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Извештај на независниот ревизор  

До Акционерите и Раководството на   
Кануф Радика – АД Дебар  

    

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Кнауф Радика – АД 
Дебар (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската 
состојба на ден 31 декември 2017 година, Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот 
за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш 
заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки 
информации, вклучени на страните 3 до 38. 

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи	
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 
Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која 
Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски 
извештаи кои се ослободени од материјално погрешнo прикажувањe 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 извршивме ревизијата во согласност со ревизорските 
стандарди прифатени во Република Македонија1. Тие стандарди бараат наша усогласеност 
со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме 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 
процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во 
финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и 
истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во 
финансиските извештаи, било поради измама или грешка. 

                                                            
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни 
стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, 
преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година 
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f1pr OBHe rrpOUeHKH rra pH3HUHTe peBH30pOT ja aesca rrpeABHA BHaTpellIHaTa K0liTp0Aa

peAeBaHTHa sa rroarorsyeasse H 06jeKTHBHO rrpe3eHTHpaIbe rra cpHHaHCHCKHTe H3BellITaH na

ApYIIITBOTO co UeA KpeHpaIbe na TaKEH peBH30pCKH rrpOueAypH KOH Ke 6HAaT COOABeTHH rra

OKOAHOCTHTe, HO He H aa rrorpefiara Aa H3pa3H MHCAeIbe aa ecpeKTHBHOCTa na BHaTPelliHaTa

K0liTpoAa rra APYIIITBOTO.

PeBH3HjaTa, HCTO 'raxa BKAY'l}'Ba H onerrxa rra COOABeTHOCTa na rrpHMeHeTHTe CMeTKOBOACTBeHH

rrOAHTHKH H rra pa3YMHOCTa na CMeTKOBOACTBeHHTe rrpoueHKH HarrpaBeHH OA CTPaHa na
PaKOBOACTBOTO, KaKO H orrerrxa rra ceBKJIlHaTa rrpeaerrrannja rra CPHHaHCHCKHTe H3BellITaH.

HHe BepyaaMe AeKa CTeKHaTHTe peBH30pCKH AOKa3H rrpeTCTaByaaaT 3aAOBOAHTeAHa H COOABeTHa

OCHOBa aa aanrero peBH30pCKO MHCAeIbe.

MucneJ-be
Crropez, nanre MHCAeIbe, rrpHAp)I)KHHTe CPHHaHCHCKH asnenrraa ja rrpeTCTaByaaaT 06jeKTHBHO,

BO CHTe MaTepHjaAHH acnexrn, CPHHaHCHCKaTa cocrojfia na APYIIITBOTO KHaycp PaAHKa - .AA
Ae6ap na 31 AeKeMBpH 2017 rozoraa, KaKO H pe3YATaTHTe OA pa60TeIbeTO H rrapH'iliHTe TeKOBH

aa rOAHHaTa llITO 'rorarrr 3aBpIIIH, BO corAaCHOCT co CMeTKOBOACTBeHHTe CTaHAapAH rrpHcpaTeHH

BO Perryfixnxa Maxeaonaja.

113BewTaj aa APYrH npaBHH H peryAaTopHH fiapaa,a

PaKOBOACTBOTO aa ApYIIITBOTO e HCTO 'raxa OArOBopHO aa H3rOTByaaIbe rra roz.arrren H3BeIIITaj aa

pa60TeIbeTO rra ApYIIITBOTO sa 2017 rOAHHa BO corAaCHOCT co "fAeH 384 OA 3aKOHOT sa

TProBcKH ApYIIITBa. Hanra oAroBopHoCT e Aa H3pa.3HMe MHCAeIbe sa KOH3HCTeHTHOCTa rra

rOAHIIIHHOT assenrraj, co HCTOpHCKHTe CPHHaHCHCKH nOAaTOUH 06jaBeHH BO rOAHIIIHaTa CMeTKa

H peBHAHpaHHTe CPHHaHCHCKH H3BellITaH rra APYIIITBOTO co cocrojfia rra H sa rOAHHaTa xoja
3aBpIIIfBa rra 31 AeKeMBpH 2017 rOAHHa, BO corAaCHOCT co peBH30pCKHTe CTaHAapAH

npacparena BO Perryfixnxa MaKeAoHHja2, KaKO H BO corAaCHOCT co 6apaIbaTa OA 3aKOHOT aa

PeBH3Hja.

Crropez, nanre MHCAeIbe, OCBeH sa aafiexenrxara nsrrecena BO Bexenrxara 2.24 KOH rrpHAp}'JKHHTe

CPHHaHCHCKH aaaenrarn, HCTOpHCKHTe CPHHaHCHCKH rrOAaTOUH H3HeceHH BO rOAHIIIHHOT

nsaenrraj sa pafiorersero rra APYIIITBOTO co cocrojfia na H sa rOAHHaTa IIITO 3aBpIIIfBa rra 31
AeKeMBpH 2017 rOAHHa ce KOH3HCTeHTHH, BO CHTe MaTepHjaAHH acrrexrrr, co rrOAaTOUHTe

06jaBeHH BO roaannrara CMeTKa H peBHAHpaHHTe CPHHaHCHCKH H3BellITaH na APYIIITBOTO co

cocrojfia rra H aa rOAHHaTa IIITO 3aBpIIIfBa rra 31 AeKeMBpH 2017 rOAHHa

Cxorrje, 29 Maj 2018 roamra

2 Mervaapo.san
CTaHAap.ill sa •
rrpeBe..l.eEB H OOop.!leEE

ansnja G,':-'1CP'') I13AaAeHI1OAc-rpaHa xa OA6opOT sa MeiyHapOAHI1
pwbe o.:-.rCpy''), KOI1CTaIJI1ja rra CI1Aaaa 15 AeKeMBpI12009 roAI1Ha,

- H BeCHI1Kaa Peny6AI1Ka MaKeAOHI1ja 6poj 79 OA2010 roAI1Ha
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Извештај за сеопфатната добивка 
 
  Година што завршува на 31 

декември
 Белешки 2017 2016
    
Приходи од продажба 5 1,288,052 1,198,156
Трошоци содржани во продадени производи 6 (934,293) (829,883)
Бруто добивка  353,759 368,273
   
Останати оперативни приходи 7 3,512 10,030
Трошоци за дистрибуција 8 (18,039) (16,150)
Административни трошоци 9 (72,608) (109,764)
Останати оперативни трошоци 10 (250) (12,749)
Добивка од редовното работење  266,374 239,640
   
Финансиски приходи 11 1,450 2,870
Финансиски трошоци 11 (1,291) (590)

Финансиски приходи – нето  159 2,280
   
Добивка пред оданочување  266,533 241,920
   
Данок на добивка 12 (27,569) (25,171)
   
Добивка за годината  238,964 216,749

   
Останата сеопфатна добивка  - -
   
Вкупна сеопфатна добивка  238,964 216,749

 
Добивка распол.на сопствениците на обични акции  238,964 216,749
Вкупна сеопфатна добивка распол.на сопств.на об.акции  238,964 216,749
   
Заработка по акција   
Основна и разводнета (МКД по акција) 19 581 527

 
 
Вкупната сеопфатна добивка произлегува од континуираното работење. 



KHayct> Pa,QHKa - A,Q ,Qe6ap
Cl>HHaHcHCKH H3BeWTaH 3a rOAHHaTa WTO 3aBpwyBa Ha 31 AeKeMBpH 2017 rOAHHa
(care 1113HOCIIIce BO l11I1j(lA1IInesapa, OCBeH aKO He e nOIllHaKY HaBeAeHO)

L>13BewTaj aa ct>HHaHCHCKaTa cocrojfia

CPEACTBA
HeTeKOBHH cpsncraa
HeAB~lKHOCT~, nocrpojxa ~ onpeua
HeMaTep~janH~ cpencrsa
OCTaHaT~ AOIlroP04H~ cpeacrsa
BK)'nHO HeTeKOBHH cpencraa

TeKOBHH cpencraa
3aIl~x~
n06apYBai'ba OA KynYBa4~ ~ OCTaHaT~ nofiapyeansa
,Qen03~T~ BO6aHK~
nap~4H~ cpeacraa ~ nap~4H~ eKB~BaIleHT~
BK)'nHO TeKOBHH cpencraa

BKYnHO CPEACTBA

KAm1T AIl 101 06BPCKH
KanHTan
AK4~OHepCK~ kanaran
3aKOHCK~pesepaa
3aAPlKaHa A06~BKa
BK)'nHO xanaran

HeTeKOBHH 06BPCKH
06BPCK~ 3a KOp~CT~ Ha Bpa60TeH~
BK)'nHO nonroposa» 06BPCKH

TeKOBHH 06BPCKH
06BpCK~ KOHA06aBYBa4~ ~ OCTaHaT~ 06BpCK~
06BpCK~ aa AaHOK Ha A06~BKa
BK)'nHO TeKOBHH 06BPCKH
BK)'nHO 06BPCKH
BKynHO KAnHTAIlH 06BPCKH

6eneWKH

rOAHHa WTO aaapuiyaa aa 31
AeKeMBpH

2017 2016

13
14

-612,185 652,870
43 215
24 24

612,252 653,109

110,584 98,962
254,800 126,936
113,356 33,507
48,226 32,991

526,966 292,396

1,139,218 945,505

15
16
17
18

19 420,026 420,026
82,353 82,353

419,360 397,145
921,739 899,524

485 485
485 485

214,824 41,541
2,170 3,955

216,994 45,496
217,479 45,981

1,139,218 945,505

20

c1-F"ClIuBOACTBOTOHa KHayct> PaAl<1Ka -

o 38 ce COCTaBeH AeI1 Ha oaae cplIIHaHclllcKIII 1113BeWTalll
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Извештај за промените во капиталот 

 
Акционерски 

капитал
Законски 
резерви

Задржана 
добивка Вкупно

Состојба на 1 јануари 2016 година 420,026 82,353 487,243 989,622
Трансакции со сопствениците  
Објавени дивиденди (Б.19) - - (306,847) (306,847)
Вкупни трансакции со сопствениците - - (306,847) (306,847)
Нето добивка за 2016 година - - 216,749 216,749
Останата сеопфатна добивка - -
Вкупна сеопфатна добивка - - 216,749 216,749
Состојба на 31 декември 2016 година 420,026 82,353 397,145 899,524
  
Состојба на 1 јануари 2017 година 420,026 82,353 397,145 899,524
Трансакции со сопствениците  
Објавени дивиденди (Б.19) - - (216,749) (216,749)
Вкупни трансакции со сопствениците - - (216,749) (216,749)
Нето добивка за 2017 година - - 238,964 238,964
Останата сеопфатна добивка - - - -
Вкупна сеопфатна добивка - - 238,964 238,964
Состојба на 31 декември 2017 година 420,026 82,353 419,360 921,739
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Извештај за паричните текови 

 
 Година што завршува на 31 

декември

 Белешки 2017 2016
Паричини текови од оперативни активности   
Приливи од купувачи  1,305,339 1,260,854
Плаќања на добавувачи и вработени  (1,052,936) (849,189)
Пари од оперативни активности  252,403 411,665
Платен данок на добивка  (29,354) (31,018)
Нето парични текови од оперативни активности  223,049 380,647
   
Парични текови од инвестициони активности   
Набавка на недвижности, постројки и опрема 13 (35,260) (56,343)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема 7 110 3,731
Депозити 17 (79,849) (30,735)
Примени камати 11 216 142
Нето парични текови искористени за инвестициони 
активности 

 
(114,783) (83,205)

   
Парични текови од финансиски активности   
Платени дивиденди 19 (93,031) (306,847)
Нето парични текови искористени за финансиски 
активности 

 
(93,031) (306,847)

   
Нето промена на парични средства и парични 
еквиваленти 

 
15,235 (9,405)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари 18 32,991 42,396
Парични средства и парични еквиваленти на 31 
декември 

18 
48,226 32,991
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
1. Општи информации 
 

Кнауф Радика АД – Дебар (во понатамошниот текст: „Друштвото”) е основано 
во 1954 година со производствена програма за обликување на алфа сиров 
гипс, и како такво израсна во современ индустриски капацитет за 
производство на гипсени ѕидни плочи кои се користат во градежната 
индустрија.  
 
Матичната компанија на Друштвото е Кнауф ГмбХ, Вајсенбах, Австрија. 
Крајна матична компанија е Гебр. Кнауф Вервалтунгсгесселсцхафт КГ, 
Ипхофен, Германија. 

