
кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои занчајна 
неизвесност за наплата и можно враќање на производите. Ако во моментот на настанот се процени 
дека наплатата не е извесна, признавањето на приходите се одлага. За реализација од претходните 
периоди и за онаа која во тековниот  пресметковен период е пресметана во корист на приходите, се 
врши исправка на побарувањата на товар на трошоците. Цените на стоките, производите и услугите 
на Друштвото во најголем дел слободно се формираат според понудата и побарувачката на пазарот. 
 
Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сепопфатана добивака за периодот за кој се 
однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив на средства. 
 
3.12   Политика на признавање на расходи 
 
Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото се признаваат доколку е веројатно дека 
Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери.Расходите веднаш се 
признаваат во пресметковниот период  и тогаш кога настанала обврска  а нема услови да се признае 
како позиција во активата. 
Расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се 
однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот одлив на средствата. 
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3.13   Трансакции во странска валута 
 
Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните 
курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Средствата 
и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои 
важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба.Нето позитивни и 
негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите искажани во странска 
валута, се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.  
Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани 
во странска валута, на 31 декември 2020 и 2019 во денари се следните: 
 
В а л у т а 31 декември 2020  31 декември 2019 

EUR  61,694     61,4856 
USD  50,2353    54,9518 

 
 
3.14   Користи на  вработените 
 
Дрштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси  утврдени со 
домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Сите краткорочни користи на 
вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користи. 
 
3.15   Данок на вкупен приход 
 
Данокот на вкупен приход за тековната 2020 година се пресметува и плаќа согласно одредбите на 
важечките законски прописи во РСМ.  
Трговските друштва чиј вкупен приход остварен во годината за која се утврдува данокот од било кој 
извор да не го надминува износот од 3.000.000- 6.000.000 денари на годишно ниво се целосно 
ослободени од обврската за плаќање на годишен данок на вкупен приход. 
 
3.16   Дивиденди 
 
Дивидендите се признаваат како обврска  и се одземаат од капиталот во периодот во кој се 
одобрени од страна на Раководството. Дивидендите за годината што се прогласуваат по дата на 
изготвување на Извештајот за финансиската состојба, се обелоденуваат како настан по дата на 
Извештајот за финансиска состојба. Во текот на 2020 година друштвото изврши распоред за 
дивиденди од салдото на акумулираните добивки од предходни години. 
 
 
3.17   Информативен систем и водење на деловни книги 
 
 Друштвото користи апликативен софтвер со кој се овозможува: 
• дневна обработка на сметководствените настани, 
• контролни постапки и ограничување на неовластен пристап до базата на податоци, 
 финансиски информации потребни за менаџментот и другите корисници на финансиски 
извештаи. 
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4 ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ 
 
Управувањето со ризиците на Друштвото опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно 
управување. 
 
4.1 Пазарен ризик 
 
Друштвото е изложено на пазарен ризик. Мерењето на пазарниот ризик вклучува оценка на загубите 
при нормални пазарни услови и на загубите при вонредни пазарни услови.  
Друштвото врши оценка на  влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз 
висината на неговите средства и остварената добивка. Редовно се следат побарувањата од основната 
дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Предмет на 
анализа е и конкуренцијата. Пазарниот ризик на друштвото е умерен и истиот се зголемува со влезот 
на нови конкуренти на пазарот. 
 
4.2 Ликвидносен ризик  
 
Ликвидносен ризик од неисполнување на достасаните обврски кон доверителите поради недостиг на 
парични средтсва. Раководството спроведува успешна политика на навремено обезбедување на 
доволно ликвидни средства на сметки во банките  со цел плаќањата на обврските во земјата и во 
странство да се подмират при нивното доспевање.  
 
4.3 Даночен ризик 
 
Согласно законската регулатива на РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на 
Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти во рок од пет години  од датумот на 
поднесување на даночните извештаи за периодот. Со оглед на честите промени и флексибилноста во 
толкувањето на  законските промени во РСМ, постои даночен ризик за пресметување на 
дополнителни даноци и придонеси. 
Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно ЗТД и 
одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи рзвојот на Друштвото. Во 
претходниот период Друштвото, согласно ЗТД, има издвоено дел од добивката за резерви. 



