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KnMr MaKeAOHL-1ja AOO CKonje 
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l,13eewTaj Ha He3aBMCHMOT peeM30p AO aK ... MOHepMTe Ha MneKapa A/J., 6MT011a 

l,13eewTaj 3a <l>MHaHCMCKMTe M388WTaM 

v13BpWL-1BMe peBL-13L-1ja Ha npL-1APY>KHL-1Te cj)L-1HaHCL-1CKL-1 L-13Bewrn1,1 Ha MneKapa A/J,, 
61,1Tona ("ApywTBOTo"), np1,1Ka>KaHL-1 Ha cTpaHL-1Te OA 1 AO 36, KOL-1 ce cocTojaT OA 
L,13BewTajOT 3a cj)L-1HaHCL,1CKaTa COCTOj6a Ha 31 AeKeMBPL-1 2018 fOAL-1Ha L,1 L,13SeWTaL-1Te 
3a ceoncj)aTHa A06L-1BKa, npoMeHL-1Te BO Kan1,1TanoT 1,1 napL-14HL-10T TeK 3a rOAL-1HaTa Toraw 
3aBpWeHa L,1 6eneWKL-1Te, KOL,1 ce COCTOjaT OA nperneA Ha 3HaYajHL-1Te CMeTKOBOACTBeHL-1 
non1,1rnKl-1 1,1 Apyrn o6jacHyBa4KL-1 L-1Hcj)opMaL1l-1l-1. 

OoaoeopHocm Ha paKoeoocmeomo 3a c/)uHaHcucKume u3eewmau 

PaKOBOACTBOTO Ha ,QpyWTBOTO e OArOBOpHO 3a l.13roTeyeal-be L-1 pea!lHO npe3eHrnpa1-be 
Ha OBL.1e cj)l.1HaHCL.1CKl-1 L-13BeWTaL-1 BO COr!laCHOCT CO CMeTKOBOACTBeHL.1Te CTaHAapAL-1 
np1,1cj)aTeHL,1 BO Peny6Ill-1Ka MaKeAOH"1ja, KaKO L,1 TaKBa L,1HTepHa KOHTpona 3a Koja 
paKOBOACTBOTO CMeTa AeKa e HeonXOAHa 38 Aa ce OB03MO>KL,1 L,13fOTByBaH::.e Ha 
cj)L-1H8HCL,1CKL,1 L,13BeWT8L,1 KOL,1 ce ocno60AeHL-1 OA MaTep1,1janHO 3Ha4ajHl-1 rpeWKL-1, 6L-1Il0 
Aa ce pe3ynrnT Ha L-13MaMa 1,1n1,1 HeHaMepHo HanpaBeHL-1 rpewKL-1. 

OoaoeopHocm Ha peeu3opom 

Hawa OArOBOPHOCT e A8 L,1CKa>KeMe MHeHL-1e 3a OBL-1e cj)L-1HaHCL,1CKL,1 L-13BeWT8L,1 Bp3 
OCHOBa Ha HawaTa peBl-13L-1ja. H1,1e ja L-13BpWL-1BMe HawaTa peBL-13L-1ja BO cornacHOCT co 
CTaHAaPAL-1Te 3a peB1,131,1ja ycBoeHL-1 1,1 o6jaBeHL-1 BO Cny>K6eH secHL-1K Ha Peny6n1,1Ka 
MaKeAOHl-1ja 6p. 79 OA 11 jyHL-1 2010 fOAL-1Ha. 0BL-1e CT8HAaPAL-1 L,13L,1CKyBaaT A8 ce 
np1,1Ap>KyBaMe Ha peneBaHTHL-1Te ernYKL-1 cTaHA8PAL-1 l-1 Aa ja nnaH1,1paMe l-1 Aa ja 
L-13BPWL-1Me peBL-13L-1jaTa co 1..1en Aa ce 3A06L-1eMe co pa3yMHa yBepeHOCT AeKa 
cj)L-1H8HCl-1CKL-1Te L,13BeWTaL,1 He COAP>K8T MaTepL-1janHO 3Ha4ajHL-1 rpeWKL,1. 

PeB1,131,1jaTa BKnyYyBa cnpoBeAyBaH::.e Ha npo1..1eAyp1,1 3a A06l-1BaH::.e Ha pes1,13opcK1,1 
AOKa3L,1 3a L,13HOCL-1Te L,1 o6pa3JlO>KeHL-1jaTa BO cj)L-1HaHCL,1CKL-1Te L,13BeWTaL,1 . v136paHL-1Te 
npo1..1eAyp1,1 3aBL-1CaT OA Haw1,1Te npo1..1eHKL-1 , sKI1yYyBaj1<1,1 rn 1,1 npo1..1eHKL-1Te Ha p1,131,11..11,1Te 
3a 3Ha4ajHL-1 rpeWKL,1 BO cj)L-1H8HCL-1CKL-1Te L,13BeWTaL,1 K8KO pe3ynTaT Ha L,13MaMa L,1JlL,1 
HeHaMepHo HanpaBeHL-1 rpewKL-1 . Bo npo1..1eHyBaH>eTO Ha OBL-1e p1,131,11..11,1, rn pa3rneAaBMe 
COOABeTHL-1Te l-1HTepHl-1 KOHTpOilL,1 BOcnocTaBeHL-1 BO ,QpywTBOTO 3a L-13fOTByBaH>e L,1 
peaflHO npL-1Ka>KyBaH>e Ha cj)L-1HaHCL,1CKL-1Te L,13BeWT8L,1 co 1..1en Aa AL-13ajHL-1paMe 
peBL-130PCKL,1 npo1..1eAYPL-1 COOABeTHL,1 Ha OKOilHOCrnTe, HO He L,1 38 Aa L-13p83l-1Me MHeHL-1e 
3a ecj)L-1KaCHOCTa Ha L,1HTepHL-1Te KOHTpOflL,1 BOCnocTaBeHL-1 BO ,QpywTBOTO. 

KnMr Ma:eti,Oll"\.~Ja .noo Ct:OflJe r~a1-e,'\OIICKO APYWTBO co orpaHl.14e11a 
o,.1rosopHOCT 1-1 QmpMa 1.tneHa.;a Ha KnMr Mpe>t:ara Ha HE3as1-1CHi,11 ¢1,1pr-.wr 
'-mC:HK11. cacot.v~paH1t co KrtMf VirnepHEU..:t•n Koom;:paT1,s ( KnMr 
"'1t11ept1ew1·tn '), weaJ4apcKo npaet10 nm..ie 

Perncrp~paHO so Tpraecn,ar ,QaHO"lOH Opoj: r.~K4030U96107850 
Pemcrap Ha Peny!Snv1,ca MaKeAOHl~Ja 
co EM6C: 5078598 



~ V'3eewmaj ua ue,aeucuuom peeu,op 

PeBll13111jaTa 111CTO TaKa BKJlyYyBa OCBPT Ha KOp111CTeHll1Te CMeTKOBOACTBeHll1 nOJ1111Tli1Kll1 111 

3HaYajHll1Te npo~eHKll1 HanpaBeHll1 OA paKOBOACTBOTO, KaKO 111 o~eHKa Ha aAeKBaTHOCTa 

Ha np111Ka>KyBaH>eTO Ha ll1H(pOpMa~111111Te BO cp111HaHCll1CKll1Te 1113BeUJTall1 . 

H111e CMe y6eAeHll1 AeKa peBll130pCKll1Te AOKa3111 KOll1 r111 A06111BMe ce AOCTaT04Hll1 111 

COOABeTHll1 3a Aa o6e36eAaT OCHOBa 3a HaUJeTO MHeH111e. 

MHeHue 

CnopeA HaUJe MHeH111e, cp111HaHCll1CKll1Te 1113BeUJTall1 peaJlHO 111 o6j eKTll1BHO ja np111Ka>KyBaaT 

cp111HaHc111cKa cocToj6a Ha APYUJTBOTo Ha 31 AeKeMBp111 2018 roA111Ha, KaKo 111 HeroBaTa 

cp111HaHCll1CKa ycneUJHOCT 111 HerOBll10T nap111YeH TeK 3a fOA111HaTa TOraUJ 3aBpUJeHa, BO 

comacHocT co CMeTKOBOACTBeH111Te CTaHAaPA111 np111cparnH111 BO Peny611111 Ka 

MaKeAOHll1ja . 

l,faeewTaj 3a APYrM npaeHM M perynaTopHM 6apatt.a 

,oauweH U3eewmaj 3a pa6omama Ha ,lJpywmeomo u3aomeeH coanacHo 6apal-bama 
Ha l/neH 384(7) oo 3aKoHom 3a mpaoecKu apywmea 

ComacHO 1113111CKyBaH>aTa Ha YJleH 34 (A) OA 3aKOHOT 3a peBll13111ja, Hll1e 1113BecTyBaMe 

AeKa 111CTOPll1CKll1Te cp111HaHCll1CKll1 111Hq:>OpMa~ll1111 06eJ10AeHeT111 BO fOA111UJHll10T 1113BeUJTaj 

Ha APYUJTBOTo, 1113roTBeH OA paKOBOACTBOTO comacHo 6apaH>aTa Ha YneH 384(7) OA 

3aKOHOT 3a TPfOBCKll1 APYUJTBa, ce KOH3111CTeHTHll1 BO Cll1Te MaTep111jaJ1Hll1 acneKTll1, co 

rOA111UJHaTa cMeTKa Ha APYUJTBOTO 111 co cp111HaHc111cK111Te 111HcpopMa~111111 o6enoAeHern BO 

peB111A111paH111Te cp111HaHc111cK111 1113BeUJTa111 Ha APYUJTBOTO, Ha 111 3a roA111HaTa Koja 3aBpUJyBa 

Ha 31 AeKeMBPll1 2018 fOA111Ha. PaKOBOACTBOTO e OAfOBOpHO 3a 1113fOTByBaH>e Ha 

fOA111UJHaTa cMeTKa Ha APYUJTBOTO Koja UJTO 6eUJe OA06peHa OA reHepa11H1110T 

.Q111peKTop Ha APYUJTBOTO Ha 19 cpeBpyap111 2019 roA111Ha 111 3a 1113fOTByBaH>e Ha 

fOA111UJHll10T 1113BeUJTaj Ha aKT111BHocrnTe Ha APYUJTBOTO, KOjUJTO 6eUJe OAo6peH OA 

reHepa11H1110T .Q111peKTop Ha APYUJTBOTO Ha 19 cpeBpyap111 2019 roA111Ha. 

KnMr MaKeAOH111ja .QOO 
YnpaB111Te11 

ropAaHa H111KyUJeBCKa 
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  Извештај за сеопфатна добивка 

  За годината завршена на 31 декември  

Во илјади денари Белешка 2018  2017 
     
Реализација 6 2.117.695  2.071.868 
Трошоци на реализација  (1.578.261)  (1.491.801) 
Бруто добивка  539.434  580.067 
     
Останати приходи          7 18.414  15.699 
Трошоци за дистрибуција и продажба  (323.041)  (374.165) 
Административни расходи  (66.972)  (74.000) 
Останати расходи  8 (19.326)  (51.378) 
Добивка од редовно работење  148.509  96.223 
     
Приходи од финансирање  4.794  3.569 
Расходи од финансирање   (3.806)  (3.562) 
Нето приходи/(расходи) од финансирање 11 988  7 
     
Добивка пред оданочување  149.497  96.230 
     
Данок на добивка 12 (13.131)  (1.626) 
Добивка за годината  136.366  94.604 
     
Останата сеопфатна добивка     
Финансиски средства расположливи-за-продажба 
– нето промена во објективна вредност    -  13.000 
Финансиски средства расположливи-за-продажба 
– рекласифицирано во билансот на успех  (13.730)  - 
Признаени одложени даночни обврски  (11.316)   
Останата сеопфатна добивка за годината, нето 

од данок на добивка  (25.046)  13.000 
Вкупна сеопфатна добивка за годината  111.320  107.604 
     
Основна и разводенета заработка по акција (во 

денари) 22 1.256  871 
 

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи. 
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Извештај за промените во капиталот 

За годината завршена на 31 декември  

Во илјади денари 

Капитал на 
сопствени-

ците 

Резерва за 
објективна 

вредност  

Резерва 
според 
статут 

 
Законска 

резерва 

Ревалори-
зациона 
резерва 

Останата 
резерва 

Акумулирана 
добивка 

 
Вкупно  

         
Состојба на 1 јануари 2017 33.288 (800) 13.156 180.037 179.212 630.286 637.867 1.673.046 
Вкупна сеопфатна добивка за годината         

Добивка за годината - - - - - - 94.604 94.604 
Зголемување на вредноста на вложувања во хартии од 

вредност расположливи за продажба  - 13.000 - - - - - 13.000 
Вкупна сеопфатна добивка за годината - 13.000 - - - - 94.604 107.604 
Останати трансакции         

Намалување на ревалоризациона резерва заради 
обезвреднување на средства - - - - 

 
(7.842) - - (7.842) 

Пренос од резерви во акумулирана добивка  - - - - (1.317) - 1.317 - 
Пренос од акумулирана добивка во останати резерви - - - - - 168.053 (168.053) - 
Останати преноси - 1.530 - - - (2.694) 1.164 - 

Вкупно останати трансакции - 1.530 - - (9.159) 165.359 (165.572) (7.842) 
Состојба на 31 декември 2017 33.288 13.730 13.156 180.037 170.053 795.645 566.899 1.772.808 
         
         
Состојба на 1 јануари 2018 33.288 13.731 13.156 180.037 170.053 795.645 566.899 1.772.808 
Вкупна сеопфатна добивка за годината         

Добивка за годината - - - - - - 136.366 136.366 
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба 

– рекласифицирано во билансот на успех  - (13.730) - - - - - (13.730) 
Пренос од резерви во акумулирана добивка  - - - - (436) - 436 - 
Признаени одложени даночни обврски - - - - (11.316) - - (11.316) 

Вкупна сеопфатна добивка за годината - (13.730)   (11.752)  136.802 111.320 
Останати трансакции 

Пренос од акумулирана добивка во останати резерви - - - - - 94.604 (94.604) - 
Вкупно останати трансакции - - - - - 94.604 (94.604) - 
Состојба на 31 декември 2018 33.288 - 13.156 180.037 158.301 890.249 609.097 1.884.128 

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи. 
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Извештај за паричниот тек 

За годината завршена на 31 декември  

Во илјади денари Белешка 2018  2017 
     
Парични текови од оперативни активности     
Добивка за годината  136.366  94.604 
Корекција за:     
Трошоци за амортизација на недвижности 

постројки и опрема 13 132.812  137.139 
Трошоци за амортизација на нематеријални 

средства 14 799  1.162 
Капитална добивка од продажба на недвижности, 

постројки и опрема           7 (15)  (1.553) 
Капитална добивка од продажба на акции 7 (10.812)  - 
Обезвреднување на основни средства 13 1.042  47.443 
Исправка на вредноста на залихата 16 2.040  59.216 
Исправка на вредноста за сомнителни и спорни 

побарувања, нето  3.251  - 
Наплатени претходно отпишани побарувања 11 (751)  (296) 
Приходи од камати 11 (3.882)  (3.273) 
Затезни камати         11 -  3 
Расходи од камати 11 7.452  3.235 
Данок на добивка 12 13.131  1.626 
Нереализирани курсни разлики  -  314 
Отпишани обврски кон добавувачи  (357)  (8) 
  281.076  339.612 
Промени во:     
- побарувањата од купувачи и други побарувања  (58.679)  (56.494) 
- дадените аванси  179  (439) 
- залихите  (19.310)  65.090 
-вложување во хартии од вредност  32.193  - 
- резервациите  (5.168)  (5.524) 
- користи на вработените  749  (906) 
- обврските кон добавувачи и други обврски   41.106  (34.916) 
Готовина генерирана од оперативни 
активности  272.146  306.423 
     
Платени камати  (7.452)  (3.238) 
Платен данок на добивка  18.506  (46.195) 
Нето парични текови од оперативни 

активности  283.200  256.990 
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Извештај за паричниот тек (продолжение) 

За годината завршена на 31 декември  
 
Во илјади денари Белешка 2018  2017 
     
Парични текови од инвестициони активности     
Набавка на недвижности, постројки и опрема   (136.752)  (155.046) 
Набавка на нематеријални средства  (2.954)  (588) 
Приливи од продажба на недвижности, постројки 

и опрема  15  5.594 
Повлечени/(дадени)депозити во банки  261  49 
Наплатени камати  3.882  3.273 
Дадени кредити и позајмици  (28.640)  (16.216) 
Нето парични текови користени во 

инвестициони активности  (164.188)  (162.934) 
     

Парични текови од финансиски активности     
Одливи по кредити  -  (90.859) 
Нето парични текови користени во финансиски 

активности  -  (90.859) 
     
Нето зголемување на паричните средства и 

паричниот еквивалент  119.012  3.197 
Парични средства и паричен еквивалент на 1 

јануари  159.609  156.412 
Парични средства и паричен еквивалент на 31 

декември  20 278.621  159.609 
 

Придружните белешки се составен дел од овие финансиски извештаи. 
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1. Основни податоци  

Млекара АД, Битола (“Друштвото”) е акционерско друштво основано и инкорпорирано 
во Република Македонија. Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е: 

 ул. Ѓурчин Наумов Пљакот, 1 

 7000 Битола 

 Република Македонија 

Основната дејност на Друштвото е преработка на млеко и производство на млечни 
производи и сокови.  