 
Адресата на Кнауф Радика АД – Дебар  е следнава: 
Ул. 8 Септември бб 
1250 Дебар, Република Македонија  
 
Акциите на Друштвото не се котирани. 
 
На 31 декември 2017 година Друштвото има 127 вработени (2016: 131 
вработени).  
 
Имињата на директорите на Друштвото во текот на финансиската година се: 
 
Генерален директор   Тодор Деловски  

        Финансиски директор Тодор Ѓоргиевски 
 
Финансиските извештаи на Кнауф Радика АД - Дебар беа одобрени за издавање 
на 15 март 2018 година од страна на Раководството и истите ќе бидат 
разгледани и одобрени од Собранието на Акционери. 
 

2. Значајни сметководствени политики 

Основните сметководствени политики применети при изготвувањето на овие 
финансиски извештаи се изнесени подолу. Овие политики се конзистентно 
применети во прикажаните години, освен доколку не е поинаку наведено. 

 
2.1 Основи за подготовка 

 
Финансиските извештаи се подготвени, во сите материјални аспекти, во 
согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник бр. 
28/2004… 61/2016) и Правилникот за сметководство (објавен во „Службен 
весник“ бр. 159/2009, 164/2010, 107/2011) каде што се објавени Меѓународните 
Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ). 
Овој Правилник го содржи консолидираниот текст на Меѓународните стандарди 
за финансиско известување (МСФИ), вклучувајќи ги и Меѓународните 
сметководствени стандарди (МСС) и Толкувањата заедно со нивните придружни 
документи како што се издадени од одборот за меѓународни сметководствени 
стандарди на 1 јануари 2009 година. 
 
Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност 
освен за финансиските средства расположливи за продажба, и финансиските 
средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат 
кои се мерат по објективната вредност. Основите за нивно мерење се детално 
опишани во продолжение. 
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Значајни сметководствени политики (продолжува) 
Основи за подготовка (продолжува) 
 
Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со 
сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара 
употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара 
Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на 
примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок 
степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и 
проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 
4: Значајни сметководствени проценки. 
 
Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината што 
завршува на 31 декември 2017 и 2016 година. Финансиските извештаи се 
прикажани во македонски денари, кои што се функционална  валута на 
Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски 
извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. 
Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е 
прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година. 
 

2.2. Трансакции во странска валута 
 
Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во македонски 
денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на 
трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се 
искажани во Македонски Денари („Денари”) по официјалниот среден курс на 
Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот 
период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики 
прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како финансиски приходи 
или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети 
за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба 
деноминирани во странска валута се следните: 

 
Девизен курс:                                                   31 декември 2017 31 декември 2016 

МКД МКД 
  
ЕУР 61.4907 61.4812

 
2.3. Недвижности, постројки и опрема 

 
Ставките на недвижности, постројки и опрема се евидентираат по набавна 
вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради 
обезвреднување, доколку постои. Зголемувањата се евидентираат по набавна 
вредност. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на 
набавката на средствата. 

Продажбата на недвижностите, постројките и опремата претставува трошок или 
технолошко застарување или друг начин на отстранување на недвижностите, 
постројки и опремата, вклучувајќи ја и акумилираната исправка на вредноста. 
Добивките или загубите што произлегуваат од отуѓувањето на недвижностите, 
постројките и опремата се прикажуваат во извештајот за сеопфатна добивка.  
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Значајни сметководствени политики (продолжува) 
Недвижности, постројки и опрема (продолжува) 
 
Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на 
средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога 
постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото 
поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. 
Нето сегашната вредност на средството кое е заменето се отпишува. Сите 
други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во 
Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се 
јавуваат. 
 
Депрецијацијата на недвижностите, постројките и опремата се пресметува 
правопропорционално, со цел, да се распредели набавната вредност до 
нивната резидуална вредност низ проценетиот век на употреба. Стапките на 
депрецијација се како што следат: 
 

2017 2016
 

Згради 2.5 % - 15 % 2.5 % - 15 %
Опрема и останати средства 7.5 % - 33 % 7.5 % - 33 %

 
Земјиштето не се амортизира. 
 
Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се 
прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на Извештајот 
за финансиска состојба. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од 
неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот 
надоместлив износ. 

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на 
споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во 
Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат. 

 
2.4. Нематеријални средства 

 
Нематеријалните средства иницијално се евидентираат по набавна вредност. 
Трошоците на набавка вклучуваат фактурна вредност (вклучувајќи ги увозните 
давачки и другите даноци, освен оние кои претпријатието може последователно 
да ги поврати од даночните власти, а по одбивањето на трговските попусти и 
рабати) и сите останати трошоци кои директно можат да се препишат на 
ставањето на нематеријалното средството во употреба. Последователно, 
нематеријалните средства се евидентираат по набавна вредност намалена за 
акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Сите нематеријални 
средства кои имаат ограничен корисен век на употреба се амортизираат на 
праволиниска основа во текот на нивниот корисен век на употреба.  
 
Амортизацијата на нематеријалните средства почнува да се пресметува од 
моментот кога истите стануваат расположливи за употреба, а престанува 
доколку средствата се класификуваат како расположливи за продажба или се 
отпишани. Амортизацијата на нематеријалните средства се прикажува во 
извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога настанува. Проценетиот 
корисен век на употреба на нематеријалните средства кој се користи за 
амортизација е 5 години.  
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Значајни сметководствени политики (продолжува) 

 
2.5   Обезвреднување на нефинансиски средства 

 
Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат за постоење на можни 
обезвреднувања секогаш кога одредени настани или промени на услови 
укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. 
Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот 
надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување. Надоместливиот 
износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и 
употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се 
добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени 
субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите 
идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната 
употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. 
Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа 
неможно, за целата група на средства која генерира готовина. 
 

2.6 Залихи  
 
Залихите се вреднуваат по пониската помеѓу набавната и нето реализационата 
вредност. Набавната вредност на залихите се состои од трошоци за набавка, 
трошоци за конверзија и други трошоци за доведување на залихите до нивната 
сегашна локација и состојба. Цената на суровините и материјалите се одредува 
со користење на методот на стандардни цени. Цената на чинење на трговската 
стока се пресметува врз база на методот на просечни цени. 
 
Трошоците за набавка на залихите се состојат од набавната цена, увозните 
давачки и другите даноци и други трошоци кои директно можат да се припишат 
на стекнувањето на залихите (како на пример трошоците за превоз). Трговските 
попусти, рабатите и другите слични ставки се одземаат при утврдување на 
трошоците за набавка.  
 
Трошоците за конверзија на залихите ги вклучуваат трошоците кои непосредно 
се однесуваат на единиците на производство и системска алокација на општи 
трошоци на производство, која се заснова на нормалното искористување на 
производните капацитети. 
 
Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на 
делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.  
 

2.7 Финансиски средства 
 
Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: 
по објективна вредност преку добивки или загуби, кредити и побарувања, 
финансиски средства кои се чуваат до доспевање и расположливи за продажба. 
Класификацијата зависи од целта за која средствата биле набавени. 
Раководството ја определува класификацијата на финансиските средства при 
почетното признавање. 
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Значајни сметководствени политики (продолжува) 
Финансиски средства (продолжува) 

Кредити и побарувања 
Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни 
или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени 
во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 
месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и 
побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската 
состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, 
депозити од банки, како и парични средства и еквиваленти. 

         Признавање и мерење на финансиски средства  
Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот 
на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или 
продаде средството. Кредитите и побарувањата се последователно 
евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на 
ефективна камата. 
 
Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност 
преку добивки или загуби почетно се признаваат по нивната објективна 
вредност зголемена за трошоците на трансакциите. 
  
Депризнавање на финансиски средства  
Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за 
примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното 
пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од 
сопственост. 

 
2.8 Обезвреднување на финансиски средства 

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност 
На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува 
дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство 
или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на 
финансиски средства, се обезвреднети, и загуба поради обезвреднување се 
евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат 
на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на 
средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови 
на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат 
веродостојно да се проценат. 
 
Износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу 
евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите 
идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна 
стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не 
се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на 
загубата истовремено се признава во Извештајот на сеопфатна добивка.  
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Значајни сметководствени политики (продолжува) 
 
2.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања 
 

Побарувањата од купувачи и останатите побарувања иницијално се признаваат 
по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната 
амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна 
стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување.  
 
Резервирање поради обезвреднување се пресметува кога постои објективен 
доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и 
позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни 
финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско 
реорганизирање, како и пролонгирање или неможност за плаќање 
претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. 

 
Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ 
на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови 
дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на 
финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се 
дисконтираат. 
 
Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка 
за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на 
соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот извештај за 
сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се 
отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на 
претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот 
за сеопфатната добивка. 
 

2.10  Банкарски депозити 
 

Банкарските депозити вклучуваат депозити со рок на доспевање подолг од 3 
месеци. 
 

2.11  Парични средства и парични еквиваленти 
 
Паричните средства и еквиваленти вклучуваат средства депонирани во банки 
во денари и во странска валута, како и депозити во банки кои доспеваат во 
периоди не подолги од 3 месеци. 
 

2.12 Пребивање на финансиските инструменти 
 
Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира 
во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за 
пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето 
основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират 
обврските. 
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Значајни сметководствени политики (продолжува) 
 

2.13 Капитал 
 
Друштвото е формирано како акционерско друштво. Капиталот се состои од 
уплатен капитал, законски резерви и задржани добивки. 
  
Акционерски капитал 
Акционерскиот капитал се состои од објективна вредност на монетарните удели 
на сопствениците. 
  
Законски резерви 
Законските резерви се создаваат во текот на периодите по пат на распределба 
на акумулирани добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на 
Раководството на Друштвото. 
 
Акумулирани добивки 
Акумулираните добивки ги вклучуваат тековните како и оние од претходните 
периоди, задржани добивки. 

 
2.14 Финансиски обврски 

 
Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на 
договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна 
вредност се состојат од  обврски кон добавувачи и останати обврски. 
 
Обврски кон добавувачи и останати обврски 
 
Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и 
последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност 
со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Обврските спрема 
добавувачи  и останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се 
измирени, откажани или истечени. 

 
2.15 Резервирања 

 
Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на 
настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на 
средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а 
воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. 
Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската 
состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. 
Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на 
резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да 
се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за 
идни загуби од работењето. 
  

2.16 Данок на добивка 
 
Даночниот расход за периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот 
се признава во извештајот за оперативна добивка, освен во онаа мера во која е 
во врска со ставки признати во останата сеопфатна добивка или директно во 
акционерскиот капитал. Во овој случај, данокот исто така се признава во 
останата сеопфатна добивка и во акционерскиот капитал, соодветно. 
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Значајни сметководствени политики (продолжува) 
Данок на добивка (продолжува) 
 
Тековен даночен расход 
Тековен данок на добивка, по стапка од 10% се пресметува на добивката за 
годината која е определена како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните 
расходи за периодот, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели 
коригирани за даночниот кредит и на помалку искажаните приходи. Правни лица 
можат да користат даночни загуби од тековниот период за надомест или 
елиминирање на даночните обврски за следните периоди. 

 
Одложен даночен расход 
Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата 
на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на 
средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на 
финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се 
користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се 
задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку 
се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, 
во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. 
Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност 
за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива 
оданочива добивка.  
    
Со состојба на 31 декември 2017 година и 2016 година, Друштвото нема 
евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат 
временски разлики на овие датуми. 

 
 

2.17 Надомести за вработените 
 

а)  Придонеси за пензиско осигурување 
Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во име на 
своите вработени за пензиско, здравствено и социјално осигурување како и 
персонален данок кои се пресметуваат во согласност со важечките законски 
стапки во годината, на основа на бруто платите. Друштвото овие придонеси ги 
плаќа во корист на државните и приватните фондови за здравствено, пензиско и 
инвалидско осигурување. Трошоците од овие плаќања се претставени во 
извештајот за сеопфатна добивка во истиот период како и поврзаните трошоци 
за плати.  
 
Друштвото не работи со било какви пензиски шеми или план за бенефиции после 
пензионирањето и консеквентно нема обврски во однос на пензиите. 
  

