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До Основачот и Раководството на   

АД ИМПЕРИЈАЛ -ТАБАКО Валандово 
 
 
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

Извештај за финансиските извештаи 
 
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД ИМПЕРИЈАЛ 

ТОБАКО – Валандово  (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на 
ден 31 декември 2021  година,  како и  Биланс на успех, Извештај за сеопфатна добивка, 
Извештај за   промените   во  капиталот   и   Извештај   за   паричните   текови   за годината 
која завршува тогаш, како и  преглед   на   значајните сметководствени политики и други 
објаснувачки  белешки. 
 
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  и  проценка  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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До Основачот и Раководството на АД ИМПЕРИЈАЛ ТОБАКО - Валандово   
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжува) 
 
 
 
Основа за мислење со резерва  

Како што е наведено во белешка 10 залихите на друштвото на 31/12/2021 изнесуваат 
34.000 илјади денари. Ние не присуствувавме на пописот на залихите, бидејќи тој датум 
беше пред датумот на нашиот ангажман како ревизори на Друштвото. Ние не бевме во 
можност да се увериме во веродостојноста на количествата и вредноста на 
евидентираните залихи на друштвото на 31/12/2021 и преку други  ревизорски постапки. 
 
Мислење со резерва 

Според нашето мислење, освен за ефектите врз финансиските извештаи од работите 
наведени во „Основата за мислење со резерва“, финансиските извештаи ја презентираат 
објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ИМПЕРИЈАЛ 

ТОБАКО - Валандово , заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска 
успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш, во согласност 
со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. 
 
 
Извештај за други правни и регулаторни барања 
Раководството на Друштвото, е исто така одговорно за подготвувањето на годишниот 
извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша 
одговорност во согласност со член 34 од Законот за ревизија е да изразиме мислење во 
врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и 
финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година.  
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 2021 година се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците 
објавени во годишната сметка и  ревидираните финансиски извештаи. 
 
Скопје, 27/06/2022 година 
РЕВИДИЗО Доо Скопје, Регистарски број на лиценца 37/15.11.2021 
  

 

Овластен ревизор       РЕВИДИЗО Доо, Скопје, 

Сашко Марковски       Управител  

         Сашко Марковски 

 

 

 

 