2. Основа за изготвување  

(а) Извештај за усогласеност 

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди 
прифатени во Република Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство 
во Службен Весник на Република Македонија. 

(б) Основи за мерење 

Финансиските извештаи се изготвени според историски вредности освен за 
недвижностите, постројките и опремата кои се водат по ревалоризирана вредност и 
средствата расположливи-за-продажба, кои што се мерат по објективна вредност. 

Методите кои се користат за мерење на објективните вредности се  објаснети подолу во 
белешка 4. 

(в) Функционална и известувачка валута 

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“денари” или “МКД”). 
Функционална валута на Друштвото е денарот. Доколку не е поинаку наведено, 
финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари. 

(г) Користење на проценки и расудувања 

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените 
стандарди прифатени во Република Македонија изискува од менаџментот да прави 
расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и 
прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните 
состојби може да се разликуваат од овие проценки.  

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на 
сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на 
проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период. 

Информации во врска со расудувањата направени од менаџментот и критичните 
проценки во примената на сметководствените стандарди прифатени во Република 
Македонија кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во 
следниве белешки: 
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2. Основа за изготвување (продолжение) 

(г) Користење на проценки и расудувања (продолжение) 

• Белешка 13 – Недвижности, постројки и опрема 

• Белешка 18 - Побарувања од купувачи и други побарувања 

• Белешка 24 - Резервирања 

• Белешка 26 - Финансиски инструменти 

3. Значајни сметководствени политики 

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите 
периоди презентирани во овие финансиски извештаи. 

(а) Странска валута 

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки 
на денот на деловната промена. Монетарните средства и обврски искажани во странска 
валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс 
важечки на тој датум. Печалбите и загубите на монетарните средства и обврски 
претставуваат разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот 
на периодот, корегирана за ефективната камата и плаќањата во текот на периодот, и 
амортизираната набавна вредност во странска валута искажана во денари според курсот 
важечки на крајот на периодот. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднување 
се признаени во добивката или загубата.   

(б) Финансиски инструменти 

(i) Не-деривативни финансиски средства 

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. 
Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на 
кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот. 

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за 
паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од 
финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и 
награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од 
пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се 
признава како посебно средство или обврска. 

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во  
извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да 
ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето 
основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено. 

Не-деривативните финансиски средства ги вклучуваат заемите и побарувањата и 
парични средства, парични еквиваленти и финансиските средства располозливи за 
продажба. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(б) Финансиски инструменти (продолжение) 

(i) Не-деривативни финансиски средства (продолжение) 

Заеми и побарувања 

Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања 
кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по 
објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на 
стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, 
заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на 
методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување. 

Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања. 

Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро 
сметка и благајна.  

              Финансиски средства расположливи-за-продажба  

Финансиски средства расположливи-за-продажба се не-деривативни финансиски 
средства одредени како расположливи-за-продажба кои не се класификувани во ниедна 
од претходните категории. Вложувањата на Друштвото во сопственички хартии од 
вредност и одредени должнички инструменти се класификуваат како финансиски 
средства расположливи-за-продажба. Последователно на почетното признавање, тие се 
мерат според објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите 
поради обезвреднување се признаваат во останата сеопфатна добивка и се презентирани 
во капиталот под резерва за објективна вредност. Кога вложувањето се депризнава, 
кумулативната добивка или загуба во останата сеопфатна добивка се пренесува во 
добивка или загуба. 

Било кој инструмент класификуван како финансиско средство расположливо-за-
продажба за кој нема пазарна цена на активен пазар и чија објективна вредност не може 
да се измери веродостојно е прикажан според набавна вредност вклучувајќи ги 
трансакциските трошоци, намалена за загуба поради обезвреднување. 

(ii) Не-дериватививни финансиски обврски  

Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што 
Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот. 

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во 
договорите се подмирени, откажани или истечени. 

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во  
извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да 
ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето 
основа или да ги реализира плаќањата истовремено. 

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски по кредити, обврски кон 
добавувачи и други обврски. Ваквите финансиски обврски почетно се признаваат по 
објективна вредност плус директно поврзаните трансакциски трошоци. Последователно 
на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана 
набавна вредност со примена на методата на ефективна камата. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(б) Финансиски инструменти (продолжение) 

(iii) Акционерски капитал 

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци, доколку 
има, кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка 
од капиталот, нетно од даночните ефекти.  

(в) Недвижности, постројки и опрема  

(i) Признавање и  мерење 

Друштвото ја користи сметководствената политика за мерење на недвижностите, 
постројките и опремата согласно моделот на ревалоризација за целата група на 
недвижности, постројки и опрема. 

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на 
набавката на средството. Набавната вредност на средството кое се произведува во 
сопствена режија, ги вклучува трошоците за материјали и работна рака, сите останати 
трошоци коишто можат да се припишат на носење на средството до локацијата и 
состојбата во која тоа е оперативно способно, трошоците за демонтирање и 
отстранување на средството и обновување на просторот каде тоа е лоцирано и 
капитализираните трошоци за позајмување.  

Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се 
капитализира како дел од таа опрема. 

Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен 
корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на 
недвижностите, постројките и опремата. 

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите, постројките и опремата се 
определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на 
недвижностите, постројките и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” 
или “останати расходи” во добивката или загубата. 

Според моделот на ревалоризација, по признавањето како средство, определена ставка 
од недвижности, постројки и опрема, чија објективна вредност може веродостојно да сe 
измери, се евидентира по ревалоризирана вредност, која ја претставува нејзината 
објективна вредност на датумот на ревалоризација намалена за последователната 
акумулирана амортизација и последователните акумулирани загуби поради 
обезвреднување. Ревалоризациите се прават со достатна редовност за да осигураат дека 
сметководствената вредност материјално не се разликува од онаа која би била утврдена 
користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот на известување. 

Кога сметководствената вредност на средството е зголемена како резултат на 
ревалоризација, зголемувањето се признава во извештајот за останата сеопфатна 
добивка и се акумулира во капиталот под насловот ревалоризациони резерви. Меѓутоа, 
зголемувањето се признава како приход до висина која што го анулира 
ревалоризационото намалување на истото средство кое претходно било признаено во 
добивката или загубата како расход. Ако сметководствената вредност на средството е 
намалена како резултат на ревалоризација, намалувањето се признава во добивката или 
загубата како расход. Меѓутоа, намалувањето се признава во извештајот за останата 
сеопфатна добивка до висината на било кое кредитно салдо што постои во 
ревалоризационите резерви во однос на тоа средство.  
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(в) Недвижности, постројки и опрема (продолжение) 

(ii) Последователни издатоци 

Издатоците направени за замена на дел од средство од недвижностите, постројките и 
опремата се признаваат во сегашната вредност на тоа средство доколку е веројатно дека 
Друштвото ќе има идни економски полезности од тој дел и доколку неговата вредност 
може да се измери веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. 
Сите останати издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и 
опремата се признаваат во добивката или загубата во моментот на настанување. 

 (iii) Амортизација 

Амортизацијата се прикажува во добивката или загубата, а се обезбедува по 
пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на недвижностите, 
постројките и опремата, намалена за резидуалната вредност на средствата во текот на 
нивниот проценет корисен век. Земјата не се амортизира. 

Проценетиот корисен век за тековниот и споредбените периоди е како што следи: 

Згради   40 години 
Опрема   4-20 години 

 
Методите на амортизација, проценетиот корисен век како и резидуалната вредност на 
средствата се преоценуваат на секоја дата на известување. 

(г) Нематеријални средства 

(i) Признавање и мерење 

Нематеријалните средства набавени од страна на Друштвото кои имаат одреден век на 
траење се мерат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и 
акумулираните загуби поради обезвреднување.  

(ii) Последователни издатоци 

Последователните издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја 
зголемуваат идната економска полезност од нематеријалните средства. Сите останати 
издатоци се признаваат во добивката или загубата како трошоци во моментот на 
настанување.  

(iii) Амортизација 

Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, намалена за 
резидуалната вредност на средството. 

Амортизацијата се признава во добивката или загубата по пропорционална метода во 
текот на проценетиот корисен век на нематеријалните средства, од денот кога тие се 
расположливи за употреба. 

Годишните стапки на амортизација утврдени врз основа на проценетиот корисен век за 
тековниот и споредбениот период се како што следи: 

  % 
Техничка документација,софтвер, патенти и лиценци  25-33 

Методите на амортизација, проценетиот век на траење како и резидуалната вредност на 
средствата се преоценуваат на секоја дата на известување. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(д) Залихи 

Залихите се искажуваат според пониската од цената на чинење и нето реализационата 
вредност. Потрошокот на залихите се евидентира според принципот на просечни цени и 
ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка, производствени или трошоци на 
конверзија и останати трошоци направени за доведување на залихата до постојната 
состојба и локација.  

Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, 
намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба. 

(ѓ) Обезвреднување на средствата 

(i) Недериватививни финансиски средства  

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност 
преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ 
дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета за обезвреднето доколку постои 
објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на 
средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови 
од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно. 

Како објективен доказ дека финансиските средства се обезвреднети може да биде 
неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, 
реструктуирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку 
не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во 
платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови 
кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот 
пазар за хартии од вредност.  

Заеми и побарувања  

Друштвото го разгледува доказот за обезвреднување на заемите и побарувањата на 
поединечно ниво. Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по 
амортизирана набавна вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената 
вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со 
оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради 
обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во 
сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувања. Каматата на обезвреднетите 
средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на 
долгот од страна на должникот) предизвикува намалување на износот на загубата 
поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира 
преку добивката или загубата. 

(ii) Не-финансиски средства  

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, освен за 
залихите, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било 
каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква 
индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба 
поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или 
неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(ѓ) Обезвреднување на средствата (продолжение) 

 (ii) Не-финансиски средства (продолжение) 

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од 
неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за 
продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни 
парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна 
стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската 
вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира 
пари. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои 
неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на 
средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем 
степен се независни од паричните приливи од други средства или единици кои 
генерираат пари.  

Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се 
користат од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните 
средства се распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна 
основа и се тестирани за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои 
генерираат пари на кои корпоративното средство е распределено.  

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите 
поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се 
распределуваат да ја намалат сметководствената вредност на средствата во единиците 
кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа. Загубата поради 
обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на 
известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. 
Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките 
користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се 
анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја 
надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од 
амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата. 

(е) Користи за вработените  

(i)  Планови за дефинирани придонеси 
Друштвото придонесува за пензискиот фонд на своите вработени со уплата на придонеси 
во согласност со  националното законодавство. Придонесите, кои се пресметуваат врз 
основа на платите, се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на 
пензии. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани 
придонеси.  

Обврските за придонеси согласно дефинираните планови за придонеси се признаваат во 
добивката или загубата како трошоци за придонеси на вработени во периодот во кој 
настануваат. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(е) Користи за вработените (продолжение)  

(ii) Планови за дефинирани користи 
Согласно националното законодавство во моментот на заминување во пензија 
Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на своите вработени во согласност со 
националното законодавство. Износот на отпремнина за пензионирање  изнесува две 
просечни месечни плати на Друштвото. Друштвото нема дополнителна обврска по основ 
плановите за дефинирани користи.  

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на 
вработувањето и истиот е различен од плановите за дефинирани придонеси. Нето 
обврската на Друштвото во однос на плановите за дефинирани придонеси се пресметува 
со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест 
за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се 
утврди нивната сегашна вредност. Друштвото утврдува нето расход од камата на 
дефинирана обврска за користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се 
користи да се измери дефинираната обврска за користи на почетокот на годишниот 
период до нето дефинирана обврска за користи. 

Друштвото признава добивка или загуба како резултат на исплата на план за дефинирани 
користи во моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата 
на планот за дефинирани користи претставува разликата помеѓу сегашната вредност на 
обврската за планот за дефинирани користи исплатена согласно определениот датум на 
исплата и износот на исплатата вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната 
исплата направени директно од страна на Друштвото. 

 (iii) Останати долгорочни користи за вработените 
Во согласност со македонската законската регулатива Друштвото исплаќа јубилејни 
награди во согласност со критериумите утврдени во колективниот договор на 
Друштвото. Друштвото искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените за 
јубилејни награди. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната 
сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ. 

(iv) Краткорочни користи за вработените 
Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се 
признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие. 

Друштвото признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како 
бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена 
обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и 
доколку обврската може да се процени веродостојно. 

(ж) Резервирања 

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото има 
сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, веројатно е дека 
ќе се бара одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на 
обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Доколку 
ефектот е материјален, резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните 
идни парични текови  користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува 
тековните пазарни проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за 
обврската. 
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(з) Признавање на приходи 

(i) Продажба на производи и трговски стоки 

Приходот од продажба на производи и трговски стоки, се мери според објективната 
вредност на примените средства или побарувања, намален за враќањата на производите 
и трговските стоки, трговски попусти и количинските рабати. Приходот се признава кога 
значителните ризици и полезности од сопственоста се пренесени на купувачот, не 
постојат значителни неизвесности околу наплатата, поврзаните трошоци или можното 
враќање на производите и трговските стоки како и континуирана инволвираност на 
раководството со производите и трговските стоки, и износот на приходот може да се 
измери веродостојно. 

Пренесувањето на ризиците и полезностите зависи од индивидуалните услови на 
продажба. Вообичаено, преносот на ризиците и полезностите од сопственоста се случува 
при предавањето на производите и трговските стоки во магацинот на купувачот, додека 
при извозот на производите преносот на ризиците и полезностите од сопственоста се 
случува кога производите се достапни на купувачот или при утоварот кај соодветниот 
превозник. 

(ѕ) Приходи и расходи од финансирање 

Приходите од финансирање ги вклучуваат приходите од вложувања (вклучувајќи ги и 
сопственичките хартии од вредност расположливи-за-продажба), приходите од 
дивиденди и приходите од камати. Приходите од камати се признаваат во добивката или 
загубата со примена на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се 
признава на денот на кој Друштвото се стекнува со право за наплата на дивидендата. 

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и загуба 
поради обезвреднување на финансиските средства кои се признаваат во добивката или 
загубата. 

Сите трошоци за позајмување кои не се директно поврзани со набавка, изградба или 
производство на средство кое се кавалификува се признаваат во добивката или загубата 
со користење на методот на ефективна камата. 

Позитивните и негативните курсни разлики се прикажуваат на нето основа. 