Белешка

1 Нематеријални средства Гудвил Издатоци за развој Софтвер
Средства во 

подготовка
Вкупно

Набавна вредност до 31/12 претходна година 0

Акумулирана амортизација до 31/12 претходна година 0

Сегашна вредност на 01/01 тековна година 0 0 0 0 0

Набавки тековна година 405.525 405.525

Продажба и расход тековна година 0

Амортизација за тековна година 0

Вкупна набавна вредност 31/12 тековна година 0 0 405.525 0 405.525

Вкупна акумулирана амортизација 31/12 тековна година 0 0 0 0 0

Сегашна вредност на 31/12 0 0 405.525 0 405.525

2 Матерјални средства
Инвестиции во тек 

Град.објект
Градежни објекти

Опрема и 

постројки

Транспортни 

средства
Вкупно

Набавна вредност до 31/12 претходна година 470.552.212 5.607.975 18.971.960 495.132.147

Акумулирана амортизација до 31/12 претходна година 89.511.442 5.226.135 4.533.932 99.271.509

Сегашна вредност на 01/01 тековна година 0 381.040.770 381.840 14.438.028 395.860.638

Набавки тековна година 23.195.836 5.509.017 142.447 2.572.716 31.420.016

Продажба и расход тековна година 0

Амортизација за тековна година 4.719.666 44.825 2.180.390 6.944.881

Вкупна набавна вредност 31/12 тековна година 23.195.836 476.061.229 5.750.422 21.544.676 526.552.163

Вкупна акумулирана амортизација 31/12 тековна година 0 94.231.108 5.270.960 6.714.322 106.216.390

Сегашна вредност на 31/12 23.195.836 381.830.121 479.462 14.830.354 420.335.773

3 Вложувања  и долгорочни финансиски средства Недвижности
Подружници и 

друштва
Долгорочни заеми

Финансиски 

средства
Вкупно

Вредност 0 0

Зголемувања претходна година 0

Намалувања претходна година 0

Вкупна вредност 31/12 претходна година 0 0 0 0 0

Зголемувања тековна година 0

Намалувања тековна година 0

Сегашна вредност на 31/12 0 0 0 0 0
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4 Долгорочни побарувања
Кредити 

финансиски

Продажба на 

кредит
Депозити Вкупно

Вредност 120.000.000 120.000.000

Зголемувања претходна година 0

Намалувања претходна година 0

Вкупна вредност 31/12 претходна година 0 0 120.000.000 120.000.000

Зголемувања тековна година 0

Намалувања тековна година 0

Сегашна вредност на 31/12 0 0 120.000.000 120.000.000

5 Парични средства и парични еквиваленти
Тековна година

Претходна 

година

- Денарска трансакциска сметка 11.952.820 12.104.673

- Девизни сметки 44

- Депозити по видување

- Денарска благајна 1.267.240 1.071.141

  Вкупно 13.220.104 13.175.814

6 Краткорочни финансиски побарувања
Тековна година

Претходна 

година

 - Побарувања од поврзани друштва

 - Побарувања од депозити

 - Побарувања од неповрзани друштва

  Вкупно 0 0

7   Побарувања од купувачи
Тековна година

Претходна 

година

- Побарувања од купувачи во земјата 39.701.176 51.084.688

- Побарувања од купувачи во странство 1.095.086 631.629

- Сомнителни испорни побарувања 1.348.252

- Исправка на вредноста на побарувања

  Вкупно 42.144.514 51.716.317
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8   Побарувања од даноци
Тековна година