б)  Отпремнини 
Отпремнините се исплаќаат во случај кога работниот однос на вработениот е 
прекинат пред датумот на неговото нормално пензионирање или доколку 
вработениот прифати доброволно пензионирање во замена за овие бенефиции. 
Друштвото ги признава отпремнините кога е очигледно обврската за прекин на 
работниот однос на вработените врз основа на детален формален план без 
можност за отповикување или да обезбеди отпремнини како резултат на 
понудата на основа на доброволен вишок. 
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Значајни сметководствени политики (продолжува) 
Надомести за вработените (продолжува) 
 

в)  Обврски при пензионирање на вработените и јубилејни награди 
Во согласност со Законот за работни односи кој се применува во Република 
Македонија, Друштвото е обврзано да исплати бенефиции за пензионирање во 
износ од две просечни месечни плати во Република Македонија, на денот на 
нивното пензионирање, за кои е признаена соодветна обврска во извештајот за 
финансиска состојба, мерена според сегашната вредност на две просечни 
месечни плати на републичко ниво заедно со корекција од актуарската 
калкулација. 
 
Сегашната вредност на обврската за дефинираната отпремнина се определува 
со дисконтирање на проценетите идни парични одливи со користење на каматни 
стапки на високо квалитетни обврзници, кои се деноминирани во валута во која 
ќе бидат исплатени отпремнините. Освен тоа, Друштвото нема обврска да 
обезбедува понатамошни бенефиции на тековните и поранешните вработени. 
 
Во согласност со Општиот колективен договор, Друштвото е обврзано да 
пресметува и плаќа јубилејни награди кои кореспондираат со бројот на години 
на стаж на вработениот. 
 

2.18  Данок на додадена вредност 
 
Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на 
данокот на додадена вредност, освен: 

 Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е 
надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се 
признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од 
трошокот каде што е соодветно; и 

 Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на 
додадена вредност 

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се 
плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или 
обврските во извештајот за финансиска состојба. 

2.19 Признавање на приходи и расходи 
 
Приходите се состојат од приходи од продажба на готови производи, трговски 
стоки и од давање на услуги.  Приходите од продажба се мерат по објективна 
вредност на примените средства или побарувања на Друштвото за обезбедени 
готови производи и трговски стоки и извршени услуги исклучувајќи ги данокот на 
промет, рабатите и трговските попусти. Друштвото ги применува критериумите 
за признавање на приходите утврдени подолу, за секоја одделно 
идентификувана компонента на продажна трансакција со цел да ја одрази 
суштината на трансакцијата. Примениот надомест од овие трансакции се 
распределува одделно за секоја компонента со земање предвид на 
објективната вредност на секоја компонента. 
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Значајни сметководствени политики (продолжува) 
Признавање на приходи и расходи (продолжува) 
 
Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идните економски користи ќе 
бидат прилив за Друштвото и доколку овие користи можат веродостојно да се 
измерат и кога критериумите за секоја од различните активности на Друштвото 
се исполнети. Овие специфични критериуми за признавање се базирани на 
стоките или решенијата на клиентите и договорните услови со секој од нив и се 
објаснети подолу: 
 
Приходи од продажба на готови производи и трговски стоки 
Приходите од продажба на готови производи и трговски стоки се признаваат 
кога готовите производи и трговските стоки се испорачани на купувачите, кога 
износот на приходот може веродостојно да се измери и кога е веројатно дека 
идните економски користи ќе претставуваат прилив за ентитетот и кога 
одредени критетиуми се исполнети за секоја од активностите на Друштвото. 
Износот на приходот не се смета за веродостојно мерлив се додека сите 
обврски од продажбата не се исполнети.  
 
Приходи од продажба на услуги 
Приходите од продажба на услуги се признаваат во периодот во кој се извршени 
услугите, според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да 
биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на 
извршената работа. 
 
Приходи од камати 
Приходот од каматата се евидентира во извештајот за сеопфатна добивка 
пропорционално на времето што го рефлектира со употреба на методот на 
ефективна каматна стапка. 
  
Расходи од деловното работење 
Расходите од деловно работење се признаваат во добивки и загуби во 
моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното 
настанување. 
  
Пребивање на приходите и расходите 
Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други 
трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните 
активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резулатите од 
таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи 
кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува 
суштината на трансакциите или настаните. 

 
2.20  Распределба на дивиденди  

 
Распределбата на дивиденди во корист на акционерите на Друштвото се 
признава како обврска во финансиските извештаи на Друштвото, во периодот 
во кој дивидендите се одобрени од страна на Собранието на Акционери. 
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  Значајни сметководствени политики (продолжува) 

 
2.21 Преземени и неизвесни обврски 

 
Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се 
објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат 
економски користи. Исто така, не се евидентирани неизвесни средства во 
финансиските извештаи, туку тие се објавуваат кога постои веројатност за 
прилив на економски користи.  
 
Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е 
веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на датумот на 
Извештајот за финансиската состојба и кога може да се направи разумна 
проценка на износот на загубата.  
 

2.22  Трансакции со поврзани субјекти 
 
Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект 
или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните 
одлуки на другиот субјект. 

2.23  Известување по оперативни сегменти  
 
Оперативен сегмент претставува група на средства и оперативни активности за 
обезбедување на производи и услуги кои се предмет на ризици различни од 
оние на другите оперативни сегменти. Географските сегменти обезбедуваат 
производи или услуги во рамките на одредена економска средина предмет на 
ризици различни од оние на другите географски сегменти. 
 

2.24  Усогласување помеѓу податоците во годишната сметка и финансиските 
извештаи 
При подготовката на финансиските извештаи со состојба на и за годината што 
заврши на 31 декември 2017, извршена е рекласификација на негативните салда 
на побарувањата од купувачи во обврски по примени аванси, како и позитивните 
салда на обврски спрема добавувачи во побарувања по дадени аванси, во вкупен 
износ од 6,239 илјади денари. Овој износ соодветствува на разликата помеѓу 
вкупните средства односно обврски прикажани во годишната сметка и 
финансиските извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2017 година. 
 

2.25 Настани по датумот на известување 
 
Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни 
информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за 
финансиската состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се 
рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на 
известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во 
соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.
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3. Управување со финансиските ризици 

 
3.1. Фактори на финансиските ризици 

 
Деловните активности на Друштвото се изложени на различни финансиски 
ризици: пазарен ризик (вклучувајќи девизен ризик, каматен ризик и ценовен 
ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Управувањето со ризиците на 
Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон 
минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на 
деловноте работење на Друштвото. Друштвото не применува сметководство за 
заштита од ризик на своите финансиски инструменти, сите добивки и загуби се 
признаваат во извештајот за сеопфатна добивка. 
 

а)  Пазарен ризик 
 

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик од флуктуација на пазарната 
вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како 
резултат на промена на пазарните цени“ и вклучува каматен ризик, девизен 
ризик и ценовен ризик. Најголемиот дел од приходите на Друштвото се 
остварени во македонски денари (МКД), а преостанатиот дел во евра (ЕУР). 
Најголемиот дел од трошоците на Друштвото се остварени во ЕУР, а 
преостанатиот дел во МКД.  Како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го 
минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови. За презентација на 
пазарните ризици според МСФИ 7, потребни се сензитивни анализи за 
прикажување на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични 
варијабли на добивката или загубата или акционерскиот капитал. Периодичните 
ефекти се детерминирани од поврзаноста на хипотетичките промени на 
релевантните ризични варијабли со билансот на финансиските инструменти на 
денот на извештајот за финансиската состојба. Салдото на денот на извештајот 
за финансискиата состојба ја прикажува цела година. 

 
(1)  Девизен ризик 
 

Функционалната валута на Друштвото е македонскиот денар (МКД). 
Изложеноста на девизен ризик на Друштвото е поврзано со поседување на 
странски валути и оперативни активности преку приходи од и исплати кон 
меѓународни друштва, како и капитални трошоци врз основа на договор со 
добавувачи во странска валута. 
 
Валутите кои влијаат на зголемување на овој ризик се во најголем дел ЕУР и 
УСД. Друштвото управува со валутниот ризик преку обидот за намалување на 
бројот на договори со странски компании во УСД како релативно нестабилна 
валута во овој период. Друштвото поседува мали парични резерви во УСД 
валута. Друштвото користи парични депозити во МКД или депозити во МКД со 
девизна клаузула, со цел заштита од странски валутен ризик како и домашен 
валутен ризик во согласност со расположливите понуди на банките. 
 
Сензитивноста на девизниот ризик е ограничена на ризиците кои произлегуваат 
од финансиските инструменти деноминирани во валута различна од 
функционалната валута врз основа на која се прикажуваат. 
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3. Управување со финансиските ризици (продолжува) 

 
3.1. Фактори на финансиските ризици (продолжува) 
 
а)  Пазарен ризик(продолжува) 

 
(1) Девизен ризик (продолжува) 

 
Изложеноста на Друштвото на девизен ризик на 31 декември 2017 е прикажана 
во продолжение: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изложеноста на Друштвото на девизен ризик на 31 декември 2016 е прикажана 
во продолжение: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На 31 декември 2017, доколку вредноста на ЕУР е за 1% (2016:1%) поголема 
или помала во однос на МКД, добивката пред оданочување ќе изнесува МКД 
492 илјади (31 декември 2016: МКД 939 илјади) поголема или помала, 
соодветно. 

 МКД ЕУР
  
Средства  
Останати долгорочни средства 24 -
Депозити во банки - 113,356
Парични средства и парични еквиваленти 6,438 41,788
Побарувања од купувачи 168,541 68,258
Останати краткорочни финансиски средства 1,750 -
Вкупно средства 176,753 223,402
  
Обврски  
Обврски кон добавувачи 35,965 50,602
Останати краткорочни обврски 3,060 123,566
Вкупно обврски 39,025 174,168
  
Нето изложеност 137,728 49,234

 МКД ЕУР
  
Средства  
Останати долгорочни средства 24 -
Депозити во банки - 33,507
Парични средства и парични еквиваленти 6,467 26,524
Побарувања од купувачи 59,761 47,418
Останати краткорочни финансиски средства 1,756 -
Вкупно средства 68,008 107,449
  
Обврски  
Обврски кон добавувачи 24,783 13,523
Останати краткорочни обврски 190 -
Вкупно обврски 24,973 13,523
  
Нето изложеност 43,035 93,926
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3. Управување со финансиските ризици (продолжува) 
3.1. Фактори на финансиските ризици (продолжува) 
 
а)  Пазарен ризик(продолжува) 
 
(2) Каматен ризик 
 

Каматниот ризик претставува ризик од флуктуација на пазарната вредност или 
идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на 
пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи 
може да влијае врз финансиските трошоци и приходи од финансиските 
инвестиции. Друштвото нема каматоносни обврски. Промената на пазарните 
каматните стапки влијае врз приходот од камати на банкарските депозити. 
 
Друштвото има три банкарски депозити заклучно со 31 декември 2017 во вкупен 
износ од МКД 113,356 илјади (2016: МКД 33,507 илјади) во домашни деловни 
банки. Порастот од 1% на пазарните каматните стапки ќе предизвика 
зголемување на приходот по камата од МКД 1,133 илјади на годишно ниво 
(2016: МКД 335 илјади), додека слично намалување би предизвикало исто такво 
намалување во добиената камата. 

 
 

(3) Ценовен ризик 
 

Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на производите. На 31 
декември 2017 година, Друштвото не поседува инвестиции или останати 
финансиски инструменти (2016: нема), кои би можеле да бидат неповолно 
влијаени од ризичните варијабли, како цените на берзите.  
 

 

(б)  Кредитен ризик 
 

Кредитниот ризик е управуван од Друштвото. Друштвото го оценува кредитниот 
ризик за секој нов клиент пред да му се понудат стандардните услови за 
плаќање и испорака. Кредитниот ризик произлегува од паричните средства, 
депозити како и кредитна изложеност кон купувачи од големопродажната и 
малопродажната мрежа, вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и 
трансакциите на кои се обврзало Друштвото. Во однос на банките и 
финансиските институции, прифатливи се само банки со добра репутација. 
Контролата на ризикот го оценува кредитниот квалитет на купувачот, водејќи 
сметка за финансиската позиција, минатото искуство и останати фактори. 
Индивидуални ризични лимити се поставуваат врз основа на интерните и 
екстерните рејтинзи во согласност со лимитите поставени од Раководството. 
Искористеноста на кредитните лимити редовно се следи. Немаше надминување 
на кредитните лимити за време на периодот за кој се известува, и 
Раководството не очекува загуби од неисполнување на обврските од овие трети 
страни. 