 (и) Данок на добивка 

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се 
признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се 
однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во 
капиталот. 

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред 
оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на 
извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува 
на претходни години.  

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената 
вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и 
вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на 
даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените 
разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на 
известувањето.  

 



Млекара АД, Битола 
Финансиски извештаи   

Белешки кон финансиските извештаи 
 

 15  

3. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

(и) Данок на добивка (продолжение) 

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, 
неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно 
дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. 
Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се 
намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се 
реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува 
веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено 
даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава 
до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се 
искористи тоа средство ќе бидат доволни.     

(ј) Заработка по акција 

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните 
акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето 
добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот 
просечен број на обични акции во текот на годината. Разводнетата заработка по акција е 
пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на 
обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за 
ефектите од сите потенцијално разводнети обични акции, доколку такви постојат. 

(к) Нови стандарди и интерпретации кои сеуште не се применети 

Нема нови стандарди, дополнувања и интерпретации прифатени во Република 
Македонија а стапени во сила за годишни периоди почнувајќи по 1 јануари 2018 година. 

4. Утврдување на објективна вредност  

Голем број сметководствени политики и обелоденувања на Друштвото изискуваат 
утврдување на објективната вредност, како за финансиските, така и за не-финансиските 
средства и обврски. Објективните вредности се утврдени за мерење и/или 
обелоденување врз основа на следните методи. Онаму каде е применливо, во белешките 
кои се однесуваат на специфичните средства или обврски, обелоденета е подетална 
информација за претпоставките направени во утврдувањето на објективната вредност. 

(i) Недвижности, постројки и опрема 

Објективната вредност на земјиштето е неговата пазарна вредност утврдена со проценка 
извршена од старана на професионално квалификувани проценители користејќи пазарни 
цени за слични средства. Објективната вредност на зградите, постројките и опремата е 
утврдена со проценка користејќи метод на амортизиран трошок на замена. 
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4. Утврдување на објективна вредност (продолжение) 

(ii)  Вложувања во хартии од вредност 

Објективната вредност на финансиски средства расположиви за продажба е утврдена врз 
база на нивната понудена цена на пазар на хартии од вредност на денот на известување. 

(iii)  Побарувања од купувачи и други побарувања 

Објективната вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања се 
проценува како сегашна вредност на идните парични текови, дисконтирани со пазарната 
каматна стапка на денот на известување. 

(iv) Не-деривативни финансиски обврски  

Објективната вредност, која се утврдува за потребите на обелоденување во 
финансиските извештаи, се пресметува врз основа на сегашната вредност на идните 
парични текови на главницата и каматата, дисконтирани со пазарната каматна стапка на 
денот на периодот на известување. За краткорочните обврски и за долгорочните обврски 
со варијабилна каматна стапка се претпоставува дека нивната сметководствена вредност 
ја претставува нивната објективната вредност. 

5. Управување со финансиски ризици 

Преглед 

Друштвото е изложено на следните ризици од користењето на финансиски инструменти: 

• Кредитен ризик  

• Ризик на ликвидност 

• Пазарен ризик 
 
Оваа белешка дава информација за изложеноста на Друштвото на секој од погоре 
споменатите ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за мерење и 
управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Друштвото. Понатамошни 
квантитативни обелоденувања се прикажани во овие финансиски извештаи. Одборот на 
директори на Друштвото е одговорен за воспоставување и примена на политики и 
процедури за управување со ризици. Политиките и процедурите за управување со 
ризици се воспоставени со цел идентификување и анализа на ризиците со кои 
Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и 
следење на ризиците и придржување на лимитите. 

(а)  Кредитен ризик  

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку 
купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат 
договорените финансиски обврски. Кредитниот ризик првично произлегува од 
побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите, како и од вложените средства во 
банки, т.е. депозитите во банки, паричните средства и паричниот еквивалент.  

(i) Побарувања од купувачи и други побарувања 

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните 
карактеристики на секој купувач. Најголем дел од побарувањата од купувачи 
произлегуваат од домашниот пазар, односно МКД 215.465 илјади (2017: МКД 267.674 
илјади) додека преостанатиот дел претставуваат побарувања од купувачи од странство. 
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5. Управување со финансиски ризици (продолжение) 

(а)  Кредитен ризик (продолжение) 

(i) Побарувања од купувачи и други побарувања (продолжение) 

Според постоечката кредитна политика, кредитната способност на секој нов купувач се 
анализира индивидуално пред да се понудат условите на плаќање и испорака.  За дел од 
купувачите Друштвото бара обезбедување во форма на хипотека или гаранции од банка. 
Вкупниот износ на краткорочните и долгорочните побарувања на 31 декември 2018 
година кои се обезбедени со хипотека и/или гаранција од банка изнесува МКД 109.057 
илјади (2017: МКД 146.429 илјади).  

Друштвото евидентира резервирања за загуби (исправка на вредност за сомнителни и 
спорни побарувања) кои претставуваат најдобра проценка за настанати загуби во однос 
на побарувањата од купувачи и други побарувања. Исправка на вредност се утврдува 
кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати 
побарувањата согласно оригиналната доспеаност на побарувањето. Објективен доказ за 
финансиски потешкотии на купувачите претставуваат добиени информации за стечај 
односно финансиска реорганизација на купувачот, значително доцнење во плаќањето 
итн.   

(ii) Депозити во банки, парични средства и паричен еквивалент  

Друштвото ја ограничува кредитната изложеност преку депонирање на паричните 
средства во локални реномирани банки. Друштвото континуирано ја следи својата 
кредитна изложеност како и успешноста на работењето на банките. 

(iii) Дадени кредити и позајмици 

За дел од дадените кредити и позајмици кон фармерите и другите должници Друштвото 
бара обезбедување во форма на хипотека и/или подвижен залог. Вкупниот износ на 
дадените кредити и позајмици на 31 декември 2018 кои се обезбедени изнесува МКД 
29.274 илјади (2017: МКД 15.739 илјади).  

(iv) Дадени аванси 

За дел од дадените аванси кон фармерите и другите должници Друштвото бара 
обезбедување во форма на хипотека и/или подвижен залог. Вкупниот износ на дадените 
аванси на 31 декември 2018 кои се обезбедени изнесува МКД 355 илјади (2017: нема). 

(б)  Ризик на ликвидност  

Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни 
своите финансиски обврски во рамките на нивната достасаност.  

Пристапот на Друштвото при управувањето со ликвидноста е да се осигураат колку што 
е можно, секогаш да имаат доволно готовина за да ги исплатат своите достасани 
обврски.  

Друштвото секогаш се осигурува дека има доволно готовина на располагање за 
подмирување на доспеаните обврки. Ова ги исклучува потенцијалните влијанија на 
непредвидливи ситуации, како природни катастрофи или политички турбуленции во 
регионот.  

(в)  Пазарен ризик  

Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во 
девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото или на 
вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарен 
ризик е да ја управува и контролира изложеноста на Друштвото во прифатливи 
параметри. 
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5. Управување со финансиски ризици (продолжение) 

(в)  Пазарен ризик (продолжение) 

(i) Валутен ризик 

Друштвото се изложува на валутен ризик при набавки, продажби и добиени кредити кои 
се деноминирани во валута различна од МКД. Девизните средства со кои што работи 
Друштвото се евра (ЕУР). 

Трендот на ЕУР во текот на 2018 година е релативно стабилен и Друштвото очекува 
дека овој тренд ќе продолжи. 

Друштвото не е вклучено во хеџинг активности за управување со валутниот ризик. 

 (ii) Ризик на каматна стапка 
Друштвото има финансиски средства со фиксна каматна стапка кои се состојат од пари и 
парични средства и депозити во банки и дадени кредити и позајмици. Бидејќи овие 
финансиски средства се со пазарна каматна стапка која во моментот е ниска, промените 
во каматните стапки нема да имаат значаен ефект на финансиските резултати на 
Друштвото. Сепак, финансиските средства на Друштвото со фиксна каматна стапка се 
изложени на ризик од промена во објективната вредност.  

Друштвото не употребува никакви деривати за управување со каматниот ризик. 

 (г) Управување со капиталот 

Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на 
Друштвото за да ги одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот 
развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи враќањето на капиталот, што 
Друштвото го дефинира како однос помеѓу добивката од редовното работење и 
вкупниот капитал на сопствениците. 

Во текот на годината немаше промени во пристапот на Друштвото за управување со 
капиталот. 

Друштвото не е изложено на надворешни барања за висината на капиталот. 

6. Реализација 
Во илјади денари 2018  2017 
    
Продажби 2.117.409  2.071.795 
Останато 286  73 
 2.117.695  2.071.868 

7. Останати приходи 
Во илјади денари 2018  2017 
    

Добивкa од продажба на акции 10.812  - 
Ослободени резервирања за судски спорови 1.806  5.524 
Наплата на штети по основ на осигурување 1.655  4.301 
Отпишани обврски  2.199  8 
Капитална добивка од продажба на недвижности, 
     постројки и опрема  15  1.553 
Продадена претходно отпишана залиха 47  1.687 
Останато 1.880  2.626 
 18.414  15.699 
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8.           Останати расходи 
Во илјади денари 2018  2017 
    
Обезвреднување на основни средства -  47.443 
Затезни камати по судски пресуди 7.452  - 
Трошоци од судски  такси 452  187 
Резервирања за судски спорови 4.874  - 
Отпис на основни средства 297  2.052 
Трошоци за адвокати 4.799  - 
Останато 1.452  1.696 
 19.326  51.378 

Во 2017 година во Друштвото e ставен во мирување еден дел од производствените 
капацитети за производство на сирења. Друштвото има извршено обезвреднување на 
опремата наменета за производство, чување и преработка на сирења (види белешка 13).  

9. Трошоци за вработени 
Во илјади денари 2018  2017 
    
Нето плати и даноци  86.080  91.852 
Задолжителни придонеси од плати 29.020  28.935 
Останати трошоци за работници 39.172  33.637 
 154.272  154.424 

Останатите трошоци на вработените претставуваат, изнајмување на вработени преку 
агенција, отпремнина за одење во пензија, јубилејни награди, осигурување на 
вработените, надомест за одбор на директори и подароци за вработените. 

   10. Расходи според природа  
Во илјади денари 2018  2017 
    

Употребени залихи 1.275.857  1.164.830 
Трошоци на продадени трговски стоки, материјали и 

резервни делови 86.185  128.776 
Трошоци за вработени (види белешка 9) 154.272  154.424 
Амортизација на недвижности, постројки и опрема и 

нематеријални средства 133.611  138.301 
Маркетинг, репрезентација и спонзорства 108.270  103.809 
Транспортни и телекомуникациски трошоци 87.768  76.999 
Исправка на вредноста на залихи 2.040  59.216 
Потрошена енергија 58.122  46.249 
Останато 62.149  67.362 
Вкупно трошоци на реализација, трошоци за 

дистрибуција и продажба  и административни 
расходи 1.968.274  1.939.966 
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11. Нето приходи/ (расходи) од финансирање 

Признаено во добивката или загубата 
Во илјади денари 2018  2017 
    

Приходи од камати  3.882  3.273 
Приходи од курсни разлики 161  - 
Наплатени претходно отпишани побарувања 751  296 
Приходи од финансирање 4.794  3.569 
    

Расходи од камати -  (3.235) 
Затезни камати -  (3) 
Исправка на вредноста на побарувањата (3.806)  - 
Расходи од курсни разлики -  (324) 
Расходи од финансирање (3.806)  (3.562) 
Нето приходи/(расходи) од финансирање 988  7 

 

 Признаено во останата сеопфатна добивка    
Во илјади денари 2018  2017 
    
Нето промена на објективната вредност на 

сопственички финансиски инструменти 
расположливи-за-продажба -  13.000 

Финансиски средства расположливи-за-продажба – 
рекласифицирано во билансот на успех (13.730)  - 

Приход/(расход) од финансирање признаен во 
останата сеопфатна добивка, нето од данок  (13.730)  13.000 

    

12. Данок на добивка  

(a) Тековен данок/Признаен во биланс на успех 

Во илјади денари  2018  2017 
     
Тековен данок     
Тековна година  13.131  1.626 
  13.131  1.626 

(б) Износи признаени во останата сеопфатна добивка  

Согласно измените во Законот за данок на добивка кои стапуваат во сила од 1 јануари 
2019 година трошоците за амортизација на ревалоризацијата на матерјални и 
нематерјални средства се непризнаени расходи за даночни цели. Како резултат на ова 
Друштвото призна одложени даночни обврски во износ од МКД 11.316 илјади.  
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12. Данок на добивка (продолжение) 

(в) Усогласување на ефективната даночна стапка 

 
 

 

 

 

 

 

(г) Признаени даночни средства и обврски 

Одложени даночни средства и обврски  

 Средства Обврски Вкупно 
Во илјади денари 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       
Недвижности, постројки и опрема - - (11.316) - (11.316) - 

Даночни обврски  - - (11.316) - (11.316) - 
Нето даночни обврски - - (11.316) - (11.316) - 

 

(г)          Движење во салда на одложени даноци 

Во 
илјади 
денари 

Состојба 
на 1 

Јануари 
2017 

Признаени 
во добивка 
или загуба 

Признаени 
во 

останата 
добивка  

Состојба 
на 31 

Декември 
2017 

Признаени 
во добивка 
или загуба 

Признаени 
директно 

во 
капитал 

Признени 
во 

останата 
добивка 

Состојба 
на 31 

Декември 
2018 

         
Недвиж

ности, 
построј

ки и 
опрема - - - - - - (11.316) (11.316) 

 - - - - - - (11.316) (11.316) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во илјади денари 2018 2018 2017 2017 
     
Добивка пред оданочување  149.497  96.230 
Данок на добивка со употреба на 

домашна даночна стапка на Друштвото 10,0% 14.950 10,0% 9.623 
Непризнаени трошоци 4,7% 7.059 6,8% 6.501 
Даночен кредит (5,9%) (8.878) (15,1%) (14.498) 
 8,8% 13.131 1,7% 1.626 



Млекара АД, Битола 
Финансиски извештаи   

Белешки кон финансиските извештаи 
 

 22  

13. Недвижности, постројки и опрема 

Во илјади денари Земјиште  Згради  Опрема 
 Инвести-

ции во тек  Вкупно 
          
Набавна вредност          
          
На 1 јануари 2017 114.698  712.149  1.482.461  112.892  2.422.200 
Зголемувања -  970  34.725  132.506  168.201 
Трансфер -  16.501  78.062  (94.563)  - 
Намалувања -  -  (38.438)  (1.158)  (39.596) 
На 31 декември 2017 114.698  729.620  1.556.810  149.677  2.550.805 
          
На 1 јануари 2018 114.698  729.620  1.556.810  149.677  2.550.805 
Зголемувања -  294  33.994  79.329  113.617 
Трансфер -  2.950  95.087  (98.037)  - 
Намалувања -  -  (342)  (1.048)  (1.390) 
На 31 декември 2018 114.698  732.864  1.685.549  129.921  2.663.032 
          
Акумулирана 

амортизација          
          
На 1 јануари 2017 -  205.267  942.227  -  1.147.494 
Амортизација -  18.344  118.795  -  137.139 
Обезвреднување -  -  55.285  -  55.285 
Намалувања -  -  (35.559)  -  (35.559) 
На 31 декември 2017 -  223.611  1.080.748  -  1.304.359 
          
На 1 јануари 2018 -  223.611  1.080.748  -  1.304.359 
Амортизација -  18.802  114.010  -  132.812 
Обезвреднување -  -  -  -   
Намалувања -  -  (348)  -  (348) 
На 31 декември 2018 -  242.413  1.194.410  -  1.436.823 
          
Неотпишана вредност          
На 1 јануари 2017 114.698  506.882  540.234  112.892  1.274.706 
На 31 декември 2017 114.698  506.009  476.062  149.677  1.246.446 
          
На 1 јануари 2018 114.698  506.009  476.062  149.677  1.246.446 
На 31 декември 2018 114.698  490.451  491.139  129.921  1.226.209 
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13. Недвижности, постројки и опрема (продолжение) 

Oд вкупниот износ на нови набавки во 2018 година, МКД 19.728 илјади (2017: МКД 
42.863 илјади) претставуваат обврски за недвижности, постројки и опрема кои ќе бидат 
платени после 31 декември 2018 година. Како безготовински трансакции, истите не се 
прикажани во Извештајот за парични текови за годината што завршува на 31 декември 
2018 (види белешка 25). 