Позиција Белешка Тековна  година Претходна     година

СРЕДСТВА 2021 2020

Нетековни средства

Нематеријални средства 1 305,768 405,525

Матерјални средства 2 441,819,736 420,335,773

Вложувања во недвижности 3 120,000,000 120,000,000

Долгорочни финансиски средства 4

Вкупно нетековни средства 0 562,125,504 540,741,298

Тековни средства

Парични средства и парични еквиваленти 5 4,595,613 13,220,104

Краткорочни финансиски побарувања 6

Краткорочни побарувања

  Побарувања од купувачи 7 44,863,497 42,144,514

  Побарувања од даноци 8

Други побарувања 9 51,596 167,419

Залихи 10 34,000,233 32,036,046

АВР 11

Вкупно тековни средства 83,510,939 87,568,083

ВКУПНО СРЕДСТВА 645,636,443 628,309,381

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал

Основна главнина 2,627,100 2,627,100

Резерви 30,153,983 16,883,206

Акумулирана добивка/Пренесена Загуба 391,740,685 394,518,463

Добивка/ загуба за деловната година 16,001,597 13,270,777

Вкупно капитал 440,523,365 427,299,546

ОБВРСКИ

Краткорочни обврски

  Обврски спрема добавувачите 12 57,686,816 39,034,866

Обврски за аванси, депозити и кауции 13 284,800 247,600

  Обврски кон вработените 14 1,326,591 1,414,076

  Обврски за даноци 15 4,706,174 5,528,922

Останати краткорочни обврски 16 696 7,246

Краткорочни финансиски обврски 17 3,509,351 40,409,018

Долгорочни обврски 18 137,598,650 108,199,107

ПВР 19 6,169,000

Вкупно обврски 205,113,078 201,009,835

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ 645,636,443 628,309,381

Управител
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

 на ден 31.12.2021 година



Тековна

 година

2021 2020

Приходи од продажба 20 258,642,400 257,513,400

Набавна вредност на продадени стоки и производи 228,988,913 232,230,112

Бруто добивка 29,653,487 25,283,288

Останати приходи 21 43,956,928 39,097,650

Потрошени материјали 22 -6,609,764 -4,769,864

Трошоци за  услуги 23 -7,953,461 -7,423,928

Останати трошоци од работењето 24 -8,365,290 -7,679,548

Трошоци за вработени 25 -19,350,910 -18,865,319

Амортизација 1,2 -7,214,653 -7,057,275

Останати расходи од работењето 26 -6,264,873 -5,349,382

Вкупно оперативни расходи -55,758,951 -51,145,316

Оперативна добивка 17,851,464 13,235,622

Приходи од финансирање 27 3,218,430 3,137,267

Расходи од финансирање 27 -3,690,221 -1,175,731

Добивка пред оданочување 17,379,673 15,197,158

Данок на добивка 28 -1,378,076 -1,926,381

Добивка за финансиската година 16,001,597 13,270,777

Останата сеопфатна добивка                            -                           -   

Останата сеопфатна загуба                            -    - 

ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 16,001,597 13,270,777

6

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА                                                                                                                                                                                                                                   

за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година

Позиција Белешка

Претходна          

година

                        -   



Запишан 

капитал
Резерви

Акумулирана 

добивка/загуба
Вкупно

Состојба на 01 јануари 2020 2,627,100 16,883,206 394,518,463 414,028,769

Распределба на добивката 0

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

Состојба на 01 јануари 2021 2,627,100 16,883,206 407,789,240 427,299,546

Распределба на добивката 13,270,777 -13,270,777 0

Зголемување на капиталот 0

Исплатени дивиденти -2,777,778 -2,777,778

Добивка/загуба за финансиската година 16,001,597 16,001,597

Состојба на 31 декември 2021 2,627,100 30,153,983 407,742,282 440,523,365
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31.12.2021



Позиција Белешка 2020 2021

Парични текови од деловни активности

Добивка (загуба) по оданочување 13,270,777 16,001,597

Усогласување за:Амортизација 7,057,275 7,214,653

  Побарувања од купувачи 9,571,803 -2,718,983

  Побарувања од даноци 82,484 0

Други побарувања 22,911 115,823

Залихи 22,423,250 -1,964,187

АВР 0

  Обврски спрема добавувачите -21,516,101 18,651,950

Обврски за аванси, депозити и кауции 16,597 37,200

  Обврски кон вработените -273,184 -87,485

  Обврски за даноци 2,345,569 -822,748

Останати краткорочни обврски 7,246 -6,550

ПВР 6,169,000 29,399,543

Нето прилив од деловни активности 39,177,627 65,820,813

Паричен тек од инвестициони активности /

Директни набавки на нетековни средства -31,937,935 -28,598,859

Зголемување/намалување на долгорочни вложувања /

Нето промени од инвестициони активности -31,937,935 -28,598,859

Паричен тек од финансиски активности /

Краткорочни финансиски побарувања 0 0

Краткорочни финансиски обврски 5,971,775 -36,899,667

Долгорочни финансиски обврски -11,389,404 -6,169,000

Исплатени дивиденди -1,777,773 -2,777,778

Нето промени од финансиски активности -7,195,402 -45,846,445

Нето зголемување (намалување) на пари и парични 

еквиваленти
44,290 -8,624,491

Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот 

период (01 Јануари)
13,175,814 13,220,104

Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот 

период (31 Декември)
13,220,104 4,595,613 8

за годината која завршува на 31 декември 2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
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 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО 

 

Назив и регистрација: 

 

 

Акционерско друштво за производство, трговија и угостителство ИМПЕРИЈАЛ -ТАБАКО АД увоз - извоз 

Валандово,  заведено во Трговскиот регистар на Република Македонија со единствен матичен број (ЕМБС) 

4281390 и е основано на 27/11/1991 година.  

Даночен број: 4003991100770.  
 
Дејност и вработени: 

Основна дејност: 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо;  

Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејности според општата клаузула 

за бизнис. 

Бројот на вработените на 31.12.2021 година изнесува 41. 

 

Седиште: 

Седиштето на друштвото е  во Валандово на ул. Ленинова бр.1/8. 

 

Основна Главнина и Овластувања: 

Основната главнина на друштвото се состои од влог во вредност од 2.627.100,00 МКД 

од кои 0,0 МКД се паричен, а 2.627.100,00 МКД се непаричен влог, уплатен дел   2.627.100,00МКД. 

Основач се:  со 75% учество  Благој Најдов и Марица Најдова со 25% учество.  