 

Друштвото има значителен кредитен ризик со една индивидуална страна 
бидејќи генерално продажбата се одвива преку поврзаниот субјект – Кнауф 
дооел Скопје. Политиките на Друштвото овозможуваат продажбите на постојана 
основа да се извршуваат со соодветна кредитна контрола и да не ги 
надминуваат прифатливите кредитни лимити. Побарувањата од купувачите не 
се обезбедени со колатерал. 
 
Друштвото не гарантира за обврските на други страни. 
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3. Управување со финансиските ризици (продолжува) 

 
3.1. Фактори на финансиските ризици (продолжува) 

 
(б)  Кредитен ризик (продолжува) 

 

Максималната изложеност на кредитниот ризик е претставена преку вредноста 
на финансиските средства во извештајот за финансиската состојба. Друштвото 
смета дека максималната изложеност е претставена преку износот на 
побарувањата од купувачите нето од исправката на вредност и износот на 
банкарските депозити на денот на извештајот за финансиската состојба. 
Раководството е фокусирано на работење со најреномираните банки со 
домашна и странска сопственост на домашниот пазар.  
Изложеноста на Друштвото на кредитниот ризик на 31 декември 2017 и 31 
декември 2016 е прикажана во следната табела: 
 

 2017 2016
  
Парични средства и парични еквиваленти 48,226 32,991
Депозити во банки 113,356 33,507
Побарувања од купувачи 236,799 107,179
Останати побарувања – финансиски 1,750 1,756
Останати долгорочни средства 24 24

 400,155 175,457

 
Побарувањата од купувачите се прикажани како што следи: 
 

 2017 2016
  
Недоспеани неоштетени 233,986 94,064
Доспеани неоштетени 2,813 13,115
Оштетени - -

 236,799 107,179
 

 
Побарувањата од купувачите не се обезбедени со колатерал. Повеќе детали се 
презентирани во Белешка 16. 

 

(в) Ликвидносен ризик 
 

Ликвидносниот ризик претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги 
исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува 
соодветен износ на парични средства и парични еквиваленти со цел да ги 
подмири обврските во иднина. Секој вишок на парични средства најчесто се 
депонира во деловните банки. Процесот на управување со ликвидносниот ризик 
вклучува проекција на паричните текови според странски валути и утврдување 
на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги предвид бизнис планот, 
наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Редовни проекции 
на паричните текови се подготвуваат и надополнуваат од страна на одделот за 
сметководство. 
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3.    Управување со финансиските ризици (продолжува) 
 

3.1. Фактори на финансиските ризици (продолжува) 
 

(в)  Ликвидносен ризик (продолжува) 
 
Финансиските средства и обврски на Друштвото, поделени по категории според 
нивната доспеаност, прикажана според преостанатиот период сметано од денот 
на извештајот за финансиската состојба до денот на нивната доспеаност според 
договор, се прикажани во следнава табела. Презентираните износи 
претставуваат недисконтирани парични текови: 
 
Финансиски средства 

 
 

До 3 месеци
Помеѓу 3 месеци и 1 

година 
Помеѓу 1 и 5 

години
На 31 декември 2017  
Финансиски средства 400,131 - 24
 400,131 - 24
  
На 31 декември 2016  
Финансиски средства 172,667 2,766 24
 172,667 2,766 24

 
Финансиски обврски 

 
 

До 3 месеци
Помеѓу 3 месеци и 1 

година 
Помеѓу 1 и 5 

години
На 31 декември 2017  
Обврски кон добавувачи 86,567 - -
Останати тековни обврски 126,626 - -
 213,193 - -
  
На 31 декември 2016  
Обврски кон добавувачи 38,306 - -
Останати тековни обврски 190 - -
 38,496 - -

 
Анализата на доспеаноста се однесува само на финансиските инструменти и 
затоа законските побарувања и обврски се исклучени од оваа анализа. 
 

3.2. Ризик при управување со капитал 
 
Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на 
Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на 
континуитет со цел да обезбеди приход за основачите и бенефиции за други 
заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со 
цел намалување на трошокот на капиталот. 
 

3.3. Проценка на објективната вредност 
 
Паричните средства и еквиваленти, побарувањата од купувачи и останатите 
тековни финансиски средства имаат краток рок на доспевање. Поради оваа 
причина, нивната сметководствена вредност на денот на известување е слична 
со нивната објективна вредност. 
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3. Управување со финансиските ризици (продолжува) 
 
3.3. Проценка на објективната вредност (продолжува) 
 

Во табелата подолу е прикажана категоризацијата на финансиските средства на 
31 декември 2017: 

 
Сметководствена 

вредност 
Објективна 
вредност

Кредити и побарувања  
Парични средства и парични еквиваленти 48,226 48,226
Депозити во банки 113,356 113,356
Побарувања од купувачи 236,799 236,799
Останати побарувања 1,750 1,750
Останати нетековни средства 24 24
 400,155 400,155
Финансиски обврски по амортизирана набавна вредност  
Обврски кон добавувачи 86,567 86,567
Останати тековни обврски 126,626 126,626
 213,193 213,193

 
Во табелата подолу е прикажана категоризацијата на финансиските средства на 
31 декември 2016: 

 
Сметководствена 

вредност 
Објективна 
вредност

Кредити и побарувања  
Парични средства и парични еквиваленти 32,991 32,991
Депозити во банки 33,507 33,507
Побарувања од купувачи 107,179 107,179
Останати побарувања 1,756 1,756
Останати нетековни средства 24 24
 175,457 175,457
Финансиски обврски по амортизирана набавна вредност  
Обврски кон добавувачи 38,306 38,306
Останати тековни обврски 190 190
 38,496 38,496

 
 

Објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба 
се базира на цената по која акциите котираат на пазарот на денот на извештајот 
за финансиската состојба. 



Кнауф Радика – АД Дебар 

 
               24 

 
4. Значајни сметководствени проценки 

 
Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и 
други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани кои се оценуваат 
како разумни во дадените услови. 
 

4.1. Значајни сметководствени проценки и претпоставки 
 
Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина. Проценките постојано 
се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, 
вклучувајќи ги очекувањата за идните настани кои се оценуваат како разумни во 
дадените услови. Најзначајните проценки и претпоставки се прикажани подолу. 

 
(а) Обезвреднување на побарувања од купувачи и останати побарувања 

 

Друштвото пресметува обезвреднување на побарувањата од купувачи врз 
основа на проценка на ризикот од потенцијални загуби кои резултираат од 
неможноста на клиентите да ги подмират своите обврски. За оние купувачи кои 
се во стечај или ликвидација, загубата од обезвреднување се пресметува 
индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз основа на 
портфолиото, земајќи ја предвид старосната структура на побарувањата и 
искуството со отписите, кредитната способност на купувачите и промените во 
условите за плаќање. Овие фактори се оценуваат периодично и се прават 
промени доколку е потребно. Проценките вклучуваат предвидувања за идните 
активности на купувачот и идните наплати на побарувањата. Доколку 
финансиската состојба на купувачите се влоши, отписите на тековните 
побарувања ќе бидат повисоки од предвидените и може да го надминат нивото 
на загуба од обезвреднување што веќе е признаено. 
 

(б) Резервирања  
Резервирањата генерално се субјективни, посебно во случај на судски спорови. 
Друштвото ја проценува можноста за негативен настан, како резултат на минати 
настани и доколку таа изнесува над педесет проценти, Друштвото во целост ја 
прикажува обврската. Друштвото вообичаено извршува разумна проценка, но 
поради високото ниво на несигурност, во некои случаи евалуацијата можно е да 
се разликува од крајниот ефект на судскиот спор. 

(в)    Употребен век на средствата што се амортизираат 
Раководството врши проверка на употребниот век на средствата што се 
амортизираат на секој датум на известување. На 31 декември 2017 година 
Раководството процени дека утврдениот употребен век на средствата ја 
претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. 
Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 13 и 
14. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка 
застареност. 

(г)     Залихи 
Залихите се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на 
чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето 
реализационата вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци 
кои се на располагање во периодот кога се правени проценките. 
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Значајни сметководствени проценки (продолжува) 
Значајни сметковоствени проценки и претпоставки (продолжува) 

(д)    Обезвреднување кај нефинансиски средства  
Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната 
вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува 
надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, 
Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја 
единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при 
пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.   



Кнауф Радика – АД Дебар 

 
               26 

 
5. Приходи од продажба 

2017 2016
 

Приходи од продажба на домашен пазар 768,320 680,703
Приходи од продажба на странски пазар 519,732 517,453
 1,288,052 1,198,156

 
2017 2016

 
 Приходи од продажба на готови производи 1,199,364 1,117,611
Приходи од продажба на трговски стоки 88,688 24,366
Приходи од продажба на суровини - 56,179
 1,288,052 1,198,156

 
6. Трошоци содржани во продадени производи 

 
2017 2016

Потрошени материјали 512,097 446,609
Потрошена енергија  170,113 142,711
Набавна вредност на продадени трговски стоки 67,577 40,761
Бруто плати 66,508 68,740
Депрецијација и амортизација 62,591 55,960
Трошоци за резервни делови и одржување 12,928 12,685
Промени во залихи на готовите производи и п/во во тек 12,259 34,070
Транспорт на суровини 10,397 9,528
Трошоци за бенефиции на вработените 3,755 3,205
Трошоци за концесија 3,008 2,870
Услуги од поврзани субјекти 2,638 2,561
Трошоци за осигурување 1,523 2,250
Транспорт и шпедиција 100 1,018
Трошоци за маркетинг - 326
Останати трошоци 8,799 6,589
 934,293 829,883

 
7. Останати оперативни приходи 

 
 2017 2016
Услуги 2,607 5,322
Приходи од продажба на недвижности, постројки и опрема (Б.13) 110 3,731
Приходи од продадени материјали - 201
Останати приходи 795 776
 3,512 10,030

 

8. Трошоци за дистрибуција 
 

2017 2016
  
Бруто плати 13,550 12,593
Транспортни трошоци 2,144 1,510
Потрошени материјали 357 572
Репрезентација, спонзорство и донации 323 121
Депрецијација и амортизација 307 305
Трошоци за бенефиции на вработените 304 291
Трошоци за резервни делови и одржување 153 246
Останати трошоци 901 512

18,039 16,150
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9. Административни трошоци 
 

2017 2016
 

Бруто плати 21,502 21,806
Услуги од поврзани субјекти 15,156 16,544
Депрецијација и амортизација 13,219 14,853
Останати услуги 6,075 4,693
Репрезентација, спонзорство и донации 4,947 2,120
Трошоци за бенефиции на вработените 3,041 7,861
Трошоци за резервни делови и одржување 1,406 1,649
Трошоци за осигурување 1,155 2,042
Банкарски услуги 1,113 989
Телекомуникациски трошоци 1,092 933
Потрошени материјали 579 26,634
Отпис на основни средства - 1,155
Потрошена енергија - 507
Останати трошоци 3,323 7,978
 72,608 109,764

 
 

10. Останати оперативни трошоци 
 
 2017 2016
   
ИТ трошоци од поврзани субјекти 185 12,749
ИТ трошоци од останати субјекти 65 -
 250 12,749

 
11. Финансиски приходи и трошоци 

 
 2017 2016
  
Позитивни курсни разлики 1,234 782
Приходи од камати 216 142
Добиени попусти од добавувачи - 1,946
Финансиски приходи 1,450 2,870
  
Негативни курсни разлики (1,291) (590)
Финансиски трошоци (1,291) (590)
  

Финансиски приходи – нето 159 2,280
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12. Данок на добивка 

 
 2017 2016
  
Тековен данок 27,569 25,171
Одложен данок - -
Трошок за данок на добивка 27,569 25,171

 
 
 2017 2016
  
Добивка пред оданочување 266,533 241,920
Ефект од непризнаени расходи за даночни цели согласно 
локалната даночна регулатива 9,158 9,790
Даночен кредит - -
Даночна основа 275,691 251,710
Даночна стапка 10% 10%
 Трошок за данок на добивка 10% 27,569 25,171
Ефективна даночна стапка 10.3% 10.4%

 
Даночна основа е добивката која е генерирана во фискалната година зголемена 
за непризнаените расходи и намалена за признаениот приход (т.е. дивиденда 
веќе оданочена за обврзникот), со данок на добивка по стапка од 10%.   
  
Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото 
подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 
до 10 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година 
и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски и казни.  Било какви 
дополнителни обврски за даноци кои можат да произлезат во случај на даночна 
контрола, не можат да бидат проценети со разумна точност. 