Во 2017 година во Друштвото e ставен во мирување еден дел од производствените 
капацитети за производство на сирења. Друштвото има извршено обезвреднување на 
опремата наменета за производство, чување и преработка на сирења. Вкупната вредност 
на обезвреднетата опрема на 31 декември 2017 изнесува МКД 55.285 илјади, при што 
МКД 47.443 илјади се признаени како расходи во извештајот за сеопфатна добивка (види 
белешка 8), а остатокот од МКД 7.842 илјади како намалување на ревалоризационата 
резерва на Друштвото.  

 Во текот на 2015 година Друштвото ја промени сметководствената политика за мерење 
на недвижностите, постројките и опремата од трошочен модел во модел на 
ревалоризација за целата група на недвижности, постројки и опрема. 
 
Датумот на стапување на сила на ревалоризацијата е 1 април 2015 година. Во 
проценката беше вклучен независен лиценциран проценител. 
 
За тековната година, Друштвото ангажираше независен лиценциран проценител кој 
спроведе анализа на пазарните трендови и на средствата на Друштвото и заклучи дека 
објективната вредност на недвижностите, постројките и опремата материјално не се 
разликува од нивната сметководствена вредност на 31 декември 2018 година. 
 
Доколку недвижностите, постројките и опремата беа прикажани според набавната 
вредност намалена за акумулирана амортизација, сегашната вредност вредност би била 
следнава: 
 

Во илјади денари Земјиште  Згради  Опрема  Вкупно 

        
Набавна вредност 30.861  793.489  1.707.682  2.532.032 
Акумулирана 

амортизација -  375.412  1.151.014  1.526.426 
Сегашна вредност на  

31 декември 2018 30.861  418.077  556.668  1.005.606 

Обезбедување 
Во 2018 година Друштвото нема дадено недвижности, постројки и опрема под хипотека 
како обезбедување за земени кредити (2017: нема). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Млекара АД, Битола 
Финансиски извештаи   

Белешки кон финансиските извештаи 
 

 24  

13. Недвижности, постројки и опрема (продолжение) 

   Недвижности, постројки и опрема во подготовка 

Во илјади денари 2018 

 

2017 
    
Набавна вредност    
    
Опрема за производство 17.039  8.671 
Реконструкција на системи за снабдување на 
енергенси 1.843 

 
21.724 

Надградба на постројки за пастеризација 7.578  6.117 
Вентилација,автоматизација и канализација 3.467  1.683 
Систем за менаџирање на енергенси 9.574  - 
Комори за поврат (-18C) 3.230  - 
Нов погон за павлака -  32.975 
Реконструкции 731  676 
Нова ЦИП станица 35.361  24.347 
Опрема за продажба - полици -  7.988 
Комплутерска опрема - лаптопи -  1.270 
Останато 51.098  44.226 
Вкупно недвижности, постројки и опрема во 

подготовка 129.921  149.677 

14.  Нематеријални средства 

Во илјади денари 
Софтвер и 

лиценци  Вкупно 
    
Набавна вредност    
    
На 1 јануари 2017 19.505  19.505 
Зголемувања 588  588 
Намалувања (636)  (636) 
На 31 декември 2017 19.457  19.457 
    
На 1 јануари 2018 19.457  19.457 
Зголемувања 2.954  2.954 
На 31 декември 2018 22.411  22.411 
    
Акумулирана амортизација    
    
На 1 јануари 2017 17.045  17.045 
Амортизација 1.162  1.162 
Намалувања (632)  (632) 
На 31 декември 2017 17.575  17.575 
    
На 1 јануари 2018 17.575  17.575 
Амортизација 799  799 
На 31 декември 2018 18.374  18.374 
    
Неотпишана вредност    
На 1 јануари 2017 2.460  2.460 
На 31 декември 2017 1.882  1.882 
    
На 1 јануари 2018 1.882  1.882 
На 31 декември 2018 4.037  4.037 
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15. Вложувања во хартии од вредност  
Во илјади денари 2018  2017 
    
Нетековни вложувања    
Сопственички финансиски инструменти 

расположливи-за-продажба  
 

 
    
Котирани на берза  -  35.111 
Вкупно вложувања -  35.111 

Во текот на 2018 година Друштвото ги продаде сопственичките финансиски 
инструменти расположливи за продажба при што оствари капитална добивка во износ од 
МКД 10,812 илјади (види белешка 7).  

Изложеноста на Друштвото на кредитен, валутен и ризик на каматна стапка во однос на 
сопственички финансиски инструменти расположливи за продажба е обелоденета во 
белешка 26. 

16. Залихи 
 Во илјади денари 2018  2017 

    
Материјали, резервни делови и ситен инвентар 100.188  87.816 
Производство во тек -  10.491 
Готови производи 54.660  36.092 
Трговска стока 1.610  4.789 
 156.458  139.188 

Во 2018 година, Друштвото призна трошоци за сведување на залихите на нето 
реализациона вредност во износ од МКД 2.040 илјади (види белешка 10) кои се 
прикажани како трошоци на реализација (2017: МКД 59.216 илјади) 

 
17.        Дадени кредити и позајмици 

Дадените кредити и позајмици претставуваат каматоносни кредити кои Друштвото ги 
има дадено кон фармери и останати должници. Изложеноста на Друштвото на кредитен 
и валутен ризик за дадените кредити и позајмици е обелоденета во белешка 26. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Во илјади денари 2018  2017 
    
Кредити кон фармери и останати должници 44.856  16.216 
Вкупно дадени кредити и позајмици 44.856  16.216 
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18. Побарувања од купувачи и други побарувања  
Во илјади денари 2018  2017 
    
Побарувања од купувачи 240.839  290.569 
Побарувања од поврзани страни 154.774  52.359 
Побарувања за данок на додадена вредност 22.019  16.589 
Друго (63)  1.873 
 417.569  361.390 
    
Нетековни -  2.587 
Тековни 417.569  358.803 
 417.569  361.390 

Изложеноста на Друштвото на кредитен и валутен ризик и на загуби од обезвреднување 
во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања е обелоденета во белешка 26. 

19.         Депозити во банки  
Во илјади денари 2018  2017 
    

Стопанска Банка АД, Битола  50  132 
Комерцијална Банка АД, Скопје 337  516 
 387  648 

Обезбедување 

Депозитите во банки во износ од МКД 387 илјади (2017: МКД 648 илјади) се дадени 
како обезбедување за дадени платежни и тендерски гаранции. 

Изложеноста на Друштвото на ризик на каматна стапка и анализата на сензитивност на 
финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 26. 

20.         Парични средства и паричен еквивалент 
Во илјади денари 2018  2017 
    
Парични средства по видување во банки 278.211  158.954 
Благајна 410  655 

 278.621  159.609 

Изложеноста на Друштвото на ризик на каматна стапка и анализата на сензитивност на 
финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 26. 
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21. Капитал и резерви 

 Акционерски капитал 
Во број на акции  Обични акции 
 2018  2017 
    

Издадени на 1 јануари 108.589  108.589 
Издадени на 31 декември - целосно платени 108.589  108.589 

На 31 декември 2018 овластениот капитал на Друштвото се состоеше од 108.589  обични 
акции (2017: 108.589). Сите акции имаат номинална вредност од 5 евра. Имателите на 
обични акции имаат право на дивиденда, во зависнот од остварената нето добивка, и 
имаат право на глас на Собранието на акционери на Друштвото за еквивалент од 1 
акција и на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно 
ликвидационата маса.  

Следните акционери имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право 
на глас: 
 % од акциите со право на глас 
 2018 2017 
   
АД Индустрија на млеко и млечни производи 
ИМЛЕК, Србија 74,6 74,6 
CEE Investments B.V., Netherlands     24,4     24,4 

Резерва за објективна вредност 
Резервата за објективна вредност ги вклучува кумулативните нето промени на 
објективната вредност на расположивите-за-продажба финансиски средства се додека 
истите не се отпишат или обезвреднат. 

Резерва според статут  

Според статутот на Друштвото добивката од тековната година може да се издвојува во 
резерва според статут. Оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба. 

Законска резерва 
Согласно локалната законска легислатива, Друштвото треба да издвои 5 проценти од 
неговата нето добивка за годината во законски резерви се додека нивото на резерви да 
достигне 1/10 од акционерскиот капитал. Додека не се постигне пропишаниот минимум, 
законската резерва може да се користи само за надоместување на загубата. 

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи и за 
исплата на дивиденди, врз основа на одлука на акционерите, но само ако висината на 
дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со 
Законот за трговски друштва или статутот на Друштвото. 

Ревалоризациона резерва 

Ревалоризационата резерва се однесува на сведување на недвижности, постројки и 
опрема на објективна вредност. 

Останата резерва 

Добивката од тековната година може да се издвојува во останата резерва. Оваа резерва 
може да се користи само за покривање на загуба. Друштвото има издвоено резерви за  
вложувања во нови инвестиции (недвижности, постројки и опрема, компјутерски 
софтвер и патенти) наменети за проширување на стопанската дејност на Друштвото. 

Дивиденди 

До денот на издавањето на овие финансиски извештаи, не беа предложени дивиденди од 
Одборот на директори. 
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22. Заработка по акција 

Основна заработка по акција 
Пресметката на основната заработка по акција на 31 декември 2018 година е направена 
врз основа на добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во 
износ од МКД 136.366 илјади (2017: добивка од МКД 94.604 илјади) и пондерираниот 
просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2018 од 
108.589 (2017: 108.589), пресметано како што следува: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разводенета заработка по акција 

Пресметката на разводенетата заработка по акција на 31 декември 2018 година е 
направена врз основа на добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични 
акции во износ од МКД 136.366 илјади (2017: добивка од МКД 94.604 илјади) и 
пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 
декември 2018 од 108.589 (2017: 108.589), пресметано како што следува: 

Нето добивка расположива за имателите на обични акции (разводнета) 
  
Во илјади денари 2018  2017 
    
Добивка за годината 136.366  94.604 
Нето добивка расположива за имателите на обични 

акции (разводнета) 136.366  94.604 

Просечен број на обични акции (разводнети)    
 2018  2017 
Во број на акции    
    
Издадени обични акции на 1 јануари 108.589  108.589 
Просечен број на обични акции на 31 декември 

(разводнети) 108.589  108.589 

 

Нето добивка расположива за имателите на обични акции (основна) 
  
Во илјади денари 2018  2017 
    
Добивка за годината 136.366  94.604 
Нето добивка расположива за имателите на обични 

акции 136.366  94.604 

Просечен број на обични акции (основна)    
Во број на акции 2018  2017 
    
Издадени обични акции на 1 јануари 108.589  108.589 
Просечен број на обични акции на 31 декември  108.589  108.589 
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23.  Користи за вработените  
Дефинирани обврски за користи 

Во илјади денари  2018  2017 
     

Сегашна вредност на обврската  1.752  1.085 
  1.752  1.085 

Во согласност со националното законодавство во моментот на заминување во пензија 
Друштвото плаќа отрпемнина при пензионирање на своите вработени во согласност со 
националното законодавство. 

Актуарски претпоставки 

Следнава табела ја прикажува основната актуарска пресметка на денот на известување: 

Во илјади денари  2018  2017 
     

Дисконтна стапка на 31 декември  3,7%  3,9% 
Зголемување на идните плати  2,0%  2,0% 

Претпоставките кои се однесуваат на морталитетот во иднина се засноваат на објавените 
статистички податоци и табелите за морталитет. Пресметката на обврската за 
дефинирани користи е сензитивна на претпоставките за морталитет. Понатака, 
претпоставките како: години на пензионирање (64 години за мажи и 62 за жени); 
зголемена стапка на нето платата во Република Македонија (годишен пораст од 2,0% на 
просечната нето плата во Македонија е очекуван); претпоставки за продолжување со 
вработување (пресметките се направени за тековниот број на вработени, не вклучувајќи 
ги идните вработени) се употребени во актуарската пресметка. 

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2018 изнесува 169 (2017: 151). 

Останати користи за вработените  

Во илјади денари  2018  2017 
     

Сегашна вредност на обврската  818  736 
Вкупно обврски за користи за вработените  818  736 
Резервирањата за останати користи за вработените се состoјат од резервирања за 
јубилејни награди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Млекара АД, Битола 
Финансиски извештаи   

Белешки кон финансиските извештаи 
 

 30  

24. Резервирања 
 

Во илјади денари 

Резервирања 
за судски 

спорови   Вкупно 
    
Состојба на 1 јануари 2017 15.566  15.566 
Ослободени резервирања во текот на годината (5.524)  (5.524) 
Состојба на 31 декември 2017 10.042  10.042 
    

Состојба на 1 јануари 2018 10.042  10.042 
Резервирања направени во текот на годината 4.874  4.874 
Искористени резервирања во текот на годината (8.236)  (8.236) 
Ослободени резервирања во текот на годината (1.806)  (1.806) 
Состојба на 31 декември 2018 4.874  4.874 

Резервирања за судски спорови 

Резервирањата за судски спорови ја претставуваат проценетата вредност на можните 
одливи на економски користи кои ќе бидат потребни за подмирување на судски 
постапки во кои Друштвото се јавува како тужена страна. Резервирањето е направено 
врз основа на проценка на издатокот кој Друштвото би го платило за подмирување на 
обврската. 

25. Обврски кон добавувачи и други обврски 
 

Во илјади денари 2018  2017 
    
Оврски кон добавувачи 175.765  148.803 
Обврски кон поврзани страни 12.709  5.802 
Останато 47.439  63.694 
 235.913  218.299 
    
Тековни 235.913  218.299 
 235.913  218.299 

Изложеноста на Друштвото на валутен ризик и ризик на ликвидност во однос на обврски 
кон добавувачи и други обврски е обелоденета во белешка 26. 

Обврските кон добавувачи на 31 декември 2018 година вклучуваат обврски во износ од 
МКД 19.728 илјади (2017: MКД 42.863 илјади)  кои претставуваат обврски за 
недвижности, постројки и опрема. Како безготовински трансакции, истите не се 
прикажани во извештајот за парични текови за годината што завршува на 31 декември 
2018 и 2017 (види белешка 13). 
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26.  Финансиски инструменти  

(а) Кредитен ризик 

(i) Изложеност на кредитен ризик  

Сметководствената вредност на финансиските средства претставува максимална 
изложеност на кредитен ризик. Максималната изложеност на кредитен ризик на денот на 
извештајот за финансиската состојба е: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М
Mаксималната изложеност на кредитен ризик од побарувањата од купувачи и 
побарувања од поврзани страни по географски региони на денот на известување е: 

 

 

 

 
 

(ii) Исправка на побарувања 

Старосната структура на побарувањата од купувачи и побарувања од поврзани страни на 
денот на известување е: 

 Бруто  Исправка Бруто  Исправка 
Во илјади денари 2018 2018 2017 2017 
     
Недоспеани 282.478 124 241.484 654 
Доспеани од 1-90 дена 103.371 1.153 86.537 1.158 
Доспеани од 91-180 дена 3.032 446 7.448 833 
Доспеани од 181-365 дена 2.586 778 6.715 2.537 
Над 365 дена 139.360 132.766 135.140 129.214 
 530.880 135.267 477.324 134.396 

  

 

 

 

 

 

 

 Белешка Неотпишана вредност 
Во илјади денари  2018  2017 
     
Финансиски инструменти расположливи-

за-продажба 15 -  35.111 
Дадени кредити и позајмици 17 44.856  16.216 
Побарувања од купувачи и други 

побарувања 18 417.569  361.309 
Депозити во банки 19 387  648 
Парични средства и паричен еквивалент  20 278.621  159.609 
  741.433  572.893 

  Неотпишана вредност 
Во илјади денари  2018  2017 
     
Побарувања на домашен пазар  215.465  267.674 
Останати   180.148  75.254 
  395.613  342.928 
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26.  Финансиски инструменти  

(а) Кредитен ризик (продолжение) 

(ii) Исправка на побарувања (продолжение)  
Движењето на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања во текот на 
годината е: 

Во илјади денари 2018  2017 
    
Состојба на 1 јануари 134.396  134.989 
Исправка на вредност за сомнителни и спорни 

побарувања 3.252  1.539 
Рекласификација (1.631)  - 
Наплатени претходно обезвреднети побарувања (751)  (1.835) 
Отпис на побарувања -  (297) 
Состојба на 31 декември 135.267  134.396 

Друштвото смета дека побарувања со сегашна вредност од МКД 395.613 илјади (2017: 
МКД 342.928 илјади) се однесуваат на побарувања кои имаат добра историја на отплата 
на своите побарувања и за истите не е пресметана исправка.  

