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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 
 
Данок на додадена вредност  

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена 
вредност, освен: 

 кога данокот при набавка на средството или услугата не може да се врати од даночните 
власти, во кој случај се признава како дел од набавната вредност на средството или дел 
од трошокот; и 

 за побарувањата и обврските кои се прикажани со вклучен износ на данок на додадена 
вредност. 

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се побарува, односно се должи на даночните 
власти е вклучен како дел од побарувањата, односно обврските на крајот на периодот на 
известување. 

3.5 Недвижности, постројки и опрема 

Почетно вреднување 

Недвижностите, постројките и опремата во Извештајот за финансиската состојба се искажуваат 
според нивниот сметководствен износ кој ја претставува набавната вредност намалена за 
акумулираната амортизација и износот на загуба поради обезвреднување. Во моментот на набавка 
постојните средства се евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од 
фактурна вредност на средството, вклучувајќи ги увозните давачки, неповратните даноци и 
зависните трошоци на набавка. 

Последователни издатоци 

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се 
евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи 
што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во 
Билансот на успех во моментот на настанување. 

Амортизација 

Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на 
недвижностите, постројките и опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. 
Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек. Изградените средства се амортизираат со 
почетокот на периодот во кој тие почнале да се користат. Во продолжение се дадени годишните 
стапки за амортизација, врз основа на очекувањата на Раководството за нивниот корисен век, а кои 
се применети на некои позначајни ставки од недвижностите, постројките и опремата: 

Вид на средство Стапки 
Градежните објекти 2,5% -10% 
Мебел и деловен инвентар 20% 
Компјутерска опрема со софтвер 25% 
Останата опрема 10% 
Моторни возила 20% 

Раководството на Друштвото и покрај горенаведеното економско користење, односно амортизација 
на недвижностите, постројките и опремата, амортизацијата за годината ја има пресметано со 
примена на стапки од 1% и 2% на вкупната набавна вредност на сите ставки од недвижностите, 
постројките и опремата кои се искажани во сметководствената евиденција. 

3.6 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба 

Вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба се однесуваат на вложувања во 
акции во други друштва, со кои не се тргува постојано и поради тоа имаат статус на хартии од 
вредност расположливи за продажба. Вложувањата кои се однесуваат на акции кои котираат на 
берзата се прикажани по објективна пазарна вредност определена согласно последната понудена 
цена на берзата на датумот на извештајот за финансиската состојба. Освен за загубите поради 
оштетување, добивките или загубите кои произлегуваат од промената на објективната вредност на 
овие средства се признаваат директно во основната главнина се додека финансиските средства не 
се отуѓат, во кој момент акумулираната добивка или загуба претходно призната во основната 
главнина се признава во извештајот за сеопфатна добивка. 
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