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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
 

 

 До 
 Друштвото за електроника, дизајнирање и производство 
 Микросам  увоз-извоз ДОО 
    7500 Прилеп 

 

 

Извештај за финансиските извештаи 

 

 Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Микросам ДОО Прилеп, (во 

понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба 

заклучно со 31 декември 2018 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во 

главнината, Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на 

значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. 

 

 

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи 

 

 Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие 

финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република 

Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на 

интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските 

извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување без разлика дали се резултат 

на измама или грешка. 

 

 

Одговорност на ревизорот 

 

 Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата 

ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во 

примена во Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 79/2010). Тие стандарди 

бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме 

разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно 

прикажување.
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 Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за 

износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето 

на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на 

финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие 

проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и 

објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликуваат ревизорски 

постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за 

ефективноста на интерната контрола на Друштвото. 

 Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени 

политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како 

и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските 

докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето 

ревизорско мислење. 

 

 

Мислење 

 

 Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите 

материјални аспекти, финансиската состојба на Микросам ДОО Прилеп  на 31 декември 2018 година, 

како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува 

тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. 

 

 

Извештај за други правни и регулативни барања 

 

 Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за 

работењето во согласност со член 352, со член 469 и член 477 од Законот за трговските друштва 

(„Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 239/2018). Наша одговорност во согласност со Законот за 

ревизија („Службен весник на РМ“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за 

работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува 

на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена 

во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации 

прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и 

ревидираните финансиски извештаи. 

 Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната 

сметка и ревидираните финансиски извештаи на Микросам ДОО Прилеп  за годината која завршува 

на 31 декември 2018 година. 

 

 

Прилеп, 20 Мај 2019 година 

 

 

                                                            
  



Белешки 31 декември 2018 31 декември 2017
во (000) МКД во (000) МКД

СРЕДСТВА
Нетековни средства
Нематеријални средства 24 2,434 5,052
Материјални средства 25 188,561 154,383
Вложувања во недвижности   -   - 
Долгорочни финансиски средства 26 233 695
Долгорочни побарувања   -   - 
Вкупно нетековни средства 191,229 160,130
Тековни средства
Залихи 27 106,296 251,292
Побарувања од поврзани друштва   -   - 
Побарувања од купувачи 28 113,734 83,146
Побарувања за дадени аванси на добавувачи 28   - 1,244
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, 
акциза и за останати давачки кон државата (претплати) 28 10,937 11,724
Побарувања од вработените   -   - 
Останати краткорочни побарувања 28 57 296
Краткорочни финансиски средства   -   - 
Парични средства и парични еквиваленти 29 77,314 50,380
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)   -   - 
Вкупно тековни средства 308,337 398,082
ВКУПНО СРЕДСТВА 499,566 558,212
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ
Главнина и резерви 30
Основна главнина 12,542 12,542
Премии на емитирани акции   -   - 
Ревалоризациска резерва 4,332 4,332
Резерви 70,962 70,486
Акумулирана добивка 131,025 131,025
Пренесена загуба (-)   -   - 
Добивка/Загуба за деловната година 5,161 476
Вкупно главнина и резерви 224,022 218,861
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци   -   - 
Долгорочни обврски 31 67,394 69,296
Одложени даночни обврски   -   - 
Тековни обврски 32
Обврски спрема поврзани друштва   -   - 
Обврски спрема добавувачи 52,876 49,720
Обврски за аванси, депозити и кауции 64,392 154,025
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата 1,574 1,488
Обврски кон вработените 3,263 3,317
Тековни даночни обврски 9 8
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   -   - 
Обврски по заеми и кредити 86,036 61,491
Обврски по основ на учество во резултатот   -   - 
Останати финансиски обврски   -   - 
Останати краткорочни обврски   -   - 
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди   - 6
Вкупно тековни обврски 208,150 270,054
Вкупно обврски 275,544 339,350
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 499,566 558,212

Микросам ДОО Прилеп
Управител

Финансиски извештаи за 2018 година Самоил Самак
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Микросам ДОО Прилеп

за годината завршена на 31 декември 2018година



Белешки 31 декември 2018 31 декември 2017
во (000) МКД во (000) МКД

Приходи од работењето 542,659 265,627
Приходи од продажба 5 471,346 248,819
Останати приходи 6 19,476 16,357
Промена на вредноста на залихи на готови 
производи и на недовршено производство 7 (134,603) 138,471