Сметките за исправка на сомнителни и спорни побарувања се користат за евидентирање 
на исправката на вредност на сомнителни и спорни побарувања освен во случаите кога  
Друштвото смета дека побарувањата не можат да се наплатат и истите целосно се 
отпишуваат. 

 (б) Ризик на ликвидност 

Следната табела ја прикажува договорената достасаност на финансиските обврски: 

31 декември 2018        

Во илјади денари 
Неотпишана 

вредност 

Договорени 
парични 

одливи 

6 месеци 
или 

помалку 
6-12 

месеци  
1-2 

години 
2-5 

години 
Над 5 

години 
        
Не-деривативни 

финансиски обврски 
 

  
    

        
Обврски кон добавувачи и 

други обврски 235.913 (235.913) (235.913) - - - - 
 235.913 (235.913) (235.913) - - - - 

 
 
31 декември 2017    

 
   

Во илјади денари 
Неотпишана 

вредност 

Договорени 
парични 

одливи 

6 месеци 
или 

помалку 
6-12 

месеци  
1-2 

години 
2-5 

години 
Над 5 

години 
        
Не-деривативни 

финансиски обврски 
 

  
    

        
Обврски кон добавувачи и 

други обврски 218.299 (218.299) (218.299) - - - - 
 218.299 (218.299) (218.299) - - - - 
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 (в) Валутен ризик  

(i) Изложеност на валутен ризик 

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на валутен ризик: 

 
Следните девизни курсеви беа применети во текот на годината: 

 Просечен курс 
Курс на денот на 

известување 
 2018 2017 2018 2017 

     
ЕУР 1 61,51 61,57 61,50 61,49 

(ii) Анализа на сензитивност 

1% зајакнување на денарот во однос на подолу наведените валути на 31 декември би ја 
променило добивката или загубата за годината за износот прикажан подолу. Оваа 
анализа подразбира дека сите други варијабли, особено каматните стапки, остануваат 
непроменети. Анализата е подготвена на ист начин и за 2017 година. 

 
 Ефект во илјади денари   Зголемување/(намалување) 

на добивката  
31 Декември 2018    
ЕУР   1.959 
Останати странски валути   (1) 
    

   
Зголемување/(намалување) 

на добивката 
31 Декември 2017    
ЕУР   842 

1% ослабување на денарот во однос на погоре наведените валути на 31 декември ќе има 
ист но спротивен ефект на погоре наведената валута за износите наведени погоре во 
услови кога сите други варијабли остануваат непроменети. 

 МКД ЕУР 

Останати 
странски 
валути МКД ЕУР 

Останати 
странски 

валути 
 31 декември 2018 31 декември 2017 
Побарувања од 

купувачи и други  
побарувања  226.109 191.444 16 261.925 99.446 19 

Дадени кредити и 
позајмици 28.322 16.535 - 1.755 14.462  

Парични средства и 
паричен еквивалент 237.531 41.090 - 159.583 26 - 

Обврски за кредити - - - - - - 
Обврски кон 

добавувачи  и 
обврски кон поврзани 
страни (182.637) (53.141) (137) (188.638) (29.690) (29) 

Вкупна изложеност на 
денот на известување 309.325 195.928 (121) 234.625 84.244 10 
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(г)         Ризик на каматна стапка  

(i) Профил 

На денот на известување профилот на ризикот на каматна стапка на каматоносните 
финансиски инструменти на Друштвото е: 

Во илјади денари  Неотпишана вредност 
  2018 2017 
    

Инструменти со фиксна каматна  стапка    
Финансиски средства   333.866 160.257 
  333.866 160.257 

(ii) Анализа на сензитивност на објективната вредност за инструменти со фиксна 
каматна стапка 

Друштвото не поседува финансиски средства и обврски кои се искажуваат по објективна 
вредност низ добивката или загубата. Следствено, промена во каматните стапки на денот 
на известување нема значајно влијание на добивката или загубата. 

 (iii) Анализа на сензитивност на паричниот тек за инструменти со варијбилна 
каматна стапка 

Друштвото не поседува инструменти со варијабилна каматна стапка при што нема да 
има промени во каматни стапки кои ќе влијаат на паричните текови, следствено, анализа 
на сенизитивност на паричниот тек не е направена. 

 (д)         Објективна вредност 

Објективна вредност наспроти неотпишана вредност 
Објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и нивната неотпишана 
вредност прикажана во извештајот за финансиската состојба, се како што следи:  
 
  2018 2017 

Во илјади денари 
Беле-
шка 

Неотпиша-на 
вредност  

Објективн
а вредност 

Неотпиша-
на вредност 

Објективна 
вредност 

      
Сопственички финасиски 

инструменти 
расположливи-за-
продажба 15 - - 35.111 35.111 

Дадени кредити и 
позајмици 17 44.856 44.856 16.216 16.216 

Побарувања од купувачи   395.613 395.613 342.928 342.928 
Депозити во банки    19 387 387 648 648 
Парични средства и 

паричен еквивалент 20 278.621 278.621 159.609 159.609 
Обврски кон добавувачи   (188.474) (188.474) (154.605) (154.605) 
  531.003 531.003 399.907 399.907 

Основата за определување на објективната вредност е обелоденета во белешка 4. 
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27.         Преземени обврски 

 На 31 декември 2018 година Друштвото нема склучено договори за набавка на 
недвижности, постројки и опрема (2017: нема). 

28. Потенцијални обврски 

Друштвото е вклучено во судски постапки од своето редовно работење. На 31 декември 
2018 нема потенцијални обврски поврзани со судски постапки во кои Млекара АД, 
Битола е тужена страна (2017: МКД 5.473 илјади). Раководството на Друштвото не 
очекува овие судски спорови да имаат значаен ефект врз финансискиот резултат на 
Друштвото.  

29. Поврзани страни 

Матично и основно матично претпријатие 

Матично претпријатие на Друштвото е ИМЛЕК АД. Србија. Основно матично 
претпријатие на Друштвото е Mid Europa Partners LLP, UK. 

Друштвото ги има остварено следниве трансакции со поврзани страни:  

(i) Продажба на готови производи, услуги и недвижности, постројки и опрема   
 

Во илјади денари 2018  2017 
    

Матично претпријатие 203.938  76.195 
Подружници на матичното претпријатие 6.947  - 
 210.885  76.195 

(ii) Набавка на трговски стоки, услуги и и недвижности, постројки и опрема   
 

Во илјади денари 2018  2017 
    

Матично претпријатие 196.899  136.246 
 196.899  136.246 

(iii) Трансакции со клучниот менаџерски персонал 

Трансакции со клучниот менаџерски персонал ги сочинуваат: 

 Во илјади денари 2018  2017 
    

 Краткорочни користи за вработените 16.056  23.187 
 16.056  23.187 

 
Вкупните надомести се вклучени во Трошоци за вработени (види белешка 9). 

(iv) Салда на крајот на годината кои произлегуваат од продажби/набавки на 
производи/стоки/услуги/ недвижности, постројки и опрема   

Побарувања од поврзани страни (види белешка 18): 

Во илјади денари 2018  2017 
    
Матично претпријатие 151.012  52.359 
Подружници на матичното претпријатие 3.762  - 
 154.774  52.359 
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29. Поврзани страни (продолжение) 
 

Обврски кон поврзани страни (види белешка 25): 

Во илјади денари 2018  2017 
    
Матично претпријатие 12.709  5.802 
 12.709  5.802 

Заеми од поврзани страни 

 
2018  2017 

  
 

 На почеток на периодот -  90.545 
Земени заеми  -  - 
Вратени заеми -  (90.859) 
Пресметана камата  -  3.235 
Платена камата -  (3.235) 
Нерализирани курсни разлики добивки/(загуби) -  314 
На крајот на периодот -  - 

30.         Последователни настани 

По датумот на составување на билансот не се случиле настани од материјално значење, 
кои треба да се прикажат во финансиските извештаи. 

  



 

  

Годишен 
извештај за 
работењето  
 



b1milk. 

rOAL,1WEH L,13BEWTAJ 

3A PA60TEl-bETO HA APYWTBOTO 

AA M/lEKAPA 6~T0/1A 

2018 fOA~HA 

6MT0/1a, JaHyapM 2019 rOAMHa 



roAHWeH 1'13eewraj 3a pa6oreH>ero 

COAP>fH1HA 

2. Ynpaeyeatt>e co cl>MHaHCMCKM pM3MK 

5. <l>MHaHCMpatt>e 

6. ro11eMM 3Ae11KM 

7. 0AHOCM co noep3aHM cy6jeKTM 

8. AK4MOHepCKM KanMTa/1 

9. HaAOMeCTM Ha paKOBOACTBOTO 

10. npMXOAM, paCXOAM M <l>MHaHCMCKM pe3y/1TaT 

• npHX0,£1.H 

• Pacxo,0.111 

• <l>HHaHCHCKH Pe3y11TaT 

• Ei11111aHc Ha cocroj6a 

11. Eipoj Ha epa6oreHM 

~ 
LlfTo. 

'lJ 

·~ 
1 



roAHWeH l-13eewraj 3a pa6orett>er o 

M11eKapa AA 611ro11a e aK4110HepcKo APYWTBO co ceA11wre Bo Peny61111Ka MaKeAOH11ja. A,o,pecara Ha APYWTBOTO e: l'ypY11H HayMoe 

nJbaKoT 6p.l 611ro11a, Peny6m1Ka MaKeAOH11ja. 

OcHOBHa AejHOCT Ha M/leKapa AA 611T011a e npepa60TKa Ha M/leKO 11 np0113BOACTBO Ha M/leYHl1 np0113BOAl1 11 COKOBl1 . npere>KHa 

AejHOCT e npepa60TK3 Ha M/leKO 11 np0113BOACTBO Ha M/leYHl1 np0113BOA11 . 

AK41111Te Ha M11eKapa AA 611ro11a, He KOT11paar Ha 04>11411ja/1Hl10T na3ap Ha MaKeAOHCKaTa 6ep3a 33 xapT1111 OA BPeAHOCT. 

roAL1WH110T L13Bewraj 3a pa6oTettieTO Ha M11eKapa AA fonona e 113fOTBeH 80 cor11aCHOCT co 3aKOHOT 33 rproBCKl1 APYWTBa (Cn.BeCHl1K 

Ha PM 6p.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 11 

88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 11 120/2018) 11 npa811/1Hl1KOT 3a BOAeH>e Ha CMeTKOBOACTBO (C/l.BeCH11K 6p. 

94/2004, 11/2005, 116/2005, 159/2009 11 164/2010). 1'13Bewrajor e 113rOTBeH BO cornacHOCT co KOH4enror Ha Ha6aeHa 4eHa, co 

HCK/lyYOK Ha B/lO>KyBaH>aTa pacnO/lO>Kl1Bl1 33 npOAa>t<6a, K011 ce 11CK3>K3Hl1 cnopeA Hl1BHaTa na3apHa BpeAHOCT. 

l,13roreyeaH>eTO Ha rQAl1WeH 113Bewraj BO cornaCHOCT co 3aKOHOT 33 TprOBCKl1 APYWTBa 11 npaBl1/lHl1KOT 33 BOAeH>e Ha CMeTKOBOACTBO 

6apa np11MeHa Ha npo4eHKl1 11 npernocraBKH OA crpaHa Ha MeHal,JMeHTOT Ha APYWTBOTO, KOH BllHjaaT Bp3 HCK3>K3HHTe n03HU,1111 BO 

4>11HaHCl1CK11Te 113BeWTal1. 111aKO npo4eHKl1Te Ha paKOBOACTBOTO ce 6a311paar Ha pa3yMH11 11H4>opMa41111 11 003HaBaH>a 3a HaCTaH11Te 11 

aKT11BHOCTHTe, 4>aKT11YK11Te pe3ymaT11 MO>Ke ,t:1a ce pa31111KyBaaT OA npo4eHeT11Te. 

2. Ynpaeyeatt.e co 4'MHaHCIACKIAOT plA31AK 

B11AOBl1 4>11HaHCl1CKl1 p11311K 

Bo ceoeTO pa6oreH>e APYWTBOTO e 113/lO>KeHO Ha noBeKe Bl1AOBl1 Ha <!>11HaHCl1CKl1 p113111.\11 KaKO WTO ce na3apeH pl1311K (p11311K OA 

npoMeHa Ha AeBl13Hl1Te KypceB11, na3apHl1Te Bpe,t:1HOCTl1 11 4eH11Te), KpeA11TeH p11311K, p11311K OA He/111KBl1AHOCT 11 KaMaTeH Pl1311K. 

np11cranoT Ha APVWTBOTO BO ynpaByBaH>e co 4>11HaHCl1CKl1 p11311K e HaCOYeHO KOH npo4eHKa Ha HenpeABl1AJ111BOCTa Ha <!>11HaHCHCKl10T 

na3ap 11 HacrojyBa Aa 113HajAe HaY11H 3a HaBpeMeHo M11H11M11311paH>e Ha noreH411ja11H11Te HeraT11BH11 e<!>eKTl1. YnpaByBaH>eTo co 

p11311KOT ro BPWl1 ¢11HaHC11CKl10T ceKTop, a BP3 OCHOBa Ha n0/111Tl1Kl1Te OA06peH11 OA YnpaBHl10T 0A6op. 

n a3apeH p11311K 

a) P 11311K OA npoMeHa Ha AeBl13Hl10T Kypc 

APYWTBOTO e BK/l'{'leHO BO MefyHaPOAH11 TpaHCaKl.\1111 11 e 113/lO>l<eHO Ha PL1311K OA npoMeHa Ha AeBl13Hl-1Te Kypcee11, KaKO pe3y/1TaT Ha 

113110>KeHOCT Ha AOMaWHaTa Ba/lyra BO OAHOC Ha pa3/111YHl1Te CTp3HCKl1 Ba11yr11. 

3a A3 ce H3M3/111 113/lO>KeHOCTa Ha ,t:1eBl13Hl10T p11311K, APYWTBOTO cnpoBeAyBa n0/111Tl1Ka co KOja ce HacrojyBa A3 ce o6e36eAaT AOBO/lHO 

AeBl13Hl1 cpeACTBa Ha ,t:1eBl13Hl1Te CMeTKl1 BO 6aHK11Te, co 4e11 11CTl1Te A3 611AaT 11CKOPl1CTeHl1 33 nnaKaH>e Ha TeKOBHl1Te o6BpCK11 cnpeMa 

crpaHCK11Te A06aByBaYl1 BO MOMeHTOT Ha H11BHOTO AOCneBaH>e. 