Во текот на 2017 година, даночните власти имаат издадено Записник од 
надворешна контрола на данокот на добивка. Периодот опфатен со контролата 
е од 01 јануари 2013 година до 31 декември 2015 година. Согласно издадениот 
записник не се констатирани неправилности и незаконитости во работењето на 
Друштвото. 
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13. Недвижности, постројки и опрема 

 
 

Земјиште и 
згради

Опрема и 
останати 
средства 

Инвестиции 
во тек Вкупно

     
На 1 јануари 2016     
Набавна вредност 829,817 1,796,415 22,088 2,648,320
Акумулирана депрецијација (460,872) (1,518,820) - (1,979,692)
Нето сметководствена вредност 368,945 277,595 22,088 668,628

  
Година што завршува на 31 декември 
2016 година  
Почетна нето сметководствена 
вредност 368,945 277,595 22,088 668,628
Набавки - - 56,343 56,343
Пренос од инвестиции во тек 11,588 66,843 (78,431) -
Отуѓувања (нето сметководствена 
вредност) - (1,155) - (1,155)
Депрецијација (28,656) (42,290) - (70,946)

Крајна нето сметководствена 
вредност 351,877 300,993 - 652,870

  
На 31 декември 2016  
Набавна вредност 841,405 1,862,103 - 2,703,508
Акумулирана депрецијација (489,528) (1,561,110) - (2,050,638)
Нето сметководствена вредност 351,877 300,993 - 652,870

  
Година што завршува на 31 декември 
2017 година  
Почетна нето сметководствена 
вредност 351,877 300,993 - 652,870
Набавки 9,737 25,523 - 35,260
Пренос од инвестиции во тек - - - -
Отуѓувања (нето сметководствена 
вредност) - - - -
Депрецијација (28,832) (47,113) - (75,945)
Крајна нето сметководствена 
вредност 332,782 279,403 - 612,185

  
На 31 декември 2017  
Набавна вредност 851,142 1,887,626 - 2,738,768
Акумулирана депрецијација (518,360) (1,608,223) - (2,126,583)

Нето сметководствена вредност 332,782 279,403 - 612,185

 
Во текот на 2017 година Друштвото продаде наполно амортизирана опрема, 
чија набавна вредност и исправка изнесуваат 1,971 илјади денари, и оствари 
приход од продажбата во износ од 110 илјади денари (Бел.7). 
 
Со состојба на 31 декември 2017 година Друштвото нема хипотеки и останати 
оптоварувања врз своите недвижности, постројки и опрема. Сите средства се 
користат за извршување на деловните активности на Друштвото. 
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14. Нематеријални средства 

 

 
Лиценци и 
софтвер Вкупно

  
На 1 јануари 2016   
Набавна вредност 860 860
Акумулирана амортизација (473) (473)
Нето сметководствена вредност 387 387
  
Година што завршува на 31 декември 2016 година   
Почетна нето сметководствена вредност 387 387
Зголемувања - -
Амортизација (172) (172)
Крајна нето сметководствена вредност 215 215
   
На 31 декември 2016   
Набавна вредност 860 860
Акумулирана амортизација (645) (645)
Нето сметководствена вредност 215 215
  
Година што завршува на 31 декември 2017 година   
Почетна нето сметководствена вредност 215 215
Зголемувања - -
Амортизација (172) (172)
Крајна нето сметководствена вредност 43 43
  
На 31 декември 2017  
Набавна вредност 860 860
Акумулирана амортизација (817) (817)
Нето сметководствена вредност 43 43

 

15. Залихи 
 
 2017 2016
  
Суровини и материјали 72,355 46,145
Ситен инвентар и резервни делови 16,205 20,416
Готови производи 15,173 27,432
Трговски стоки 6,851 4,969
 110,584 98,962
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16. Побарувања од купувачи и останати побарувања 
 

Нето сметководствената вредност на побарувањата од купувачите и останатите 
побарувања е следната: 
 
 2017 2016
  
Побарувања од купувачи во земјата 1,980 1,925
Побарувања од купувачи во странство 2,272 2,066
Побарувања од поврзани субјекти во земјата (Белешка 21) 166,561 57,836
Побарувања од поврзани субјекти во странство 65,986 45,352
Побарувања од купувачи 236,799 107,179
  
Однапред платени трошоци 5,095 -
Побарувања за данок на додадена вредност 5,067 3,462
Побарувања за акциза 4,103 3,587
Побарувања по дадени аванси 1,986 10,952
Побарувања по заеми 761 758
Побарувања од вработени  - 149
Останати краткорочни побарувања 989 849
Останати побарувања 18,001 19,757
  
Вкупно побарувања од купувачи и останати побарувања 254,800 126,936
Исправка на вредност - -
Вкупно побарувања од купувачи и останати побарувања 254,800 126,936

 
Останати тековни средства - финансиски 8,831 12,071
Останати тековни средства - нефинансиски 9,170 7,686
 18,001 19,757

 
Според политиките на Друштвото следните фактори се земаат предвид при 
оценка на обезвреднетоста на побарувањата: побарувања над 120 дена, чести 
доцни плаќања, високо ризични клиенти и клиенти со финансиски потешкотии, 
освен за поврзани субјекти. 
 
Старосната анализа на побарувањата од купувачите е следната: 
 

 2017 2016
  
Недоспеани 233,986 94,064
До 30 дена 175 8,880
30 до 60 дена 228 119
60 до 90 дена - -
90 до 120 дена - 985
Над 120 дена 2,410 3,131
 236,799 107,179

 
 

Исправка на вредност 
Движењето на исправката на вредност на побарувањата од купувачите е како 
што следува: 
 
 2017 2016 
   
На 1 јануари - 877 
Отпис на целосно резервирани побарувања од купувачи  - (877) 
На 31 декември   - - 
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16. Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува) 
 

Нето сметководсвените вредности на побарувањата од купувачите се 
деноминирани во следниве валути:  
 2017 2016 
   
МКД 168,541 59,761 
ЕУР 68,258 47,418 
 236,799 107,179 

 
Нето сметководствените вредности на останатите побарувања се 
деноминирани во следниве валути: 
 2017 2016 
   
МКД 16,384 17,859 
ЕУР 1,617 1,898 
 18,001 19,757 

  
Пазарната вредност на побарувањата од купувачите и останатите побарувања 
на денот на извештајот за финансиската состојба е иста со нивната нето 
сметководствена вредност. 
 
Максималната изложеност на кредитен ризик на датумот на известување 
претставува нето сметководствената вредност на секоја класа побарување 
претставена погоре. Побарувањата од купувачите не се обезбедени со 
колатерал. 
 

17. Депозити во банки 
 
 2017 2016
  
Краткорочни депозити во домашни банки 113,356 33,507
 113,356 33,507

 

 
Со состојба 31 декември 2017 година, краткорочните депозити со износ од МКД 
113,356 илјади (2016: краткорочни депозити од МКД 33,507 илјади) се однесува 
на депозити во две домашни банки. Еден од депозитите на износ од МКД 2,766 
илјади беше депониран на 11 март 2015 година, деноминиран во евра со 
рочност до 7 февруари 2018 година и годишна каматна стапка од 1%. Другиот 
депозит на износ од МКД 49,196 илјади беше депониран на 10 август 2017 
година, деноминиран во евра со рочност до 10 ноември 2017 година и годишна 
каматна стапка од 0.6%. На датумот на достасување, депозитот автоматски се 
се пролонгира за дополнителни три месеци. Третиот депозит на износ од МКД 
61,394 илјади беше депониран на 22 декември 2017 година, деноминиран во 
евра со рочност до 22 март 2018 година и годишна каматна стапка од 0.6%.  
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18. Парични средства и парични еквиваленти 

 2017 2016
  
Денарски сметки во домашни банки 6,438 6,467
Девизни сметки во домашни банки 41,788 26,524
 48,226 32,991

 

Нето сметководствената вредности на паричните средства и паричните 
еквиваленти се деноминирани во следните валути: 
 
 2017 2016
  
МКД 6,438 6,467
ЕУР 41,788 26,524
 48,226 32,991

19. Капитал и резерви 
 

Акционерски капитал 
  
Вкупниот број на обични акции изнесува 411,204 акции (2016: 411,204 акции) со 
номинална вредност од ЕУР 17 по акција (2016: ЕУР 17 по акција). Сите 
издадени акции се целосно платени. 
 
Во текот на 2017 година нема промени во сопственичката структура на 
Друштвото и заклучно со 31 декември 2017 и 2016 структурата на акционерите е 
како следи: 
 
 

 

Број на обични акции 
% од акцинерски 

капитал 

Акционерски 
капитал во илјади 

МКД 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016
  
КНАУФ ГмбХ Австрија 409,433 409,433 99.6% 99.6% 418,217 418,217
Останати 1,771 1,771 0.4% 0.4% 1,809 1,809
 411,204 411,204 100% 100% 420,026 420,026

 

Останатите акционери претставуваат физички лица кои поединечно се 
сопственици на помалку од 1% од акционерскиот капитал. 
 
Дивиденди 
 

Во текот на 2017 година Друштвото исплати дивиденди на износ од МКД 93,031 
илјади. Исплатата на дивиденда во 2017 година е според одлука од 2017 година 
за исплата на дивиденда од добивката за 2016 година на износ од МКД 216,749 
илјади. Останатиот дел од дивидендата во вкупен износ од МКД 123,718 илјади 
е исплатен во текот на 2018 година. 
 
Во текот на 2016 година Друштвото исплати дивиденди на износ од МКД 
306,847 илјади. Исплатата на дивиденда во 2016 година е делумно исплата на 
обврска од 2015 година на износ од МКД 119,015 илјади, а останатиот дел е 
според одлука од 2016 година за исплата на дивиденда од добивката за 2015 
година на износ од МКД 187,832 илјади. 
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Капитал и резерви (продолжува) 
 
Резерви 
 
Законски резерви 
Со состојба на 31 декември 2017 година законските резерви изнесуваат МКД 
82,353 илјади (2016: МКД 82,353 илјади). 
 
Според македонската регулатива, Друштвото е обврзано да има задолжителни 
законски резерви издвоени преку  резервирања од нето добивката. Годишното 
издвојување за законски резерви треба да изнесува минимум 5% од добивката, 
освен доколку Друштвото има веќе издвоено резерви кои изнесуваат една 
десетина (1/10) од основниот капитал. 
 

Заработка по акција 
 
 2017 2016
 
Добивка расположлива на сопствениците на обични акции (МКД 
илјади) 238,964                   216,749
Пондериран просечен број на обични акции 411,204 411,204
Заработка по акција (основна и разводнета) МКД по акција 581 527

20. Обврски кон добавувачи и останати обврски 
 
Нето сметководствената вредност на обврските кон добавувачи и останатите 
обврски е следната: 
 2017 2016
  
Обврски кон добавувачи во земјата 35,965 24,783
Обврски кон добавувачи во странство 38,271 6,218
Обврски кон поврзани субјекти (Белешка 21) 12,331 7,305
Обврски спрема добавувачи 86,567 38,306
  
Обврски кон поврзани субјекти за дивиденди (Бел. 21) 123,566 -
Примени аванси 1,631 1,097
Обврски за данок на додадена вредност - 1,948
Останато 3,060 190
Останати тековни обврски 128,257 3,235
  
Вкупни обврски спрема добавувачи и останати обврски 214,824 41,541

 
Нето сметководствената вредност на обврските кон добавувачи се 
деноминирани во следниве валути:  
 2017 2016 
   
МКД 35,965 24,783 
ЕУР 50,602 13,523 
 86,567 38,306 

 
Нето сметководствената вредност на останатите обврски се деноминирани во 
следниве валути: 
 2017 2016 
   
МКД 3,987 3,065 
ЕУР 124,270 170 
 128,257 3,235 
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21. Трансакции со поврзани субјекти 
 

Друштвото е контролирано од Кнауф ГмбХ со седиште во Вајсенбах, Австрија, 
кој поседува 99,6% од акциите на Друштвото. Краен сопственик е Гебр. Кнауф 
Вервалтунгсгесселсцхафт КГ, основана во Германија. Останатите 0.4% од 
акциите на Друштвото се во сопственост на останати акционери.  
 
Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од нормалниот тек на 
бизнисот и нивната вредност не се разликува материјално од условите кои 
преовладуваат во пазарни трансакции. Продажбите и набавките со поврзаните 
субјекти го вклучуваат износот на ДДВ. 
 