Овластувањата и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е  

неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот. 
 

Лице овластено за застапување е БЛАГОЈ НАЈДОВ од Валандово. 

- Управител без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

 

ПОДРУЖНИЦИ 

 

1. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/1 
Магацин број 1 Валандово 
Основна дејност: 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо;  
Раководител:  Благој Најдов  
2. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТОБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/2 
Товарно возило со рег, бр. БЕ 610 ПЈ ПЕУГЕОТ Валандово 
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов 
3. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТОБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/3 
Товарно возило со рег, бр. ГЕ 580 РБ ДОБЛО  Валандово 
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов 
4. ДПТУ ТАБАКО ПРОМЕТ БМ ДООЕЛ увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/6 
Товарно возило со рег. бр. БЕ 120 РИ ФОРД Валандово  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
5. ДПТУ ТАБАКО ПРОМЕТ БМ ДООЕЛ увоз-извоз ВАЛАНДОВО со подброј-4281390/9 
Товарно возило со рег, бр. БЕ 308 РИ ФОРД  Валандово 
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
6. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/10  
Магацин број 2 Валандово 
Основна дејност: 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо;  
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Раководител:  Благој Најдов  
7. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/11 
товарно возило со рег. таблички бр. ВЕ 306 РИ ФОРД ТРАНЗИТ  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
8. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/12 
товарно возило со рег. таблички бр. ВЕ 468 РИ ФОРД ТРАНЗИТ  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
9. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/13 
товарно возило со рег. таблички бр. ВА 1153 РИ АБ ФИАТ ДУКАТО  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
10. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/14 
товарно возило со рег. таблички бр. ВА 1042 АБ ФОРД ФИЕСТА  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
11. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/15 
товарно возило со рег. таблички бр. ВА 1041 АБ ФОРД ФИЕСТА  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
12. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/16 
товарно возило со рег. таблички бр. ВА 1043 АБ ФОРД ФИЕСТА  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
13. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/17 
товарно возило со рег. таблички бр. ВА 1295 АБ ФИАТ ДОБЛО ВАЛАНДОВО 
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
14. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/18 
товарно возило со рег. таблички бр. ВА 1315 АБ МАРКА ФИАТ ДОБЛО ВАЛАНДОВО  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
15. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/19 
товарно возило со рег. таблички бр. ВА 1592 АБ марка ФИАТ Валандово 
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
16. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/20 
товарно возило со рег. таблички бр. ВА 1593 АБ марка ФИАТ  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
17. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/21 
товарно возило со рег. таблички бр. ВА 1594 АБ марка ФИАТ  
Основна дејност: 46.39 -  неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун;  
Раководител:  Благој Најдов  
18. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/22 
Магацински склад за царина  
Основна дејност: 52.10 – складирање на стока;  
Раководител:  Благој Најдов  
19. АД ПТУ ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД увоз извоз ВАЛАНДОВО  
со подброј-4281390/23 
Магацин за трговија со пијалоци 
Основна дејност: 46.34 – трговија со пијалоци;  
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Раководител:  Благој Најдов  
 

 

 

 

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжува) 

2. Основа за составување на финансиските извештаи 
 

Финансиските извештаи, дадени на страниците 2 до 5 се составени во согласност со важечките прописи и 

сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, со извесни рекласификации заради 

добивање на појасна слика. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја 

одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на 

сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена 

сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи 

претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена 

политика.  
Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот 

за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство 

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни 

периоди. 

За 2021 година финансиските извештаи се идентични со годишната сметка. 

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет 

во работењето. 

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и 

паричните текови на Друштвото. 

Финаниските извештаи на друштвото се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална 

известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за 

трансакции во странска валута. 

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни. 

 

3. Основни сметководствени политики 

 

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се 

конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2021 година, доколку 

поинаку не е наведено во натамошниот текст.  
Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од раководството на Друштвото 

употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и 

обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и 

трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на 

датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се 

разликуваат од овие проценки.  
Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои 

истите стануваат познати.  
Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните 

сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на 

финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски 

спорови.  
Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 

декември 2020 година. 
 
3.1. Приходи 
 

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по 

фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна 

вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат 

средствата или се намалат обврските. 
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжува) 

 

3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако: 
 

> На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите; > Друштвото 

не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите; > Износот на приходите може 

да се измери; > Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;> Трошоците кои настанале 

или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат. 
 