6) P11311K OA npoMeHa Ha 4eHHTe 

APVWTBOTO e 113/lO>KeHO Ha Pl1311K OA npoMeHa Ha na3apHaTa BpeAHOCT Ha B/lO>KyBaH>aTa pacnO/lO>Kl1Bl1·3a-npoAa>K6a, K3KO 11 OA 

npoMeHa Ha 4eH11re Ha ocHOBH11Te penp0Marep11ja1111 . 
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fOAHWeH l13eewtaj 3a pa6oteH:>eTo 

APYWTBOTO HeMa 3Ha<iajHa KOH4eHTpa4Hja Ha KPeAHTeH PH3HK. BocnoCTaeeHHTe nO/IHH1KH H npo1.1eAYPH OB03MO>l<yBaar np0Aa>1<6a Ha 

KynysaYH co COOABeTHa KPeAHTHa HCTOpHja. no6apysaH>aTa OA KynysaYHTe ce COCTojaT OA ro11eM 6poj Ha ca11Aa, Ha TOj HaYHH, 

ynpaByBaH:>eTO co KpeAHTHHOT pH3HK BK/IY'4yBa nO/IHTHKa Ha pa3yMHO HaMa/lyBaH>e H AHCnep3Hja Ha KOH4eHTpa4Hjara Ha 

no6apysaH:>aTa BO nopT<j>O/IHOTO Ha K/IHeHTHTe. 

PH3HK OA He/lHKBHAHOCT 

PH3HKOT OA He/lHKBHAHOCT ce ynpasyea npeKy 06e36eAyBatt,e Ha AOBO/IHH KO/IHYeCTBa Ha roTOBHHa, MO>l<HOCT 3a o6e36eAyBaH>e Ha 

cpeACTBa 3a 1<peAHTHpaH>e Ha 1<anHTa/lHHTe HHBeCTHL\HH Ha Apywrsoro. 

t<aMaTeH PH3HK 

APYWTBOTO He noceAyBa 3Ha<iajHH <j>HHaHCHCKH cpeACTBa KOH 6H 06e36eAH/le npHHOC Ha KaMaTH, Ta1<a WTO rOTOBHHCKHOT Tel< Ha 

APYWTBOTO Hee nOA 8/IHjaHHe Ha npOMeHHTe Ha na3apHHTe KaMaTHH CTanKH. 

APVWTBOTO e H3/IO>l<eHO Ha KaMaTeH PH3HK 3a AO/lrOPOYHHTe H 1<paTKOPOYHHTe KpeAHTH. APVWTBOTO HeMa noce6Ha no/lHH1Ka 3a 

HaMa/lyBaH>e Ha KaMaTHHOT pH3HK, H HCTHOT ro pery11Hpa BO AHpeKTHH nperoBOPH co 6aHKHTe. t<aMaTHHTe CTanKH Ha A011rOpOYHHTe 

KPeAHTH ce 3HaYHTe/lHO noMa/lH OA KpaTKOPOYHIHe, H 3HaYajHO He BapHpaaT. 

06jeKTHBHa epeAHOCT 

06jeKTHBHaTa speAHOCT Ha B110>1<eHHTe cpep,crea pacno/lO>l<HBH-3a-npOAa>1<6a ce 6a3Hpa Ha BPeAHOCTa Ha a1<4HHTe KOH KOTHpaaT Ha 

O<j>H4Hja11HHOT <j>HHaHCHCKH na3ap Ha AeHOT Ha 6H/laHCOT Ha COCTOj6a. 

KHl>'lfOBOACTBeHaTa BpeAHOCT HaMa/leHa 3a npo4eHeTHTe HCnpaBKM Ha BpeAHOCTa Ha <j>HHaHCMCKM cpeACTBa H o6BpCKM, co POK Ha 

AOCnesaH>e noKpaTOK OA eAHa rOAMHa, ja npeTCTaByBa HMBHaTa o6jeKTMBHa BPeAHOCT. 

npo4eHKMTe Ha APYWTBOTO ce 6a3i.tpaaT Ha MCKVCTBOTO i.t OCTaHaTMTe <j>aKTopi.t, BK11Y'4yBaj1<M rH M OYeKyBaH>aTa 3a MAHMTe HaCTaHM 3a 

KOM ce sepyBa AeKa ce sepojaTHM BO cerawHMTe OKO/IHOCTM. 

3 "1Heecnu.1,1111 

"1HBeCTHL\HHTe rH BK/IY'4yBaaT 3ro11eMyBaH>aTa Ha MaTepHja/lHMTe (rpaAe>!<HM o6jeKTH M onpeMa) M HeMarepHja/lHHTe 

cpeACTBa (naTeHTM, /IML1eH4H, co<j>TBep). 

OpraH1<3a4110H"' eA1<H1<41< 2018 2017 

l13HOC (000) % 113HOC (000) % 

npo ... 3BOACTBO 80.281 69,75% 126.437 75,24% 

Mara41<H"' 5.474 4,76% 2.950 1,76% 

A11crp116y411ja 0 0,00% 804 0,48% 

np0Aa>1<6a 1.976 1,72% 20.449 12,17% 

"1T ceKTop 3.100 2,69% 3.000 1,79% 

OcraHaTO 24.269 21,08% 14.398 8,57% 

BKynHO 115.100 100,00% 168.038 100,00% 
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5 ¢>MHaHCMpatt,e - KpeAMTM 

KpeAHrH 

Aonrop<>'-<H" KPeA""' 

KparKOpO'-<H'1 KpeA'1rH 

AocneaHoCT 

Ao 1 rOA'1Ha 

HaA 1 rOA'1Ha 

Toran 

Toran 

roAMWeH ~3eewTaj 3a pa6oTeH>ero 

2018 

l-13HOC (000) 

0 

0 

0 

2018 

"13HOC (000) 

0 

0 

0 

% 

% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

2017 

l-13HOC (000) 

0 

0 

0 

2017 

L,l3HQC (000) 

0 

0 

0 

% 

0% 

0% 

0% 

% 

0% 

0% 

0% 

Cnope,113aKOHOT 3a TproBCKM APYWTBa, M11eKapa A/l. 6MTO/la BO 2018 rQ,IIMHa HeMa CK/lyYeHO ro/leMM 3,lle/lKM . 
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fOAMWeH l-13eewraj 3a pa6orettiero 

7 0AHOCM co noBp3aHM cy6jeKTM 

M::rr11s110 npernp11Jarnc 11a;ipywrnoTO e HMJlLK AJl. Cp611Ja 

JlpyurrnOTO nt IIMJ ocrnapeno CJTC!IIIIIOC TpallCUKUIIII co 1108Jl1aHIITC cy6JCKTII 

llpoO{J.)l(Oa 1111 como811 11po111sot)11, yc.riycu 11 11ed8U..H(IIOcm11. 11ocmpuj,.;11 u 011pt!Ju11 

Bo .,,,JU!llt M K.U 

MaT11a110 np,..·rnp1tJIT11c 
Ocranarn noap1a1111 cy6JCKTII 

Bsyn110 

Ha6ns,w 11a mp~o&C"'-11 cmoK11, )'CJl)'l ll 11 11e0&11J1r11oc111111 11ocmpoj1<u u 0 11pe.A1a 

Bo 11,1Ja.~11 M K,U 

MaT11•110 npernp11Jarnc 
Ocranarn nosp1a1111 cy6JCKTIJ 

Bsynno 

2018 
203 777 

6.593 
210 730 

2018 
196 899 

0 
196.899 

201 7 
76 195 

0 
76 195 

201 7 
136 246 

0 
136 246 

Ct11100 110 1,pajo1111111 , 001111011101,011 npom11uysoll111 oo 11pooo.JK011111el,,a6oa1,11111e 110 ,0111os11 11po111Roo1il111{Jlosc1,11 c11,01,11. yc.1y,1111 11eos11.JK11oc11111. 
11oc111poj1,11 11 011p1wo 

llo6ap)Ba1ba o;i 11oop1a1111 C)oje",11 (no 11.1j:&Jl ll )lh:, l) 

MaT11•110 np,..'Tnp11Jm 11c 
Ocranarn nosp1a1111 cy6Je,-r11 

B,~nno 

06poc1<11 1<011 noop·rn1111 cyfije",11 (no 11.1j:&Jl ll I\U,;L) 

Marusno npernp11Jaruc 
OcTtma rn noop1a1111 cy6Jcs-r11 
BKyn1tO 

)ae"" o;i 11oopu 1111 cy6je", 11 (no nnja,111 \l h:.J.) 

MaTIISIIO 11pcrnp1tJUTIIC 
OcTai1arn nonp1a1111 cy6Jcs-r11 
Bsyn110 

8 AK~MOHepCKM KanMTa/1 

Ha 1 JaHyapM 2018 

OrKyn Ha concreeHM aK4MM 

OnylyeaH>e Ha concrseHM a"4"" 

Ha 31 AeKeMBPM 2018 

3apa6orKa no aK4Mja 

Pacnono>+<Msa Hero AOOMBKa (.D.eHapM) 

6poj Ha aK4MM 

OCHOBHa 3apa60TKa no aKLjMja ~): 

6poj Ha 
aKL4HM 

108.589 

108.589 

2018 
151 012 

3762 
154 774 

20 18 
12 709 

0 

12 709 

20 18 
0 
0 
0 

108.589 

108.589 

2018 

136.366.326 

108.589 

1.255,80 

ConcreeHM 
aKL4MM 

1 

20 17 
52 359 

0 

52 359 

2017 
5.802 

0 
5 802 

2017 
0 
0 
0 

108.589 

108.589 

2017 

94.604.281 

108.589 

871,21 
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roAMWeH ll13eewraj 3a pa6ore1t1ero 

9 HaAOMeCTOL\14 Ha paKOBOACTBOTO 

Ha Ae/1 OA '!/1eHOB"1Te Ha YnpaBH"10T OA60p Ha APYWTBOTO BO 2018 rOA"1Ha 1-1cn11aTeH"1 ce H3AOMeCTOL\"1 33 yYeCTBO BO 

OA60pOT, cornaCHO 0Af1yKaTa AOHeceHa OA Co6paH"1e Ha AKL\"10Hep1-1. 

10 npMXOAM, paCXOAM 14 it,MHaHCMCKM pe3ynraTOT 

• np11XO.!lll 

(BO 000 p,eHap .. ) 

20 18 2017 

rlon,o,u, lh11oc % H111oc 

" I. II p1"o;u1 o;i n po/la.i<6a 11:1 11 po111ao;i11 11 
2.342.606 98,87% 2.3 I l.995 

)Wyrn 99,00% 

-)lo" a111c11 na1,1p 1.97-1.506 83,33% 2.060.693 88,24% 

llpo.talK6a 11a roToeu 11po111ao.~11 I 806 695 76.25°0 I 852 8 14 79.34% 

llpo.~a11<6a 11a ,proBCKIC CTOKII 165 801 7.00°0 201 738 8.6-1·. 

Oc-.a11a ra npo.na)l(6a 2 0 10 o.os•. 6 141 0.26% 

-Crpa11c1<11 na1ap 368.100 15,5.io/. 251.302 10,76% 

llp01l3lK6J 113 fOTOBII 11p01l1B01l11 364 182 15,37% 251 098 10,75°0 

ripo:talK6a 11a TprOBCKII CTOKII 0 0,00% 0 0,00% 

Ocra11a1a npo.'lalkiia 3 918 0 11•-. 2().1 0.0 1°,. 

2. On:1 11:1111 nenonun upu"<o.111 22.195 0,9-1% 17.8 16 0,76% 

I lan.1a1 ~1111 orn11wa1111 no6ap)BJlba 751 0.03• .• I 839 0.08% 

I lp11xo1U1 011 nopa11cw1111 ro.1111111 2 85 1 0 12°. 7 0.000. 

Kan11Ta.11111 }lo611DKII 10 827 0.46°0 I 553 0.07% 

OcTat1iln1 npu,0,.111 7 766 0.33% 14 41 7 0,62°0 

J. <l>lHUHICHCl.:'11 11pt1XOJlH -1.663 0,20% 5.603 0,2-1% 

I lo11m101111 '')flCIIII pa1.111KII 781 0.03°. 2330 0,100,o 

llp11xo,1 0;1 Ka\laTa 3 880 0 16°0 3272 0,14~. 

Oc1a11a1 11 11p11xo.n11 0.00°. 0,000.-. 

81,.1 11110: 2.369.-163 100,00% 2.335.-11-1 100,00% 

0CTBapeH"1Te BKynH"1 np1-1xop,1-1 BO 2018 rOA"1Ha "13HecyBaaT 2.369.463 "1/1j3A"1 AeHap1-1 WTO BO cnopeA6a co OCTBapeH"1Te BO 2017 rOA"1Ha 

(2.335.414 "1/1j3A"1 AeHap1-1) npeTCTaByBa paCT OA 1,46%. 

Bo CTPYKlYP3Ta Ha BKynH"1Te np"1XOA"1 Hajro11eMO yYeCTBO, 98,87%, "1MaaT np"1XOA"1Te OCTBapeH"1 co npOAa>K6a Ha np0"13BOA"1. T1-1e 

6e11e>KaT 1-1 naA OA 4,18% BO cnopeA6a co OCTBapeH"1Te np"1XOA"1 BO 2017 rOA"1Ha. 

OCTaHarnre Ae/10BH"1 np"1XOA"1 yYeCTByBaaT co 0,94%. 

<1>"1H3HC"1CK"1Te np"1XOA"1 rn on<j>a1<aaT caMO np"1XOA"1Te no OCHOB Ha KYPCH"1 pa3/1"1K"1 "1 np"1XOA"1Te OA KaMaTa Ha A011rOPO'IH"1 no6apyBatt.a. 
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fOAHWeH l13Bewraj 3a pa60Te1t>eTo 

• PaCXOAH 

B•:ynn11 pacto;i11 

BIIAOBII TPOWOl\11 

npoMeHa Ha BpeAHOCTa Ha aam,xi., Ha fOTOBl-1 npOl-13BOA"1 1-1 HeAOBpweHO 
npOl-13BOACTBO 

Tpowo4i., 3a cyp0Bi.1Hi.1 i., APY™ Marepi.1jani.1 

Ha6aBHa BPeAHOCT Ha npOA3AeHITTe CTOKl-1 

Ha6aBHa BpeAHOCT Ha npOAaAeHi.1re Marepi.11am1, pe3epBHi.1 AenoBi.1, ci.1reH 
"1HBeHrap, aM6analKa i., aBTOfYMl-1 

Ycnyrn co KapaKTep Ha Marepi.,janHi.1 rpowo~ 

OcraHarn rpowo41;1 OA pa6oreH>ero 

Tpowo41;1 3a Bpa6oreH1;1 

BpeAHOCHO ycornacyBatbe (o6e3BpeAHYBatbe) Ha HeTeKOBHl;I CpeACTBa 

BpeAHOCHO ycornacyeaH>e (06e3BpeAHYBatbe) Ha TeKOBHITTe CPeACTBa 

Pe3epB1;1paH>a aa r powo41;1 i., p1;131;141;1 

OcraHarn pacxoA1;1 CA pa6oretbeTO 

<l>i.1HaHCi;1CKi;1 paCXOAl;I 

2018 

H3 HOC 

-24.534 

1.296.100 

124.851 

894 

304.779 

48.250 

118.349 

133.612 

297 

5.845 

0 

203.452 

8.072 

2.219.966 

2017 

% H3HOC % 

-1,11% 56.227 2,51% 

58,38% 1.089.531 48,66% 

5,62% 152.094 6,79% 

0,04% 5.263 0,24% 

13,73% 284.145 12,69% 

2,17% 45.984 2,05% 

5,33% 120.870 5,40% 

6,02% 138.301 6,18% 

0,01% 49.186 2,20% 

0,26% 61.070 2,73% 

0,00% 0 0,00% 

9,16% 230.624 10,30% 

0,36% 5.890 0,26% 

100,00% 2.239.184 100,00% 

OcreapeHl-1Te BKynHl;I paCXOAl-1 BO 2018 fOA"1Ha "13HeCyBaaT 2.219.966 1;1njaA1;1 AeHap1;1 WTO BO cnopeA6a co OCTBapeH1.ne BO 2017 

rOAi.1Ha (2.239.184 M11jaAi., AeHap1;1) 6e11e>t<aT naA OA 0,86%. Toa BO Haj ro11eM Ae/1 ce AO/l>t<l;I Ha nopaCT Ha Tpowo41;1Te 3a cypOB"1Hi.1 M 

APYrl-1 Marepi.,ja11M, a naA Ha BPeAHOCHOTO ycornacyBatbe (o6e3BpeAHYBaH>e) Ha HeTeKOBHMTe cpeACTBa 1;13BpweHO BO 2017 fOAMHa. 