Претходна 

година

 - Побарувања од ДДВ 28.876

 - Побарувања од Данок на добивка 53.608

 - Побарувања од Персонален данок

  Вкупно 0 82.484

9 Други побарувања 
Тековна година

Претходна 

година

Побарувања од вработените 56.719 88.630

Побарувања по основ на цесија 110.700 101.700

  Вкупно 167.419 190.330

10 Залихи
Тековна година

Претходна 

година

Стоки во магацин 32.036.046 54.459.296

Авто гуми во уптреба

Изградба во тек

  Вкупно 32.036.046 54.459.296

11 АВР
Тековна година

Претходна 

година

 - ДДВ од примени аванси 

 - Платени зависни трошоци за набавка

 - Останати трошоци кои не можат да се разграничат

  Вкупно 0 0

12   Обврски спрема добавувачите
Тековна година

Претходна 

година

- Обврски спрема добавувачите во земјата 32.344.665 47.433.506

- Обврски спрема добавувачи  во странство 6.690.201 13.117.461

  Вкупно 39.034.866 60.550.967

13 Обврски за аванси, депозити и кауции
Тековна година

Претходна 

година

 - Обврски за аванси 247.600 231.003

  Вкупно 247.600 231.003 18



14   Обврски кон вработените
Тековна година

Претходна 

година

 - Нето плати 985.418 771.126

 - Придонеси од плата 355.397 282.252

 - Обврски за Персонален данок  и останато 73.261 633.882

  Вкупно 1.414.076 1.687.260

15   Обврски за даноци
Тековна година

Претходна 

година

 - Обврски за ДДВ 3.876.947 1.620.906

 - Обврски за Данок на добивка 863.039

 - Обврски за  царина 788.936 1.562.447

 -Останати обврски 

  Вкупно 5.528.922 3.183.353

16 Останати краткорочни обврски
Тековна година

Претходна 

година

Обврски по основ на ЛО 7.246

Обврски за такси од регистрација на возила 0

  Вкупно 7.246 0

17 Краткорочни финансиски обврски
Тековна година

Претходна 

година

Обврски по заеми и кредити 40.409.018 34.437.243

  Вкупно 40.409.018 34.437.243

18 Долгорочни финансиски обврски
Тековна година

Претходна 

година

Останати неспоманти обврски спрема вработени 

Обврски по заеми и кредити 108.199.107 119.588.511

  Вкупно 108.199.107 119.588.511
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19 Приходи од продажба
Тековна година

Претходна 

година

 - Приходи од продажба во земјата 257.513.400 292.010.893

 - Приходи од продажба во странство

  Вкупно 257.513.400 292.010.893

20 Останати приходи
Тековна година

Претходна 

година

Приходи од надоместоци на штети 208.244 100.008

Приходи од наемнина на недвижности 29.997.190 32.002.289

Приходи од допол.одобрени 7694 6.439.428 121.883

Останати оперативни приходи..субвенции..наплатени

отпиш.побарувања и др.
2.452.788 3.023.469

  Вкупно 39.097.650 35.247.649

21 Потрошени материјали
Тековна година

Претходна 

година

- Потрошени суровини и материјали 782.814 1.662.168

- Потрошена енергија 3.554.446 3.198.316

 - Потрошен резервни делови 920.848 805.132

- Потрошен ситен инвентар 217.408 141.523

 - Останати материјали

  Вкупно 4.769.864 5.807.139 0

22 Трошоци за  услуги
Тековна година

Претходна 

година

 - Транспортни услуги 25.522 122.664

 - Телефон, интернет 567.000 413.542

 - услуги за изработки и одржување

  -Услуги за одржување и заштита 196.424 19.410

 - Наем- лизинг 892.451 884.412

 - Комунални услуги 112.630 82.070

 - Услуги од карактер на матријални трошоци 4.320.802 5.525.296

 -Останати услуги 1.309.099 1.194.109

  Вкупно 7.423.928 8.241.503
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23 Останати трошоци од работењето
Тековна година

Претходна 

година

Донации и спонзорства 117.966 14.000

 - Репрезентација 3.615.993 3.659.385

 - Осигурување 1.216.631 1.105.306

  -Банкарски услуги 1.206.185 1.502.325

 - Такси и чланарини 1.118.949 510.126

 - Останати трошоци и услуги 403.824 2.438.023

  Вкупно 7.679.548 9.229.165

24 Трошоци за вработени
Тековна година

Претходна 

година

- Плати и надоместоци од плати 11.527.672 7.419.569

- Даноци на плати 813.879 484.739

- Придонеси за плати 4.800.227 2.998.431

 - Други трошоци за службени патувања 1.210.217 317.350

Останати трошоци на вработени 513.324

  Вкупно 18.865.319 11.220.089

25 Останати расходи од работењето 
Тековна година

Претходна 

година

 -Расходување на средства кало растур 539 525.537

 - Загуби од продажби на средства 68.041

 - Кусоци 443.147 74.539

  -Дополнителни попусти и рабати 3.848.874 4.479.651

 - Трошоци од поранешни години 234.484

  - Останати расходи од работење 82.971 947.661

  Вкупно 5.349.382 6.095.429 0

26 Приходи од финансирањеРасходи од финансирање
Тековна година

Претходна 

година

 - Приходи од камати 3.120.023 8.449.972

 - Приходи од курсни разлики 17.244 1.265

 - Расходи од камати -998.213 -5.528.794

 - Останати расходи -177.518 -72.674

4.312.998 14.052.705
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27 Данок на добивка

Основа за даночење 15.197.158

        Непризнаени расходи:

Репрезентација 3.254.394

Отпис на поб., кам , надомес на вработени и др. 812.258

Обврска за 2020 19.263.810

  - намалувања

-       Даночна основа

-       Пресметан данок 10%

-       Други ослободувања

Данок на добивка: 1.926.381

Нето добивка 13.270.777

28 Последователни настани 

22

По 31.12.2020 година- датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои

би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие

финансиски извештаи.