3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците 
 

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се 

одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен 

период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците. 
 
3.1.3. Приходите од продажба на кредит 
 

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој 

испораката е извршена. 
 
3.1.4. Останатите приходи 
 

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото. 
 
3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања 
 

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, 

пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба се искажуваат како приходи од 

камати во рамки на финансиските приходи.  
Приходите од вложувања се однесуваат на остварени приходи врз основа на вложувања во други субјекти. 
 
3.2. Расходи 
 

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи  
Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се 

директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината 

на реализацијата. 
 

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на 

билансот. 

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот 

на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е 

независна од висината на реализацијата. 

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите: 
 

> Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е 

возможно да се измери со сигурност;   
> Расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;  

> Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање 

на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;  

 

 

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжува) 

 
> Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски 

користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот   
> Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови 

да се признае како позиција на активата.  
 
3.2.2. Расходи од камати 
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Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат 

како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. 
 
3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики 
 
1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска 

противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.   
2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во 

странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како 

приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.  
 
3.3. Нематеријални и материјални вложувања 
 

1. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната 

вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното 

ставање во употреба.   
2. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од 

една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата 

по работник во Република Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и 

деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без 

оглед на нивната набавна вредност.   
3. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на 

нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат 

капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.  

4.  Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени 

како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно 

расходи. 
 
3.4. Амортизација 

Набавната вредност, односно цената на чинење на материјалните и нематеријалните вложувања служи како 

основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се 

пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Македонија, 

заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот 

проценет век на користење. 

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис. 

3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања  
 

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.   
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до 

денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.  
 
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжува) 

З.б.Залихи 

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка 

(набавна вредност) во моментот на пренос на соспственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба 

и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето 

продажната вредност. Расходите од обврски по кредити не се капитализираа т. 
 
Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени. Доколку набавната вредност или 

цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност. 

Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за 

проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација. 
 
3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства 

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во 

благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки и чекови.  
 

3.8. Краткорочни Обврски 

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните 

трансакции.  
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2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно 

порамнување, со товарење на вонредните приходи.  

3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Македонија. 

Издвојувањата за данок од добивка се вршат на непризнаени расходи од тековната година, а остварената 

добивка се оданочува во случај на распределба за дивиденди и друга распределба на добивката согласно 

прописите, по стапка од 10 %.  
 
3.9. Обврски по кредити 

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според 

нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на 

денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно 

расходи. 

 

3.10. Вложени и здружени средства 

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија 

и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата 

вредност во согласност со договорот за вложување.  
 
2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување 

со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.  

 

3.11. Ревалоризациона резерва 

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции 

на расходите на финансирањето доколку законските прописи го бараат тоа. 
 
3.12. Капитал 

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа 

иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите 

акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.  
2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа. 
 
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжува) 

3.13. Законски резерви 

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на 

ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покритие на загубата. 
 
3.14. Управување со финансиски ризици  

3.14.1. Пазарен ризик 

 а) Ризик од курсни разлики 
 
Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски 

пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.  

Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не 

постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено 

на можните флуктуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број 

трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.  
 

б) Каматен ризик 

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните 

каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови. 

в) Ценовен ризик 

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флуктуира и ќе влијае на фер 

вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните 

вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот 

произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на 

цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. 
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3.14.2. Ликвидносен ризик 

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото. Ликвидносниот ризик или ризик од 

неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа 

обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна 

готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривативи. 

 

3.14.3. Кредитен ризик 

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како 

и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.  
Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со 

превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото 

престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен 

ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу 

клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со 

клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. 

 

3.14.4. Управување со капиталниот ризик 

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото 

да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална 

структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците. 
 
 

 

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжува) 

 

3.14.5. Проценка на објективната вредност 

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од 

средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може 

значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно 

ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски 

средства или обврски и одтука за истите во моментов не се расположиви пазарни цени.  

Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна 

основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога 

проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да 

биде реализирана, се врши исправка на вредноста.  
Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и 

најкорисни извештајни вредности при пазарни услови. 
 

 

3.14.6. Даночен ризик 

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 

години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото 

нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални 

обврски во тој поглед. 

 

3.15.   Односи со поврзани субјекти 

 Друштвото нема трансакции со поврзаните странки. 