Капитализирано сопствено производство и услуги 8 51,837 451
Расходи од работењето 398,926 397,460
Трошоци за суровини и други материјали 9 205,282 204,998
Набавна вредност на продадени стоки 10 1,146 2,484
Набавна вредност на продадени материјали, 
резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и 
автогуми 11 3,965 13,235
Услуги со карактер на материјални трошоци 12 57,082 54,530
Останати трошоци од работењето 13 25,068 28,501
Трошоци за вработените 14 84,062 73,659
Амортизација на материјалните и 
нематеријалните средства 15 21,608 19,877
Вредносно усогласување (обезвреднување) на 
нетековни и тековни средства 16 494 177
Резервирања за трошоци и ризици   -   - 
Останати расходи од работењето 17 220 1
Финансиски приходи 18 2,099 1,105
Финансиски расходи 19 5,077 7,267
Удел во загубата/добивката на придружените 
друштва   -   - 
Добивка/Загуба од редовното работење 20 6,152 476
Нето добивка/загуба од прекинати работења   -   - 
Добивка/Загуба пред оданочување 20 6,152 476
Данок на добивка 21 991
Одложени даночни приходи/расходи   -   - 
Нето добивка/загуба за деловната година 22 5,161 476
Останата сеопфатна добивка   -   - 
Останата сеопфатна загуба   -   - 
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за 
годината 23 5,161 476

Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа 
на имателите на акции на матичното друштво   -   - 
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа 
на неконтролираното учество   -   - 

Микросам ДОО Прилеп
Управител

Финансиски извештаи за 2018 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Микросам ДОО Прилеп

за годината завршена на 31 декември 2018година

Самоил Самак



ОПИС

Состојба на 31 
декември 2017 
година (во 000 

МКД)

Зголемување 
(во 000 МКД)

Намалување 
(во 000 МКД)

Состојба на 31 
декември 2018 
година (во 000 

МКД)

Основна главнина 12,542   -   - 12,542
  

Ревалоризациона резерва 4,332   -   - 4,332
  

Резерви 70,486 476   - 70,962
  

Акумулирана добивка 131,025   -   - 131,025
  

Пренесена загуба   -   -   -   - 
  

Дивиденди   -   -   -   - 
  

Добивка / Загуба за финансиската 
година 476 4,685   - 5,161

Вкупно главнина и резерви 218,861 5,161   - 224,022

Микросам ДОО Прилеп
Управител

Самоил Самак
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Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Микросам ДОО Прилеп

за годината завршена на 31 декември 2018година



31 декември 2018 31 декември 2017
во 000 МКД во 000 МКД

I. Готовински тек од оперативни активности
Нето добивка/загуба по оданочување 5,161 476
Амортизација на основни средства 21,608 19,877
Зголемување/намалување на тековните средства
Долгорочни побарувања   - 106
Залихи 144,996 (142,302)
Побарувања од поврзани друштва   -   - 
Побарувања од купувачи (30,588) 130,386
Побарувања за дадени аванси на добавувачи 1,244 (797)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи 
и за останати давачки кон државата (претплати) 787 (4,525)
Побарувања од вработените   -   - 
Останати краткорочни побарувања 239 (296)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)   -   - 

116,678 (17,429)
Зголемување/намалување на тековни обврски
Обврски спрема поврзани друштва   -   - 
Обврски спрема добавувачи 3,156 (32,840)
Обврски за аванси, депозити и кауции (89,633) 51,874
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата 86 (1,452)
Обврски кон вработените (54) (2,506)
Тековни даночни обврски 2 (6)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   -   - 
Обврски по заеми и кредити 24,545 (86,396)
Обврски по основ на учество во резултатот   -   - 
Останати финансиски обврски   -   - 
Останати краткорочни обврски   - (400)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР) (6) 6

(61,905) (71,720)
Вкупно нето готовина од оперативни активности 81,543 (68,795)

II. Готовински тек од инвестициски активности
Нематеријални средства 2,617 2,644
Материјални средства (55,786) (13,590)
Вложувања во недвижности   -   - 
Долгорочни финансиски средства 461   - 
Краткорочни финансиски средства   -   - 
Вкупно нето готовина од инвестициски активности (52,707) (10,946)

III. Готовински тек од финансиски активности
Главнина и резерви ()
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци   -   - 
Долгорочни обврски (1,902) 29,068
Одложени даночни обврски   -   - 
Вкупно нето готовина од финансиски активности (1,902) 29,068
Вкупно нето пораст/намалување на готовината 26,934 (50,673)
Готовина на почетокот од годината 50,380 101,053
Готовина на крајот од годината 77,314 50,380

Микросам ДОО Прилеп
Управител

Финансиски извештаи за 2018 година                                      
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

за годината завршена на 31 декември 2018година
на Микросам ДОО Прилеп

Самоил Самак

.
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