Bo CYPYKlYPara Ha BKynH1;1re paCXOA"1 Hajro11eMO yYeCTBO MMaar rpowm~i.,re 3a cypoB"1Hl-1 M penp0Marep1,1ja11M co 58,38%. Ha6aBHara 

BpeAHOCT Ha npoAaAeH1;1re CTOKM yYeCTByBa co 5,62%, AOAeKa yc11yrnre co KapaKTep Ha Marep1;1ja11HM rpowo4M yYeCTByBaar co 13, 73%. 

OCTaHarnre paCXOAM CA pa6oreH>eTO yYeCTByeaar co 9,16%. YYeCTBOTO Ha ¢,1;1HaH(l;ICK1;tTe rpowo4M e HIKKO 1;1 M3HeCyBa 0,36%. 
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• 4>HHaHCHCKH Pe3y11rar 

<l>MHaHCMCKM pe1y,nar 

OcrsapeHH BKynHH npMXOAM 

OcrsapeHM BKynHH rpowo4H 

OcrsapeHa A06HBKa 

AaHOK Ha A06HBKa 

Hero A06MBKa 

OnMC 

(BO 000 AeHapH) 

2018 2017 

2.369.463 2.335.414 

2.219.966 2.239.184 

149.497 96.230 

13.131 1.626 

136.366 94.604 

OcrBapeHara Ao6MBKa npe,o, op,aH04yBatt.e eo 2018 rop,MHa M3HecyBa 149.497 M11jap,M ,o,eHapi.t wro BO cnope,o,6a co OCTBapeHara BO 

2017 rop,MHa (96.230 1-111jap,M ,o,eHapM) 6e11e>+<M paCT 0,0, 44,14%. Y4eCTBOTO Ha Ao6MBKa npe,o, op,aH04yBatt.e BO 2018 rop,MHa BO 

BKynHMOT npMXOA M3HecyBa 6,31%. 

11 6poj Ha epa6oreHM 

BKynHMOT 6poj Ha Bpa6oreHM co COCTOj6a Ha 31 p,eKeMBpM 2018 rop,MHa M3HecyBa 169, WTO BO cnope,o,6a co BKynHMOT 6poj Ha Bpa6oTeHM 

Bo 2017 rop,i-tHa npercraByBa 3ro11eMyBatt.e 3a 11,92%. 
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Неревидирана 
годишна сметка  
 



Неревидирана годишна сметка  

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 
2018 година, билансот на успех за годината тогаш завршена и објаснувачките 
белешки. 

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во “Правилникот за 
пропишување на формата и содржината на годишната сметка" ("Правилникот") 
објавен во Службен весник на Република Македонија.  

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува 
од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во 
согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски 
извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од 
билансот на состојба и билансот на успех, и објаснувачките белешки во годишната 
сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи. 

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не 
беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за 
истата. 
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Per1-1crap Ha ro.Q"1WH"1 CMeTK"1 

noAaT04H 3a rOAHWHa CMeTKa 

EM6C 04167406 

Ycnyn< ) floMOW 

lJenOCHO HMe \ltH.a','CTPMJa Ja M/lf!ICO ~,.>1 flPOIOBQC"' ~ a><:06.t MnEKAPA AfcL;~to:O ll.)VwT80 611fTOl\a 

Tt,1" Ha AOl(yHeHT ron.;.wKcl CHen<a 

s..,. .., pa6ora Tproec•• APYUJTea 

TM Hc1 rOAMWHcl CMeTKa ro.o.11wHa CMeTKa 

nPOBEPKA 

":. Map•Ja JaH•ynoec,a MOJ fl00$i'lll OAJaSM ce 

npM nPHK.a4y&atve Ha XML ,naTOTeKa ce npe6p,twyeaar CHTe nonaTOUH 1,1 ce Jam1wyaaar c.aHO OOAaTOlV1Te 0A XML AaTOTei<ara, 
,QOt<.omcy ¢MH4hiCYICKHTe notiaTOl.lH ce HCnpaBHH H XML AaTOTet<aTa e npae~tnHO AMrlffanHO nornuwaHa, rOtl,HWHaTa c~eTKa ke 6"Ae aBTOHaTCK"1 norn1o1waHa 

npHl103H 

BHeCere w"Cl>Pa Ha AOn: BHeCere 0111,c Ha Aon ( MuH. 3 ,apa•tep.J: 

OnMC 

AKTM&A A. HETEl<OBH11 CPE.tlCTBA(002• 009•020•021 • Ol l } 

tHEMATEPMJArnit CPEnCTBA (003•00'1 •00S •006•001 •008) 

tL HATf~AfM.t CPE.llCTBA 
(010•01J • Ol-1 •01 S •016• 0 17 • 018 • 019) 

Hc,AIM*HQC'.fM (011 +012) 

Tpa,HCI\Ol)lNM(C)eA(l9,l 

HaT~~Cpe.tCTN.,n°"rorOM• 

IV Jl,O!V'OPCNHH lllHl'W<HCKH CPEJlCT'BA 
(022 • 023•02'4 •015 • 026 • 030) 

"9oJ()'..._. ac, AOMOP<)'li4,,. xapr1-1 ... C>A IIPU,HOCt (027 · 028• 029) 

V nonro"°""" OOI.APYBAlbA (OJI• OJJ ,OJ<) 

6 TUC08HM CP£nCTBA (037 •G45•051•0S9) 

la,lo11tM .... typc)lfflll-l M M<lTfPMJo\lh4 

~)tM Ha pex:p-.K AellOll!r,i, (Klei KtflCHTap, 6H6a/icJ)I(,] 1-1 
•TOf'YHK 

Jam.o!IM ... f'Otoa,. npo,o.a,AM 

II1. KPAT1(0PO·m•1 006,APYSAft,A (Q,16 o.O<t7•048 •(M9•050• Mt' 

llo6apy~ M U,Attot -....C.K ""ao6.w,..,..'1 

r'lo6apytih<l, OA APl(MolTa no OCHOe"" A~K. npt,tAONtcl-l 
u,1pM"'1. aitWIJK M la ocr.-taTM Aae.:t"+ol'M ,CQH APJ1h1BdT'1 (npe,nMT>t) 

10 

II 

II 

ll 

II 

17 .. 
II 

16 

21 

JI 

)J 

)6 

)1 

JI 

)9 

.. 
42 

41 

" •• 

l 240.687 JlO 

4 037.212 

< 037 242 

l 226208614 

w.; .... 567 

114698 330 

•90~131 

391950 Bal 

21 246 828 

73 9'5 129 

S87.S:'4 

129 333 633 

10 -441 4S4 

910 604 671 

96708846 

4 Wa;.996 

5< 659 645 

1 609 638 

-174 011 9"11 

260.115 <II 

36 409 Jll 

22 018 SH 

Browse No Me selected 

- vi:,6epeTe ••• 

Hcnpa111ea Ha 

•S>enHOCTil Y 
,c.coo..a _ .... 

l 8Sl 061 

. 882.061 

1 24<> +15.6~7 

6:0.701 903 

114 699 13'1 

506 OOJ 17J 

390 sg.: 6C, 

29 5% 104 

55 8&5 !38 

4 29! 1:,5 .. 

35.111 4'JO 

35 111 400 

3S11!~ 

8 , .... "i.909 

8 .146909 

728 636 233 

:•2689 00S 

87 57S 926 

3 737 60S 

46 S83 315 

• 189 095 

5i l~S 921 

3:: :Sll67 

41 03.2 871 
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Cr1Tyraptt"' peJCpeM 7l 

OCliKaTM~ " 
VU AKYMY™PAH4 !10£,.i.'SIC.A 75 

V111 ll>EHECEHA 3Am,A (-) 76 

IX JlO!wlBICA lA JlEOOBHATA rOA~UIA 11 

6 OO!PC,M (062 • 085 • 095) 81 

l llOJYO~~t PE3EPBHPAl'bA )A Pl1)HUK H TPOU.()UK 82 (Oll•Ol4) 

PclepaM~· la oettJloM. 01 ~-M l'I (.11,t-..M o6apell.ot 1(0H 
83 IJN6o1' OtM I e 

Qcl~KAOllfopo-..i pcirpa,pa...•MP .. lH4M l'I f~lot 8< 

m 0Jl/lO*, EH11 ll~H.I 068KKK 9• 

lY l(PATICOP0'-4HK 068PCI01 (OA 096 AO 108) 95 

06tPC<M ~ noep»- ,tpylll'I .. 96 

06IOC(it~.I~ ...... 91 

06fo<(M J,1-..+(.ol Aetl0:M1fll ol 'l~~ 98 

Te,i()lt,14 .&..,_.KM o641Pcl(1o1 101 

V OllflO:.C H() MAJWt,f HA TPO\!OJ\f \1 OPHX0Jl~1 80 HJl~mn 109 nEPOOtlH(l18P) 
6,(YOHO l'lACltBA rl'IA8H1t'""' PE.3fP811 H068PCKH 

Ill (06!, •OIJ •094• 109• l 10) 

9 IOHE,tUWChA EBJo4JIEHJKJA.-l'W:M8A 112 

PEr11CTAP HA rOA11WHl1 CMETKl1 

C.rre noa.a ce Ja.o.P*awM , 2013 ue~paneH Pencrap Ma Peny6ri"Ka Ma~,1;,a 
6yn KyJMa1-1 )ocMC%)0«:1t11 nMTy 6p. l JCXX) Cicon,e 
Te/I. • )89 2 )288 100 
a,a,c • 389 l 3123169 

693923 

279.008.606 

279.008 606 

5124633 

2156.<16615 

19 137 

188'129262 

ll 28l 9SJ 

163 61" 8",2 

1.060.148SSl 

180036.769 

13156.492 

866.955 590 

775.074 604 

284 363 337 

136 366 325 

212 580650 

8.227 282 

2571 .103 

5 656 179 

11314.7n 

204 353.368 

12 709 409 

1S1 25l104 

l93 108 

9 997 647 

48 391.926 

2156416615 

19 1)7 

https: ·e-subm it.cnn.com.mk AJ\OL'admin AA Submit.asp.\ ?id 

738 340 

160 157 300 

160 157 300 

8-tll917 

19137 

I 772 8CS94i 

JJ :S'957 

ml6-l968 

979 115.ao· 

l&l.036.769 

1l.1S6 .:i92 

786 082.541 

7H 639 :,s 

18-l 363.337 

94 ~ 182 

19144) NJ 

1.82: ,~s 

25 007 031 

164 &17 647 

5 sr, 1ss 

l~S ::~ 6)1 

fo4 981 <56 

:9 1)7 

3i omw-1anHO «JC)t<Tt...t Miit c~tfl'<'·.)t 
noenoo.l""{taMt' 

GooQle Chrom~. Mo1'1 frtfo1r, Ooera 

2, 19 '2019.11:08,\ ,\1 



on11ec1 BaH>e f"o.n11wHu C,1eTK11 npeKy Be6 - Lle~1Tpa11e11 Perncra ... Imps: e-subm it.crm.com.mk <\AOL 'admin ,\ \~ubmit.asp, '!id .. 

I of2 

Per~crap Ha roa~wH~ cMeTK~ 

noAaT04H 3a rOAHWHa CMeTKa 

EM6C 04167406 

Ycnyn, \j floMOW 

uenocHO MMe: v\H.Qy(Tpl'1}c1 3a Mne1<.o ~H.t r.po~tl&O,Q,1 "'(Of(Q6;,1 M/lEKAPA Al(U1•0Het)CIC.O .O.DyUJT80 6..rrona 

r~m Ha 40KY~"'°' rQAV.WHd (Mf?TICa 

6.1.a Ha pa6ara Tproec:.11 .ai,yurroa 

T1om Ha rtW'IWHa CHeT~ r~w..a CMena 

nJ>OBE_l'KA 

llHCTa Ha rpeWKH 

OpH npuKo-..yaaH>e tia XML AaroreKa ce npe6i:x1wysaar one 0011arou~1 "' ce Jam1wyeaar caMO no,naTOll~ne on XML narore1eara 
tlOKomcy <!>HttaHO,ocme no.naTOU\.'I ce H(npaettn H XML AaTOTeKara e npaBHflHO .n11rHTa.nHO norm,waHa. rOJlJ1WHaTa CMeTi,;a Ke 6\.'lllC dBTCMdT(Kl1 nOHH1UJ(Hld 

npHl103H 

<l>HllTpHpaj 

Bsece1e wM<!>pa ..a A On: BHeCere onuc t@ AOn (M111tt . 3 Kapai.rep.1): 

Om< 

• ()cr~1,1 MpMIIO,a,1 

lantllCM Molt'OTO.. l"IPQM..,,.M M t..t.AOIIPw'Y40 nl)Ool.MOACllO "· 
l"IO-.eToito, tt•ro,1",..-r• 

lanH!i:H till fOTOGM npc)Ml80AH M ~OIPu.otO npoMlllOACTIO H.t 
cp.1,or 11,1ro110,•u 

iit.,1o1r1.NoJto.-.O concrae,.o 11po.t.M>.acrao M Y"'"rf"M 

D PACXOAlt Oil PA60TEH,fTO 
{208• 109 •· 210+11 I •212 • 21)• 218• 219 •220• 221 ·222) 

H.~IIC)t'A..acl Mj)npc:,aa,c.etc"tf(.TOIIM 

~cl IIPt'.At«T Ha npoA.aAl!HMl f "·' ('JM}41'11 pe>epeH" 
Jle/'I~. CMTf'.t, "'"111.•,n,p, Kaltax.a M auDryH.11 

~...X-.Jy~fta'.yMlo~(~..l"1 ... f'J .. .ao.4'Tl'IIC.,M 
(pc:A~Tl,li 

8pe,Att0e;>t0 ycornacyloht (o6tl8PUH"r..,..f) w.a , No..,,r, 
CS)e.ACfU 

Oc-i~M Pl(iOAol DA pa6ou:, .. no 

• ~CWCIIH np1ttOAM OA 0AH0C.k CO notp).lH-it APYW1 M 
(12S• 126 • 111• 228) 

• ~o~ llOOC:H09 ~c.,pc"" IW,JJIWCM 0A ~TO.fCD noeplcNI ...,,. ...... 
• ~OA .. OA anoicyu,.i IO t1enoapWHt1 ,tpyU/l&a 

• ~•o.a .. no oct10t ~ "~'" ca p,,6,o, l!h>" c.o Hf!JtOCI»-" ....,..,, .. 
~l0Alfl no OCH09 KoJ 11:'rp(H'4 palll,•cH OA pJ6o1"1>e co 

~oepllH1t .1pywr.a 

OJK,na Ja AOn 

101 

101 

lOJ 

10< 

105 

206 

107 

208 

109 

110 

Ill 

711 

Ill 

114 

llS 

116 

Ill 

118 

l., 

VO 

112 

Ill 

2H 

121 

129 

230 

Ill 

HetOJ,) Tel<OBHol ron1oi(I 

Z .16'1800641 

2 ~ .. , !31897 

l2 194 8ll 

46 583 373 

71 117 530 

l -167 939 

2 236. 428 337 

1 296 099 863 

,:. 850 861 

894 116 

3oi 7,'S6ll 

48 249-937 

118 348 779 

72 522 899 

6 5S8060 

29 020 287 

ll 217 533 

133611 661 

2G' ~:..; 

5 644 884 

20] 452 409 

4 662 585 

356.9SO 

356980 

1 2~8 

) S80 ;:i 

4ll946 

I B<owse No file select~ 

•·· IAJ6cpere •·• 

Hcn~aw.a ,.a 

apt?A MOCT a >a 
TCMOOHol 

ronM~ 

npc,xonKJ rOAMHa 

l J:~ ).., 79. 