Подолу се прикажани трансакциите со поврзаните субјекти: 

 
1. Продажба на трговски стоки и услуги - бруто без дисконти 

 
 2017 2016
  
Кнауф ДООЕЛ, Скопје  869,758 810,723
Кнауф ДОО, Земун 314,754 301,925
Кнауф ЕООД, Софија 168,123 150,150
Норгипс сп.з.о.о 39,532 39,964
Кнауф ДОО, Книн 18,719 18,093
Кнауф Приштина 385 -
Кнауф Белшатоу 10 -
Кнауф Прага 1 -
Кнауф Гипс СРЛ Букурешт - 347
Кнауф Сх.п.к Тирана - 92
Кнауф Гипс, Ипхофен - 28
Кнауф ДОО Подгорица - 22
Кнауф ДОО Сараево - 2
 1,411,282 1,321,346

 
  

2. Набавка на трговски стоки 
 

 2017 2016
  
Кнауф Гипс КГ, Ипхофен 26,910 46,238
Кнауф ДООЕЛ, Скопје 14,333 9,464
Кнауф Баупродукте ГмбХ-Ипхофен 4,817 2,784
Кнауф ГмбХ Вајсенбах, Австрија 3,522 3,078
Кнауф Њу Билдинг материал Кина 3,357 6,904
Кнауф Книн 1,049 -
Кнауф Енгееринг Ипхофен 887 -
Кнауф Бугарија ЕООД Софија 360 2,495
Кнауф Тирана 182 -
Кнауф ПФТ ГмбХ & ЦО КГ 107 449
Кнауф ДОО, Земун - 859
  55,524 72,271
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Трансакции со поврзани субјекти (продолжува) 

 
3.  Набавка на услуги 

 
 2017 2016
  
Кнауф Информациони Услуги Ипхофен 8,017 16,942
Кнауф Гипс КГ, Ипхофен 5,192 6,131
Кнауф Баупродукте ГмбХ-Ипхофен - 5,070
Кнауф ДОО, Книн 318 3,068
Кнауф АС Хобро - 2,005
Кнауф Сх.п.к Тирана - 1,684
Кнауф ДОО, Земун 160 859
Кнауф ГмбХ Вајсенбах, Австрија 541 812
Кнауф Прага 4 446
Кнауф Енгееринг Ипхофен - 400
Кнауф Сервице с.п.з.о, Полска - 246
Кнауф Јаворзно 130 214
Кнауф Интернационал Ипхофен 3,825 188
Кнауф ЕООД, Софија 467 23
Кнауф Братислава 1,258 -
Кнауф Белшатоу 859 -
  20,771 38,088

  
 

4. Исплатени дивиденди - нето 
 

 

 2017 2016
  
Кнауф ГмбХ Вајсенбах, Австрија 92,250 305,435
 92,250 305,435
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Трансакции со поврзани субјекти (продолжува) 

 
5. Салда кои произлегуваат од трансакции со поврзани субјекти 
 

 
Побарувања кои произлегуваат од продажба на трговски стоки 
и услуги 2017 2016
  
Кнауф ДООЕЛ Скопје (Белешка 16) 166,561 57,836
Кнауф ДОО, Земун  35,715 25,186
Кнауф ЕООД, Софија 26,744 13,772
Норгипс с.п.з.о.о. 2,159 1,971
Кнауф Сх.п.к., Тирана 729 729
Кнауф Сх.п.к., Приштина 627 242
Кнауф Сараево 9 9
Кнауф ДОО, Подгорица 3 3
Кнауф ДОО, Книн - 3,440
 232,547 103,188

 
 
Обврски кои произлегуваат од набавка на материјали, трговски 
стоки и услуги 2017 2016

- 
Кнауф Гипс КГ, Ипхофен 5,981 4,274
Кнауф Интернационал Ипхофен 2,882 156
Кнауф ДОО Книн 1,259 900
Кнауф Информациони Услуги Ипхофен 552 1,346
Кнауф Бугарија ЕООД 467 -
Кнауф Братислава 379 -
Кнауф Белшатоу 343 -
Кнауф Сх.п.к., Тирана 182 -
Кнауф ДОО, Земун 160 36
Кнауф ГмбХ Вајсенбах, Австрија 126 236
Кнауф Хобро - 295
Кнауф Сервице сп.з.о.о. Јарворзно  - 62

12,331 7,305

 

 

Примени аванси кои произлегуваат од продажба на трговски 
стоки и услуги 2017 2016
  
Кнауф ЕС 28 28
 28 28

 

 

Обврски по основ на дивиденди - нето 2017 2016
  
Кнауф ГмбХ Вајсенбах, Австрија 123,566 -
 123,566 -
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22. Преземени и потенцијални обврски 

 
(а)   Договори за концесија 

 
Друштвото има склучено единаесет договори за концесија со Владата на 
Република Македонија, претставувана од Министерство за економија, од кои 5 
договори за концесија се однесуваат за активна експлоатација на минерална 
руда. Времетраењето на концесиите е од 10 до 30 години со можност за 
понатамошно продолжување за следните 20 до 30 години за пет договори за 
концесија кои датираат од октомври и декември 2013 година. По завршувањето 
на концесискиот период, Друштвото има обврска да го врати земјиштето во 
првобитната состојба, и да спроведе соодветни мерки за заштита на околината 
и водите. Раководството смета дека никакви материјални загуби нема да 
произлезат од потенцијалните обврски по основ на договорите за концесија и 
според тоа не е евидентирано резервирање во овие финансиски извештаи. 
 

(б)  Судски спорови  
 

Со состојба на 31 декември 2017 година не се евидентирани резервирања од 
потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, 
редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски 
спорови во иднина. 
 

23. Настани по датумот на известување 
  

Нема настани кои се случиле по датумот на извештајот за финансиската 
состојба кои би можеле да имаат влијание врз Извештајот на сеопфатна 
добивка, Извештајот за финансиска состојба или Извештајот за парични текови 
за 2017 година.  



Кнауф Радика – АД Дебар 
  
  
 
 

 

Прилог 1 - Годишна сметка 



qETI]PMEH PETTCTAP

HA PENYS.,I',I KA MAKEAOHI{JA

sp. 0906-221312

CKOruE

08.O52018 14:00:52

Ha !Ha npaaHoro flaqe

Mecro

Mafl(eH 6poj

nPErnEA HA nOAAIOqX OA TOAXUTHATA CMETKA 3A roAxHA

trncll rxnceHl| npe+a6pxGrx KHAyO-PAqIKA M-Ae6ap

AEsAP
04001825

6HNAHC HAYCNEX

OIlHAHCI{CK}.I PE3Y'ITAT

@

rrPxxoAx

Jl]Hoc Bo ae{apr ,1{A. Crpy(rypa 60 %

2017 2016 20t7 2016

1. nprxoAll oA pa6oreEero L29L561.967 L208.186.I47 106,9 99,9 99,S

2, OsHaHcficl(x nprxoax 1.450.308 2.870.140 50.5 0.1 o,2

f,. yAen so Ao6xs(aia Ha npfttrppl(eHrlr€ apyursa 0 0 0,0 0,0 0,0

BxynHo L293.O14.275 L2LLO56287 106,8 100,0 100,0

PACXOAX

1. PacxoA{ oA pa5ore$ero L02s.189.790 967.ss6.840 1060 99,9 99,8

PacxoAr,r oA ocHoBHa qejHocr n2.091.035 690.292190 111,8 75,2 11,2

ocraHaru rpouoqla oA pa6oretbero s4.6sL711 9r.087.612 60.0 5,3 9,4

Tpouoqx i. Bpa6oreHr 110.103.237 114.968.676 9s,8 to,1 11,9

AMoprnraqnja Ha Marep"lanHhrer HeMarep,janH,re
76.08s-530 lLlD.4n 1020 1,4 1,3

Pe3epB,lpalba ia rporxoq, u px3rqx 0 0 0,0 0,0 0.0

lanuxx Ha roroBu npor38oA, x HeAoBpueflo

noo{lBoacTao Ha noqeTo(or Ha rollHara
)1.43L526 21.517.2t1 99,? 2,1 2,8

3anqx{ Ha roroBu nporrsoAn x HeAospueHo

noohrBon.rBo Ha (oaior Ha r.inHara
15.t73.249 21.43L526 1,5 2,8

Ocrararu pacxo4u o4 pa6oreoero 0 0 0,0 0,0 0,0

2. OxHaHcr<r(x IEcxoA, L29124L 1.578.981 81"8 0,1 o,2

OrHaHc(c(la pacxoAu oA oIHofli co nospraHh AovrxrBa 0 0 0,0 0,0 0,0
PacxoAu no ocHoB ,la (aMarH n KyprHt1 parnn{rl oA

oa6ore*e co senoeo:asu novlrrna
t.29r.241 1.578.981 8I8 0,1 o.2

PatxoAn oA 0llHaHcr€Kx cpeAcrBal, speAHocHo 0 0 0,0 0,0 0,0

OcraHarr $uHancr.rcxu pacxogr 0 0 0,0 0,0 0,0

3. yAen so rery6a Ha npxApyx(eflxre ApyrrrBa 0 0 0,0 0.0 0,0

B(ylHo L026.481.031 969.rrs.821 105,9 100,0 100,0

t. Eo6rB€ npe4oAaHoqyBa$e 266.533.244 24L920.466 110,2

2. 3ary6a npeg ogaHoqyaarue 0 0 0,0

3. AaHox Ha Ao6uBKa 27.569.105 25.17L089 r09,5

Hero Ao6hska 3a AenoBBara roAfiHa 238.964.119 216.7493n 110,2

Hero :ary6a :a 4eaoenara ro4una 0 0 0,0

00



ETNAHC HA COCTOJ6A

NACIBA:

AKTTBA:

I3Hoc ao Aeraapx llna. CrpyKypa Bo %

2017 2016 20t7 2016

HEtEKOBHI,t CPEACTBA 612.624-574 653.482.O78 93,7 54,t 69,1

t. HeMarepujanHu cpea(Tsa 43.053 215.267 20,o 0,0 0,0

lt. MareprianHs cpeacraa 612.185.021 652.870.31I 93.8 54,0 69,1

l . BnoxyBat6a Bo HeaB,rxHocrv 0 0 0,0 0,0 0,0

Aonropo,rH QuHaHrnc(u cpeAcfta 396.500 t96.500 100,0 0.0 0,0

florropornr no6apyearua 0 0 0,0 0,0 0,0

6. OANOXEHfi AAHOI,IHI CPEACIBA 0 0 0,0 0,0 0,0

B. TEKOBHII CPEACTBA 515.554.496 288.488.3I' L78,7 45,5 30,6

t. 3anux1 110.584.409 98.962.189 tl1,1 9,8 10,5

. Kpar(opoqHu no6apy8at6a 243.388.652 r23.028.294 197,8 21,5 13.1

t. KparKopoqHu +nriaHCrc(u cpeAcrBa 0 0 0,0 0,0 0,0

tv. flaprqHr cpeAcrua r napx'rH,1 el(BxBaneHrx 16L58r435 66.491.6)6 243,0 14,3 7,1

r.
CPEACTEA(XnX rPvnX 3A OryrvBAlbE HAMEHETh 3A

NPOtrAXEA 1,T IIPEKT{HATS PASOTETbA}
0 0 0,0 0,0 0,0

A.
nIATEHX TpOUOtlr 3A t{AHITE nEP}iOAI 11

NPF'MFIAHU NPUXOtrI,lIABPI
4-799-670 636.773 753J o,4 0,1

BKYNHAAKT',IBA L132.978.740 942-607.L* t20,2 100,0 100,0

T,IABH}ItIA }t PE3EPB}I 92L735.O24 899-s23262 102,5 81"4 95,4

t. 420.02s.100 424.425j00 100,0 37,1 44,6

lt. lpeMri4 Ha eMurBpaHu a(qrl 0 0 0,0 0,0 0,0

Ir. ConcraeHr aKqrri( ) 0 0 0,0 0,0 0,0

3anruaH, HeynnareH xan,irar(-) 0 0 0,0 0,0 0,0

PeBanop,]aqrc(a perepsa u pa3nn(H oA BpeAHyBatbe Ha

ceonSarsa so6u exa
0 0 0,0 0,0 0,0

82.352_583 82.352.583 100,0 8,1

A(yMynfipaHa ao6uB(a 180.396.002 180.396.002 100,0 15,9 19,1

vl . npeHeceHa 3ary6a ( ) 0 0 0,0 0,0 0,0

tx. Ao6raexa :a seroanara roarua 238.964.139 216.149.311 l1a,2 2t,\ 23,0

K 3ary6a 3a aenosHara roa Hal') 0 0 0,0 0,0 0,0

XI, TnaBHrHa Ha concrBeHrqure Ha MariiqHoro apyurBo 0 0 0,0 0,0 0,0

xL HeKoHronx paHo yqecrBo 0 0 0,0 0,0 0,0

5. o6aPcKtl 209.365.832 43.083.902 485,9 18,s 4,6

t. AonropoqHn pe3epaxpaba 3a pu3uq,i x rpolroqu 48s.391 485.391 r00,0 0,0 0,1

. Aonropo,rHv o6Bpcl(H 0 0 0,0 0,0 0.0

l . Kpa*opovuu o6epcu,r 208.880.441 42.598.5U 490,1 18,4 4,5

B. oanoxEHI aAHoqHx oSBPcKr,l 0 0 0,0 0,0 0,0

r.
oanoxEHo nlAKAl$E HATPOtiloqH I nP],txoat{ Bo

l tHt4TE nEPltOIlr {nBPl
L874.884 0 0,0 o,2 0,0

A.