Евиденцијата на трансакциите треба да се врши на континуирана основа, каде странките се појавуваат како 

добавувачи врз основа на фактурирани стоки во надворешно трговскиот промет. Прометот со поврзаните лица 

треба да се врши со соодветни трансферни цени. Трансферните цени се прифатени од Царина на РМ. 

3.16.      Настани што се случиле по денот на извештајот за финансиската состојба 

 По 31.12.2021 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. 

 

 

 

 



Белешка

1 Нематеријални средства Гудвил Издатоци за развој Софтвер Заштитни знаци Вкупно

Набавна вредност до 31/12 претходна година 405,525

Акумулирана амортизација до 31/12 претходна година

Сегашна вредност на 01/01 тековна година 405,525

Набавки тековна година 1,860

Продажба и расход тековна година

Амортизација за тековна година 101,617

Вкупна набавна вредност 31/12 тековна година 407,385

Вкупна акумулирана амортизација 31/12 тековна година 101,617

Сегашна вредност на 31/12 0 0 305,768 0 305,768

2 Матерјални средства
Инвестиции во тек 

Град.објект
Градежни објекти

Опрема и 

постројки

Транспортни 

средства
Вкупно

Набавна вредност до 31/12 претходна година 23,627,887 476,061,229 5,750,422 21,544,676 526,984,214

Акумулирана амортизација до 31/12 претходна година 94,231,108 5,270,960 6,714,322 106,216,390

Сегашна вредност на 01/01 тековна година 23,627,887 381,830,121 479,462 14,830,354 420,767,824

Набавки тековна година 25,900,594 1,224,658 460,578 579,118 28,164,948

Продажба и расход тековна година 0

Амортизација за тековна година 4,770,383 225,051 2,117,602 7,113,036

Вкупна набавна вредност 31/12 тековна година 49,528,481 477,285,887 6,211,000 22,123,794 555,149,162

Вкупна акумулирана амортизација 31/12 тековна година 0 99,001,491 5,496,011 8,831,924 113,329,426

Сегашна вредност на 31/12 49,528,481 378,284,396 714,989 13,291,870 441,819,736

3 Вложувања во недвижности 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 финансиски средства
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 3,211,741 11,952,820