oEBPCKU nO OCHOB HA HEIEI(O8HI CPEACTBA(XnX

IPvnx 3A OWrvBAlSEl l(O[ CE '{yBAAT 3A

NPOIIAXSA T NPEK]IHATI.I PA6OTE15A

0 0 0,o 0,0 0,0

BKYNHO NAC'{AA 1.132.974-740 942.601.164 120,2 100,0 100,0



Halxs {a npaanoronfiqe

nPE En HA nOAArOr.lX OA TOAXTXHATA CMETKA 3A 2017 TOAIHA

frr( r..xn@{x rpe+a6pxGr( KHAyO-PMIKA AA-Ae6ap

Me6o AESAP

Mar qeH 6poi 04001826

4
;Hi
.o tU

,K
B"d

.ld,i:

g

Pe&

6p.
n03[r.lxJA Orl|a(a ra AOn Spoi Ha 6eneur(a

,fiHoc

nperxoafia

1 3 4 5 6

L
AKT],IAA:

A.HETEKOBHx CPEACTBA (002+009+020+021+0311
001 612.624.s]4 653.482.A18

2.
I.HEMATEP'IJA'tHH CPEACTBA

{OOf +O04+OO5+OO5+OO7+OO8}
002 43.05J 215.267

3_ 143Aaroqr 3a pa3Boj 001
KoHqecxr. nareHru, nxqeH qu, raurxrHu 3naqu u c,rrqHu

004 43.05J 215.267

005

6. ABaHCu 3a Ha6aBKa Ha HeMareprianHu cpeacrBa 006
7. HeMarepuianHh rFeacrBa Bo noaroroBt(a 007

8. ocraHarv HeMarepnianHx rpeAcrBa 008

9.
II. MATEPI4IMHI{ CP€ACT8A

1010+0I3+014+015+016+017+018+0191
009 612.185.021 652.470.31r

10. HeaBuxHocrn (011+012) 010 3J2.182.401 351.4V.154

10.a. 3eMjnu,re 011 52.583.t!18 52.583.t!18

10.6. paqexuu o6jexla 012 219.598.921 299.293.616

u. OE 265.]l1.923 27r888.525

12. TpaHcnoprHr.r rpeArr8a 014 13.655.803 26.545.464

13. Arar. noroHcra rl (aHuenaoucns uaaeurao u Me6en 015 1.228.894 2.559.164

\L. 6ronou(u cpeacrBa 016

15. ABaHcr 3a Ha6asl(a Ha Mareo{rianHv €oeacrsa 017

16. MarepnianHx cpeEfiBa Bo noaroroBxa 018 0 0

17. OcraHaru MarepujanHu cpeacrBa 019

18. flt. B[oxvBAlsA BO HEABh)I(HOCTI 020

19.
tv. aorlropoqHu oIHAHcrc(x cpEIcTBA

1022+023+024+025+026+0501
021 196.500 196.500

20. BnoxvBa$a Bo noapyxHrqla o22 312.500 372.500

21.
BnoxyBarba Bo nph4pyxeHh apyurrBa { yqecrBa Bo

3aeaHuql(l4 BnoxvBalha
02J

22.
no6apyBalt,a noAaAeH6 Aonropo'{Hx 3aeMu Ha noBp3aH,

024

23. lo6aovBari'a no laaeHlr aonroooLrHx 3aeMl, 025

24.
BnoxyBaba Bo AonropoqH{ xaprun oA BpeAHocr

1027+028+029)
026

)4.a.
BnoxyBaba Bo xaprnx oA BpeAHorr Kon ce qyBaarAo

021

24.6.
BrroxyBaba Bo xaprur,l oA BpeAHorr pacnonoxnusx ia
nooaax6a

428

24.8.
BnoxyBaba Bo xaprxr oA speAHocr cnopeA o6iefirsHara

BoeaHocr fl oe(v ao6uB(aIa tnn 3arv6ara
429

Ocraaau aonropovnr SuHaHcrcKri cpeacrea 030 24.000 24.000

26. v. AOTITOPOqHI nOEAPyBAtbA (032+033+034) 03r

27. no6apysa6a oA floBpiaHri ApyurrBa 03)
28. lo6apyBal6a oA ry.tyBaq,r 013

29. OcraHarn AonropoqHu no6apysal6a 0s4
10. vr. oAnoxEHl,r AAHoqHr cPEAoABA 035

31. 6. rE(oBHX CPEACTEA {037+045+052+0591 036 515.554.496 288.488.313

32. t. 3Anxxx l0l8+039+040+041+042+04f1 031 r10.584409 98.962.389

33. 3anxx, Ha cvoosnHu u MareDuianfi 038 12.353.92s 49.658.255

34.
3anrxu Ha pe3epBnu aenoBr, csreH nHsesrap, a M6anaxa n

039 16.205.413 16.869.348

15. 3angxl,1 Ea Heao6pueHn npou3Boau l,l nonynpok3Boa( 040

36. 3antxrl Ba roroBh npor3Boa( 041 15j73.249 27.431.526

3l- 3anrx, Ha rproBcKu cro(l, o42 6.851.422 5.00J.260

38, 3anexl1 Ha 6ronour(r coeacrsa 043

39.
lr.cpEAcrBA(t,lnr rPvnr 3A oTvrvBArbE HAMEHEnt

3A NPOAAXEA I NPEK}IHAT}I PAEOTETbA)
Ot!4

40.
III. KPATKOPOqHH NOSAPYBA]SA

(046+047+048+049+050+05{
045 243.388.652 r23.024.294

41. no6apyBaba oA noBpaHn [pyurua 046 23L9U.979 103.160.249



Q. 0o6apyaarsa oa xynyeavu 041 1.181.692 3.OA.A1)

43. lo6aovsaroa:a aaaeuu aeancr,l Ha ao6aeveaqh 048 0 8.375.428

no6apyBaba oAApxaBara no orHoB HaAaHoqx. np&AoHecu,

qapxHa, axqx3rl, 3a ocraHarh aaBaqkrl l(oH apxasara

[noernnaru)

049 6.841.315 1.049.163

45. no6apyBa16a oA Bpa6oreHrre 050 L16O 6]].372

46. OcraHarv Kparl(opoqHl.l no6apyBaft,a 051 t.315.486 16LO14

41.
tv. KPAT(OPOqHX OXHAHCI,TCK]{ CPEACTBA

(053+0s6+0s7+0ss)
052

48. BnoxvBarha so xaoflrn oa BDerHocr (oyr+0551 053

48.a. BnoxvBarha l(ou ce,rvsaar !o aocnesaH'e 054

48.6.
BnoxyBarha cnopeA o6jel(TuBHara BpeAHocr npeq
tro6xBKara u rarv6ara

055

49. flo6aovsarha noEaaeHu laeM{ oa noBDlaHu !ovursd 056

50. llo6aoveaft,a no aaaeHu :aeMil 057

51. ocraHa r Koar(oooqHu 6l,lHaHc,rc(14 cDeacrBa 058

52.
v. nAPxqHx CPEACTBA r nAP,qHti E(Bl,tBMEHTtl

1060+0611
059 16L58L415 66.491.626

52.a. 060 16L58L415 66.491.626

s2.6. lapl,lqHl, e(BrlaaneHr, 061

53.
vL nIATEHX TPOllrOqX 3A XAHXTE nEPXOAX 1,r

TTPECMEIAHT NPTXOtr],I IABPI
062 4.199.610 636.n3

54.
EKYNHAAKTISA:

CPEtrCTBA {001+035+036+044+062}
063 Lr32.978.740 942.607.164

55. B. BOH6X'IAHCHA EBIIITEHU'IJA - AKTTIBA 064

56.

NACTBA:

A" rrABHllHA tl PE3EPB'I {065+06-/-058-
069+07O+On+O7tO75+07-0781

065 921734.024 899523262

57. I.OCHOBHA TNABHI,IHA 066 420.025.300 420.025.300

58. fl. nPEMhlt HA EMt4TllPAHfi AKqltlt 461

s9. IL COnCIBEHI Al(Ul,tI (-) 068

60. tv. 3Ant{utaH, HEvnnATEH KAfl XrAJl (-) 069

61.

V. PESANOPT3AqTCKA PE3EPSA T PA3'ITK',I OA

SPEAHYBA}bE HA KOMNOHEHT]I HA OCTAHATA

CEONOATHA trO5lIBKA

070

62. Vl. PE3EPBtl (072+073+074) 017 a23s2543 82j52.583
63. 3at(oHc(u pe3epBrl 012 82.352.543 82.352.583

64. CraryrapHu pe3epsu 013

65. 074

66. VII. AKYMY.tITIPAHA [O5',IBKA 075 180.196.002 180.396.002

67. VIII. NPEHECEHA 3Ary5A (.I 076

68. IX AOSXBKA 3AqENOBHATA TO,I'IHA on 238.964j39 2t6.1493n
69. )C 3ATYEA 3A AENOBHATA TOAXHA 078

10. X[ T'IABHI{HA HA COIICTSEHTqTTE HA MATN'{HOTO
019

71. XII. HEKOHTPONIPAHO }^{ECTBO 080
72. S.OEBPCKIi (082+085+095) 0Bt 209.36s.812 41.083.902

13.
l. aonroPoqHx PE3EPBIPATSA 3a Pu3lrqx x
IPOtlOUl,t 1083+0841

082 485.391 485.391

74.
PerepBl'pat6a ra neHrur,r,ornpeMH,l{r.{l, cnr,.rHho6Bpcl{u

KoH Bpa6oreHure
083

75. OcraHarl, aonropoqHh pesepsrpa16a 3a pu3l1qI u rpouroqu 084 485.391 485.191

16. ll. AO,ITOPOqHU OEBPCKII (oA 086 Ao 093) 085

n_ O6Bpcl(l, rnpeMa noBpraHu ApyrxrBa 086

74. O6apcxu cnper.,ra go6aeyaavu 087
79. O6spcr(l,l 3a aBaHca, aenolrr (avuuu 088
80. O6apcxv no:aeMr r xoeaxru cnoeMa floaD3aHq lovurBa 089

BT, O6epcru no:aeMv h xpeaulr 090

42. O6apcxr no xaprru oa epeauocr 091

83. Ocrarara Suuancxcxr o6epcnr 092

44. Ocrararu 4onropovnr o6epcxu 093

85. Ir. oarroxEHlt IlAHoqHI osBPc([ 094

86. lV. XPATKOPOqHI OEBPCK'I (otr 096 Ao r08) 095 208.880.441 42.598.511

87. O6BpcK,1 cnpeMa noBp3aHlr ApyrxrBa 096 l3t8IL817 7305j29
88. 06spcKn rnpeMa Ao6aByBaq}l o9l 12.334.89t+ 29.06L459

89. O6gocrr,r :a aeaucr, aeio314ru u Kavurr,. 098

90.
06Bpc(4 3aaaHoqu,{ npfiaoHecn Ha nflara u Ha laaoMecrn

099 0 0

91. O6Bpckx (oH Bpa6oreHHre 100

92. fe(osHl, aaHoqHn o6Bocku 101 n4]73 5.915.000

93. KEarRoooqHh oereoBnoarba 3a ohrur-lx x rool"roux 102

94. O6socK,r no3aeMu u Koeaxrx cnoeMa noao3aHu aovlxrBa 103

95. O6Bpcku no3aeMfi kpearru 104

96. O6BprKx no xaorrv oa speaHo.r 105



91 O6soc(u no ocuos Ha v,rerrBo Bo oelvnraror 106

98. OcraHarn +xHaHChcl{u 06Bpcl(n t07
99. OrraHaru Kparl(opo,rHla o&prKu 108 19.557 316.923

100.
v. oaroxEHo fl[AKArbE HA TPorxoq].r 1.l nP}lxoA].|

80 lt,lHUTE nEP]to[]t {nBP)
109 1.874.884 0

101.

vr. o6BPcK[ n0 ocHoB HA HETEKOBH]r CPEICTBA

( ax rPvnr{ 3A orvFvBAlSEl Ko]t cE '{yBAAT 3A

NPOtrAXEA T NPEKT{HAT'I PAEOTE16A

110

102.

BKYNHO NACTBA:

ABHI,IHA. PE3EPB}I X OSBPCKX

lO65+nll +nq/r+inq.ll nl
111 t.132.918.t40 942.601.t64

103. B. BOHSINAHCHA EBIlAEHUI,IJA.NACIBA 11)

t. L nPllxollt4 O[ PAEOTET6EIO (202+203+206) 20) 129L561.967 L208.186.147

2. npxxoAr oA npoAax6a 202 L244.052.231 1.198.155.536

3. OcraHarH npuxoAh 203 3.51L736 I0.030.61I

4.
npoMeHa Ha BpeAHocra Ha ianuxu Ha roroa, npo,r3aoAr l,

4.a.
3an{ax, Ra roroB{ npori8oahl, HeaoBpueHo

n00uSBoacrBo Ha noqeTo(or Sa roafiHara
204 27.43t.526 27.5r7.217

4.6.
3anilxu Ha rorosfi npo,r3BoA{,r x fieBoBpueHo

nooxrBotr.rBo Ha koaior Ha roahHara
205 15.173.249 21.43L526

Kanritanr3nDaHo concrBeHr{ noon3aoacrao r vcrvrr 246

6.
I. PACXOAT4 OA PASOTEIbETO

l2Oa+2O9 +21O +2la+272 +213+2la +219 +22O +221+222\
207 1.012.93L513 961.411.t49

7. Tpouroilu ra cvDosrHv r,r aovrx Mareouianfl 208 704.512.546 649.521.911

8. Ha6aeua epeaHocr Ha npoaaaeHure cro(n 249 67.578.489 40.169.419

9.

Ha6aBHa speAHocr Ha npoAaAeHrre Marep"iant1, perepsnu

ApnoBr, crreH vH BeHrap. a M6anaxa ,r aBroryMu

210

IO, y[nvru co (aDaKreD Ha MareDxianHh rDourou, 21t
11. OcraHa rpouroq( oA pa6ore6ero 2t2 54.651711 9L087.612

12. Tpouorl}r 3a spa6oreHn (214 +215+216 +217|, 213 110.I01.217 1r4.968.676

I2.a. harra v naaorqecroqra na mara (nero) 211! 68.351.991 14.907.784

12.6. Tooruou, ra laHoux Ha flnaft { HaroMecrou, Ha nnara 215 6.313.300 6.414.830

12.8- flpqAofi ec,r oA laBonNfi renHo coqrianHo ocurypyBa$e 2t6 220J3.991 27.478.975

12.r. OcraHaru rpouoqr, 3a Bpa6oreHure 2t7 8.401.955 6.167.081

11. AMoDrl,l3auria Ha MareouianHnre v HeMareDrianHrre 2la 76.085.530 71]D.411

14.
BpeaHocHo ycornacyBarbe (o6e:e pe,qHyealhe) a a HerexoaHu

2r9

15.
BpeAHocHo ycornacysah,e {o6e3speilHysa16e) Ha

rel(oaHule cpeacrBa
220

16. Perepsupa!6a 3a rDououu x ox3nux 221

17. 0cranaru oacxoau oa oa6oreruero 222

18.
l .oxHAHChCKI nPIXOAI
I)) La)2a +,\ +)Zl +r1) +)\11

223 L450.308 2.810]40

19.
Ol|HaHt,rrKx npxxoAl, oAoAHocx co noBp3aHq Epyulrsa

1225+226+221 +22A\
224

19.a. llprxoA, oA Bnoxysafi,a Bo noBp3aHl.l ApyrxrBa 22s

19.6.
npxxo4, no ocHoB Ha KaMar{ oA pa6ore}r,e co noBp3aH,r

226

19.8.
nprxoA[ no ocHoB Ha Kypcfln pa]nxKx oA pa6orebe co

227

19.r
OcraHartl +xHancuc(x aprxoAu oA pa6ore!he co nosp3aHx

)2A

20. lpnxo4h oa BnoxvBa$a Bo HenoBo3aH, aDvulraa 229

2t.
np,rxoAx flo ocHoB Ha KaMarh oA pa6orei6e co Henosp3aH!

8A 0 t42.177

2).
npnxo4v no o(HoB Ha Kypou painrKr.r oA pa6orep"e co

HenoaoSaHn aDVlrTBa
23t r231.919 1A).7t0

23. Hepeanx3HpaHtl Ao6rsrrr.1 (nprxoer) oa 6urancucxy 232

24. Octararr Srrarcracxl npuxo4u )33 216.389 1.94s.8s3

25.
lv. oHHAHCI{CK}t PACXOAX

I23S+239 +2t O+241+242+2ii-31
234 1.29L241 L578.981

26
OrHaHchcr<ll pacxoAr,r oA oAHocr,{ co noBp3a{u ApyurBa

l)a€,+)a1 +77n1
235

26.a.
PacxoAu no ocHos Ha (aMarH oA pa6ore|6eco nosp3a6(

236

26.6.
PacxoAu no ocHoB Ha rypcHH pa3nxxu oA pa6ore$e co

231

26.8. 0crararu Srnarcracxr.r pacxo4h oA noBp3aHn Apyrxrsa ZA

27.
PacxoAu no orHos Ha (aMaru oA pa6orebe ro HenoBp3an,

239

PacxoAu no ocHoB Ha rypcHH pa3nuKh oA pa6orerhe co

HenoB0laHx a0v1!TBa
240 1.29t.24r 1.578.981
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29.
Hepearu:r parr,r :a ry6a {pacxo4r) o4 Qu rancu cxr tpe4crea

24t

10.
BpeAHocHo ycorracyBarbe Ba +nHaHcu(Klr .peAcrBa x

242

11. Ocrararu $unarcacxra pacxo4ra 243

12. yAen Bo Ao6,rB(ara Ha npnapvxeHfire apvursa 244

33. ygen Bo rary6a Ha nprApyxeHrre ApyurrBa 245

34.
Ao6nBKa oA peAosaoro pa6orebe

1201+223 +2q4) l2O4 2Os+201 +234 +245\
246 266.533.24A 24L924.466

3t lary6a oA peAoBHoro pa6orerhe

1204 -205 +2O7 +234 +245\ (201+223 +2441
247

16. Hero Ao6r,rer<a oA npexranarx pa6ore6a 248

31. Hero :ary6a og nperlrrarlr pa6oreroa 249

38, fio6uana npe6 osaao,ryea$e 1246+248) u 
^ 

Qa6-2ag) ?5o 266.533.2U 24L920.466

39. 3ary6a npeA opano.ryaan e 1247 +249],utu l2A1-24a) 25r
40. AaHo( Ha Ao6rBKa 252 27.s69.10s 25.17r.089

41. OAnoxeH,i AaHoqH, nprxoala 253

42. O4roxern gaxovru pacxogra 254

43.
HETO A0614BKA 34 AEAOBHAIA IOAI4HA

I25O-252+253-254i
255 2J8.964.119 2t6.1493n

HETO 3ATY6A 3A AE'IOBHATA TOAI1HA

1251+)9 -)5i+754\
256

45.
npoceqeH 6pojHa Bpa6oreHn Bp3 ocHoBa Ha qacoB, Ha

pa6ora Bo flpecMerKosHr,ro. neouo! {Bo anconweH urHor)
251 r27 iJ1

46. 6poiHa Meceqn Ha pa6orebe (soanconyreH u3Hoc) 258 12 t2
47. AO6I4BKA/3Ary6A 3A NEP'4OA 259

4l _a.
A06 Bl(a (oja laM nprnaia Ha nMarenure Ha aKquu Ha

260

41.6. Ao6uBKa Koia xM nortrafa Ha He(oltroonl,1oaHo v\recrtso 26t

47.8.
3ary6a Koja ce oAHeryBa Ha xMarenxre Ha akqrq Ha

262

3arv6a Koia ce orHecvsa Ha He(oHroonu oaHo vqeL rtsu 263

48. 3APA6OTBAqKA nO AKtll4JA 264
48.a. Bnynna ocxosr.ra :apa6oryBaq(a no a(quia 265
48.6. Brynna pa:eoaxera :a Da6orvBaq (a floa(uria 266

48.8.
OcHoBHa 3apa6oryBa,r(a flo a(qxla oA npe(rHaro pa6orerhe

267

48-r PaiaoAHera 3apa6oryBa,{Ka no a'{qria oa npeKhHaro 268

1. Ao6rsxa ra roAunara 269 238.964.lJ9 216.1t!93n
2. 3ary6.3a roal,lHara 270

3.

OcraHara ceon+ar6a Ao6rB(a

127 3 +27 5 +2n +2t 9 +2AO +282l. \27 4 + 27 6 + 27 I + 281+283]|

2t1

"h.

OcraHala ceon+arHa 3ary6a l2l I++216+278+2AI+2A3)

127 3 +27 5 +2n + 27 9 + 280 +2A2],
272

Ao6fiBKx (ou npox3neryBadr oAflpeBeAysal6e oA crpaHcl(o

oa6orel6e
2t3

6.
lary6H KoH n pousneryBaar oA npeBeAysdrhe oA crpaHc1(o

274

7.
!o6(err4 og noeropHo Mepe16e Ha +xHaHcltc(14 cpeAcrBa

oa.nonoxnuuq ra nnonax6a
275

8.
3ary6x oA noBropHo Meperoe na St1rantr.rrxu cpeAcraa

oacnonoxnxBl,1 3a ooorax6a
216

9.
EQe(tueen gen o44o6ual{rl oA xeq yHr la HcrpyM eHrn ra

xeuroarbe Ha naDHqHu Te(oas
271

10.
E+eKrrBeH Aen oA 3ary6n oA xeur{Hr nHcrpyMeHrr 3a

xeuroat6e Ha naDuqHfi rel{oB14
21A

11.
npoMeHh Ha pesanopx3aqrckrre pe3epBu ra HerekoBkl,r

2t9

12.
npoMeHla Ha peBanoprsaqrc(rre pe3epsl, 3a Here(osH14

280

13.
Axryapc(q g06ltBKn Ha AeSxHxpaHr,r nnaHosx 3a Kopricrn

28r

t4.
Amyapcxn 3ary6u Ha Ae$,lH,lpahu nnaHoB, ra Kopr.rrrH Ha

282

15.
yAen Bo onaHara ceon+arHa Ao6xBka Ha trpuApyxeHu

!ovrurBa {raMo ra noroe6u Ha koHronvmurial
243

t6.
yAen so ocraHara ceon+arHa rdry6u Ha npnApyxeHri

aovLurea {caMo:a noroe6u H3 koH.onrmurhl
28tt

11
AaHo( Ha Ao6r.B(a Ha (oMnofieHrfi Ha ooaHara c€on+arHa

ao6xB(a
)85

18. Hero ocraHara ceondarHa ao6nsl{a 127L-2A5\ 246



19.
Hero ocraHara ceon+arHa rary6n l2B5 211) unu

1212+2A5)

20.
BKynHa ceonoarHa A06 BKa 3a.oAuHara (269+286)rnx

1286-270]
2BB 238.964.139 216.7493n

20.a.
CeonOaTHa Ao6uBKa xoja (M np,,flaia Ha,rMarenrre Ha

aKuxx Ha MaTrqHoro roM[rFo
289

20.6.
Ceon+arHa Ao6xBl(a xoja nprnaia Ha HeKoHrponupaHoro

290

21.
B(ynHa ceoa+arHa 3ary6a 3a roAuHara (270+287)lanla (270

2A6], ut'u l2qt -269'|
29t

2t.a.
Ceon+arHa rary6a (ola rlM npunara na rMarenrre Hd dKq{n

292

2L6.
CeonSarHa 3ary6a (oia npunara Ha HeKoHrporrpaHoro

293 /.+l\
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