- Девизни сметки 556,528 0

- Депозити по видување

- Денарска благајна 827,344 1,267,240

  Вкупно 4,595,613 13,220,060

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 37,914,525 38,509,889

- Побарувања од купувачи во странство 745,442 2,221,274

 - Сомнителни и спорни побарувања 6,203,530 1,413,351

- Исправка на вредноста на побарувања

  Вкупно 44,863,497 42,144,514

17



8   Побарувања од даноци
Тековна година

Претходна 

година

 - Побарувања од ДДВ

 - Побарувања од Данок на добивка

 - Побарувања од Персонален данок

  Вкупно 0

9 Други побарувања
Тековна година

Претходна 

година

Побарувања од вработени 51,596 56,719

Побарувања по цесии 110,700

  Вкупно 51,596 167,419

10 Залихи
Тековна година

Претходна 

година

Стоки во магацин 32,166,102 31,032,593

Стоки во јавен склад 1,353,830 577,230

Консигнации 480,301 426,223

Суровини и материјали

  Вкупно 34,000,233 32,036,046

11 АВР
Тековна година

Претходна 

година

 - ДДВ од примени аванси 

 - Платени зависни трошоци за набавка

 - Однапред платени трошоци-каско штети

  Вкупно 0 0

12   Обврски спрема добавувачите
Тековна година

Претходна 

година

- Обврски спрема добавувачите во земјата 57,686,816 32,344,665

- Обврски спрема поврзани друштва во странство 6,690,201

- Обврски спрема добавувачи во странство

  Вкупно 57,686,816 39,034,866

13 Обврски за аванси, депозити и кауции
Тековна година

Претходна 

година

 - Обврски запримени депозити 284,800 247,600

 - Обврски за аванси зграда

  Вкупно 284,800 247,600 18



14   Обврски кон вработените
Тековна година

Претходна 

година

 - Нето плати 926,995 985,418

 - Надомест на трошоци

 - Обврски за Придонеси 399,596 428,658

  Вкупно 1,326,591 1,414,076

15   Обврски за даноци
Тековна година

Претходна 

година

 - Обврски за ДДВ 2,800,786 3,876,947

 - Обврски за Данок на добивка 579,449 863,039

 - Обврски за  царини и царински давачки 1,326,635 788,936

  Вкупно 4,706,870 5,528,922

16 Останати краткорочни обврски
Тековна година

Претходна 

година

Обврски по основ лотарија 696 7,246

  Вкупно

17 Краткорочни финансиски обврски
Тековна година

Претходна 

година

Обврски по заеми и кредити краткорочни 3,509,351 40,409,018

  Вкупно 3,509,351 40,409,018

18 Долгорочни обврски 
Тековна година

Претходна 

година

Обврски по заеми и кредити 137,598,650 108,199,107

  Вкупно 137,598,650 108,199,107

19 ПВР
Тековна година

Претходна 

година

ПВР

Погрешни уплати

  Вкупно 0 0
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20 Приходи од продажба
Тековна година

Претходна 

година

 - Приходи од продажба во земјата 257,900,555 257,513,400

 - Приходи од продажба во странство 741,845

  Вкупно 258,642,400 257,513,400

21 Останати приходи
Тековна година

Претходна 

година

 - Приходи од наемнини 30,247,346 29,997,190

 - Приходи од субвенции 6,952,436 639,085

 - Приходи од дополнителни рабати 4,888,735 6,439,428

 - Останати приходи 1,868,411 2,021,947

  Вкупно 43,956,928 39,097,650

22 Потрошени материјали
Тековна година

Претходна 

година

400/401 - Потрошени суровини и материјали 762,270 782,814

402/403  Потрошена енергија-гориво, ел.енергија 3,925,695 3,554,446

 - Потрошен резервни делови 739,204 920,848

- Потрошен ситен инвентар 204,496 217,408

 - Останати материјали 978,099

  Вкупно 6,609,764 5,475,516

23 Трошоци за  услуги
Тековна година

Претходна 

година

 - Транспортни услуги 80,789 25,522

 - Телефон, интернет 704,702 567,000

 - услуги за изработки и одржување

  -Услуги за одржување и заштита 223,779 196,424

 - Наем- лизинг 979,183 892,451

 - Комунални услуги 115,603 112,630

 - Услуги од карактер на матријални трошоци 4,921,321 4,320,802

419/422  -Останати услуги 928,084 1,309,099

  Вкупно 7,953,461 7,423,928
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24 Останати трошоци од работењето
Тековна година

Претходна 

година

 - Донации и спонзорства 13,979 117,966

 - Репрезентација 4,662,281 3,615,993

 - Осигурување 1,271,264 1,216,631

  -Банкарски услуги 1,071,092 1,206,185

 - Такси и чланарини 673,644 1,118,949

 - Останати трошоци и услуги 673,030 403,824

  Вкупно 8,365,290 7,679,548

25 Трошоци за вработени
Тековна година

Претходна 

година

- Плати и надоместоци од плати 11,702,881 11,527,672

- Даноци на плати 841,260 813,879

- Придонеси за плати 487,830 4,800,227

 - Други трошоци за службени патувања 1,928,439 1,210,217

  -Регрес за годишен одмор 513,520 513,324

  Вкупно 15,473,930 18,865,319

  

26

Останати расходи од работењето 
Тековна година

Претходна 

година

 -Расходување на средства кало растур 356,509 539

 - Загуби од продажби на средства

 - Кусоци 18,499 443,147

  -Дополнителни попусти и рабати 5,387,791 3,848,874

 - Трошоци од поранешни години 112,124 234,484

  - Останати расходи од работење 389,950 82,971

  Вкупно 6,264,873 4,610,015

27

Приходи од финансирање и Расходи од финансирање
Тековна година

Претходна 

година

 - Приходи од камати 3,205,696 3,120,023

 - Приходи од курсни разлики 12,244 17,244

 - Расходи од камати -3,604,340 -998,213

 - Останати расходи-нег.курсни разлики 85,881 -139,165

6,736,399 4,274,645 21



28
Данок на добивка

Финансиски  резултат во Биланс на Успех 17,379,673

        Непризнаени расходи:

Тросоци на кало, растур над нормирани 169,620

Репрезентација 4,196,053

Казни и надомест на вработени 122,349

Исправка и отпис на побарувања 4,790,179

Други расходи 393,667

Даночна основа пред даночни ослободувања 27,051,541

Реинвестирана  добивка 13,270,777

Даночна основа по намалување 13,780,764

Пресметан данок на добивка 1,378,076

29

Последователни настани 

22

По 31.12.2021 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 .