11 81S !,2S 

119 250 797 

: 689 550 

l 177 066 679 

l OS9 SJO 61-1 

1163 lll 

:s-, 141 026 

•- ,a1 596 

!20WJ73l 

28 806 319 

10 529 ll• 

138 30090) 

• HS5 608 

61 06~.ss5 

5 603-069 

I 176 439 

l87 

J 271 •ll 

1 IS)Z20 

2 ' 1912019. ll:09A\1 
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l\l Ot-1.t\AtlCHCK\4 PloCXO.'.).H (2lS•H9• 2,.0•Hl • 242 •241) 2l• 

~CM(ICH p.K1'0AM 0,1 OANOCM (0 l"IOtlP:NHIII APYWT 1W 
2)5 a16•2J1.nsi, 

P••OAIII no O(tlO .... l(;}too~M OA p.a6or&1,e, conoepl.ltl>'I APyWfM 136 

P,c:10.aM no oc:MO,"' <yPCMl'I p.un~ c.1 pa6o,~c '° noep~ Ill ...,, .... 
PatXO.,.M nooo.o, ... ~M OA pa6o1e,,.eco ~lattM 

139 
APYWIM 

• PM:XOl,M no 00t0tt1' 11.yp(,tM ~lfl>U(III OA pa6o,e..cco 
2'0 hfflOlip~,1pywr .. 

.Qo6n-..oa ~a.·.cnopi6otet..t f201 •223+24'4:~ 
(204 205•207•234•2'S) 246 

D.o6MIU npu_ OAatfO',yMtoe (2'46• 2"8) Mnl'I (246-249) 250 

.QilHCHI Ka,11o6 .. •• 2S2 

HflOn06aBl<J. lAn£1Xl11'1ATA ron""' ·2so.1s1,1u21,; 155 

r\>0(.~6poJ K<i 1P.cior0<11 .,., OC.HOM tta "",l(°"' "" p.60,• .o ,,, 
flJ)«f'ltlllOtlM..01 ot'P..OA (IO itnCO/tyltN IOtt(>C) 

6()c)J tta M«.euM tt•p,l6ot~(IO ¥1COnyt&4 M:»iOC) 15& 

ll06"8KA/3N'Y6A lA flEP"l<).ll ,,. 
llo6.o.1ic.a llO}ol M" np.u-wt, Na KNTet11ne "'aiW.tlM Ka McllM"IHOTO 

160 
AP't'WTIO 

lAP"60lYBA~O 00 AKUKJA 264 

a...y,,... OCHOa1• ....,., ya.Nd no ~ .. ,. 165 

Jlo6MM.i ),) (0AM.,,1f ,\ 269 

0c, ...... uctot'$:JH•iA~-· {27l•'7S•277• ]79•1!11 •281) 

"' (l7ol • 276• 278· 210•282•284 I 

Oct~.ICf!'Ol"'~tN.l lilf)'6.I 1274•216•218• 280•181 • 11") 
171 (2n•27)•277•27'>·2•1 • 281) 

3.-'y6H 0.t noetopttO Hcp&t.e Ka (%)1..att(lotC"l(\1 Cp(".AC1M 
216 P1Cnonol(JIWIM :ia nPQAa)l:6a 

~;t,1~W.....Cl{o1te~Jeplollol~eii:~ .. tp('ACfllol 119 

Hf'TO O(J,)H,,IT,I Cec>nl!l,)fH,l .t.o6tt_,. {271-285) 186 

• Hc"rO OCT,lh,lU Ceon¢,a'tKa wy6H (28S·271) HJ111 (272•28S) 187 

• I.\KynN,1 Ceoo¢1itTMi .1o611111U 3a rOAIUioll,I (269•286) io!llio! 
{216170) 188 

PEr11CTAP HA fOAl1WHl1 CMETKi.1 

CKTe rc>aaa ce JanJ»(tH11 C> 2013 lteH'TPille" Per"-<riP"' f'env61"!111<a Mtll(e.QC)tu1}a 
6yn l<ylMaH lx:~11 nlff'Y 6p. 1 HXX) Cl(()n)e 
Tel\ + 389 2 3288 100 
<1>•" • 389 I 3123169 

8.071 882 

273 361 

273 )61 

7 <52 30-I 

3-16 217 

119197 172 

149.-497172 

J3.JJ0S4o 

136 366.326 

169 

JI 

136 366 )16 

136 366 316 

I 256 

1156 

136 366 )26 

ll7ll :l4 

J) 731 2)4 

1373113" 

122 635092 

Imps: e-sub111it.cr111.co111.111f.. AAOI admin '\ASubmit.asp\?id ... 

5.890. ll<> 

• 16).860 

2 577 

I 123 899 

96 llO. :13 

96 :JO Ill 

1 6JS S3l 

871 

8'1 

94 6N 282 

I< )17 509 

1Qa92J 191 

)c1epu; H Btte( 

3a om.-.. a.no<> ~t..e-.. Ca,t;.'t,.JT 
~ .. Yei"'t 

Qx;lo(' Crvome, Mo,&:i hefo, OPtt'a 

2 '1912019. 11:09 A \1 
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Perncrap Ha rOA"1WHl-1 CMeTKl-1 

noAaTOLIH 3a rOAHWHa CMeTKa 

EM6C: 04167406 

uenocHO m•1e: litH.AycTPi"lja 3a MneKO Mllf!',IHM np()Hl80,llH H C0t<08H MnEKAPA Alc.UitOheO(KO APYWT90 6..rrona 

TMn Ha .QOl(y"4bl'T : r~wHa CHen<a 

8'1jl ..a pa6ora: Tproecx" .Qpyurrea 

Twi Ha ro.c.,..wlicl c...ena fO~l.:JMa CMeTKa 

11PQBJPKA 

flHCTa Ha rpewKH 

npi.1 npMKa~yeal-be Ka XML aa1ore1<a ce npe6pHwysaar one noAarou~, H ce JanHwyeaar caf,4() notiaTOUHTe <>ti XML 11aroreKara 
.QOK011;ey 4»,1KaHC"'KHTe f'lO.QaTOUH ce Hcnpa&HH H XML AaTOTeKara e npaeMHO n11nnanHO nornuwa...a, ro.a,HUJttara CMeTKa l(e 6~11e aeror..atc11:~1 norni1wa...a 

npHl103H 

q)HllTpHpaj 

BHeCere w"<t>pa Ha A011: 8Heeere °""' ea AOn (MnH 3 .apanep.,)· 

OnHC 

AtiyMy~ ~fll14J,ll.~),I .... (04)tlf!J)CO l'M1.1&c..a 

Ce'~ IPeAHOC:1 "" CO¢JT"'l)CO 1111u&t1.1.i {< w1o• • ,t,Qr, O<H 01. 
6C) 

• Ka6a8Ha 8')('AHOCT ""1 rp.AA, .. ,o. 06}C911 j,f OA IMCOl(OrpM6a IIQ,1 tt• 
w:opMCT at » IPU,ICHte ~ ae,.an 

• AKY"'Yl™P:tKa ""°P' lollllUM~ tt.l rp.\a~ri o6Jt'Cl14 OA 
..COltorpaA6.l COM ce ill)pt<CT,lf »apwr,,.e HolACJ0()(.1 

• Ctr~~Mocr .. ,1rp,a,.t'.)(ffillo6r,"lolOA-..COl«XlW,l6.J,~~Ct 
t1op1Kt.n lo1 ~~At,.OC:l (< M/hl • A()(l0J2 Cl.I f.C) 

h.16-.• 'Pf'.AMOP ""o6rtM CIA " .. (.,U)ll)._6. 

.-.yMy~ ,lHOpl .. J&. .. i,11 ",I o6Je'IM CiA -Cll0f'P,l,A6i 

•Cfr'ii.iN~1'0Cl tt.1o6,e,«tl'IO.t-c.•Orpa,Q6i{< 11,, .. "A,:,0012 

OA 6C] 

• ~,l lPC,lltO{l N,,l 111,'4)0pH~~ 11 le,o,t,l.°"'l"l'llt ... K' 11,1 -l«Y"'l'™Pat1.ol aHOpt 11J.11.t11}1 "ol M~,\IJ....c11a M 
le/lO(OMYHM ll~it(l(,l Onpc!IHa 

• Ce-~ IPCANOCT It.I MH(%)0pMau..c. .. , M r t11eic.o...'l""..at.il+(.l(a 

onpeH<1 (< M~ • A0n 012 OA 6C) 

~,llptllltO(T NJI-.OAA}ylf;Xll.lOl"lpc,t,I 

' MyHy~-.OPlMJ,&1,it)IN•Cltvlt,TCl(~Qnpo.a 

'(fr'~IP(".A"°'l N,,l .. °'"'J1fY1tl){.c,1()npeN,I (< k/'IM: A()l'1Ql2 

oa&C) 

• /lOW-opo-tHM ~M M olPt,lMTM AaA'"'4 Kil f prOKllM Al)yllll N IO 

f1Pt"NJN,,l H Ai,JlllJltW (on(TfM!t«I M .... M npetnp>1),ll .. )ot. IO 

"""'' 
.Q.0/V'opo-tN>'I Jal.',,IM M llp,i'AMTM Aa.&th>'I N,l 'tltllNllH nMl.l,\ TPfotl.i.11 

noe.At1-.lt11. »16Cl 1,1,+K. XM,0Atlllt14. C-.oc101M apta!Je/1>1 t"9 

Ae)ttOCT 14 1teflpo¢1,1fNII Opl~M.WUMll 90 JCM,ara 

8nolq'Pt,a IIO ,lill(14f\>'I MlA,lAthM OA lPfOll(lltM APYWT BJ 10 

OJ)o'ldT ... M,Ap~(OOCfl&«J II )akMO~npM),UMld. lO 

~)If.I(< .. ,w • A0n 021 CIA 6C) 

TproacxM <i)allTit M -.at<M Aa.leHM toll TptOICW.M AP'rlJJfNIO 
npMN'llololM .c.p~ Con<Tl&«l M ,....14 npnnpM),)T14J,I 10 

l&l)ll,ll 

ll)ro«,r:11111.Pt.\"'lH M -....CM "4&&«,1 N,,lQ+Jtt .. 004 II~. I~ 

f10UMIIU."'. ~ .. lfM. JieMJC)Af'~. UMOCT0>1H ap...Mlet\111"" 

A~ M"""1P0¢'11Notopr .... l4~"'IO)r.Plj,al• 

~ rtt_..,..., :conc11&o ...... 11111.trutra,,) IO •w-"' 
t'IOCCAyUHot OA ¢M ..... M fl~. TP,OIW,H10tA- ~. ~, .... o1, 

104,IOAeJIUK. ColMOCTOJttK apu.!.le/1'1 "'AC1'(>CT III He'1~lthl 
O()r".11HMlal.U04 pe'i,<t pt1p.at11-110 lf't.4~~< OA A0006S 0A 6CJ 

• (lpMKOAII OA npo,ld}ll6a H,)(t01114{< Mllll • AOfl 201 OA 6V) 

01Hi11Ct1 :,a AOn 

611 

612 

611 

6JI 

6)) 

6H 

63' 

637 

618 

61'1 

6•1 

6<2 

60 

6•1 

66S 

b66 

6M 

670 

679 

11 193326 

10 7SS 701 

4)4 617 

l!46'JS3l0 

730 210 Ill 

241 057.)83 

488 15l 8l9 

968 257 

607.sa.J 

3 912 407 

I 506.696 

I 405 712 

22.373120 

IS 359 S72 

4 Oil 3<8 

20 681 31< 

8 601978 

19 <l6.o6l 

9 9015S7 

ll9 5<1 

I 3)9 851 102 

••• "1J6epete 

6pyTO Ja 
U!KOOH.l 

l'"'OAHH,l 

Hcnpaetca Ha 

epc,A HOCT a Ja 

1eKOOKcl ,..,.. .... 
10 391522 

I:; 6'JS llO 

"8 651 S87 

505 359 603 

968.2S7 

)14 287 

t,4)970 

2112862 

617 4]9 

20 411618 

14 513 671 

5.91)941 

:1962 116 

l 196.961 

JS 111400 

JS 78' Bll 

IS l60.ll3 

2.)10 JOI 791 

2' 192019.11:09,\\1 
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rt,M-.QAM 04 11POAb<WKiyCJlynt (< i,1no1 • AC)f1 202 OA 6Y) 691 286 695 1: 351 

llp.uOAK 0.1. npo.t.<b(6a 1M npotll90Ao4, C1'01t"'" yC/lyf\1 tt.a 
692 1 971037 S69 2 060 693 Oil 

IOMal..JeM n&J4) {< MIilot • .AOf1202 OA 6Yj 

• ~IOA" OA npoAa•W "'npo .. JIOAM, CTOIUI .. yu,yrM""' 691 368 100 028 m io~ iis 
CTJ)JKC!Ot ~ ( < M/h4 • AOf1102 DA 6Y) 
£lo6M~ 0A npo4obC6,J t1<I HeM,tl~Jhl.)MH11 H MilTe;)Hjo\llNM 699 14 717 ! 1i5~ 7S7 

Cpc.tCIN (< 1o1.t1" • M)fl 20) OA 6Y) 

.0.o6MBII.K OA npo.aa..-6a tt.ay"tC!CllO .0 .. ..., .. ,a,, .. upuo, OA 101 10 812.()(); 
~l10CT (< t\llM • AOf1 203oA ftY) 

rlpt,u:QAI'! 04 .. ~M (< MIIM • A0n 20) OA 6Y) 703 33 • 9)3 

~et-.. 01~ no6.lpy...-.. .. npt,ICOAIII 0A0ftto4{. ,_. 

'°' 1 13'1829 I 879 ol6 o6epcJt14 ( < 11'/M • A0n 20) OA 6Y) 

~0,1.lt 0.t. Yl,."YIWh~""' AONOOO,.,rl peltp~ [ ,c Hl'h! • 109 3.675.115 5.523.865 A0n 203 o.t 6Y) 

()o~H l"IC)•UOA>t OA p.ticne,,,e-ro(< M./11'! • AOn 203 O.& 6Y) 710 3.707140 S.&17 1lS 

l'\MJ.OAH 0.1 nop~H tO,lotNM (< M/IM • AOll 203 OA 6Y) 111 2 850 876 7.Hi 

llt>MlfOAM 04 A~Cl•AM rn 1 248 981 

Pacxo:." H.1 np0,"1.Ab<lt npc)"JIOAM H yC/lyn. 116 1 474 807 08S I 358.311 ll'l7 

Tpouou.,, M crl>C*>41n1 "l'WT~)il/lM ~< >V\M • AOn 208 OA 6Y} 111 931 716 290 ?IIJ. ll0.<6-1 

~o.1.~u .. N'Tep,!)1/'1'1 (< .. ,, .. • A0n 208 OA 6Y) 110 1.066.090 : o:, 63S 

Tpou,t>wt Ja~(< 1t,iM • AOf1208o.t 6YJ 111 290.192 909 ,II :s:? 50< 

Y""¢opMM·>&llfMT ... o6tw:W• \0 o6y91l!4 m 716 IOI 685 •1s 

f'Wtep11)an lil "ft4(lQ9C: M OAP)lrf .... C: {< .. n .. • .t()O 200 OA 6Y) 123 10 119118 7 886.953 

6oA~ (< lo'ln.t4 • A0n 208 OA 6Y) 1H 3462145 ! 767 964 

rloTPoUbl<t t,,t1Clp11"tt\i tH~1,1,ta (< 11,," • AOfl 208 OA 6YJ 111 23144 515 18 937 161 

rlOTl)Ou.L")il"I ~r,C._M HlPMM (< 1,1r, .. • A()O 208 OA b'f) 116 }4 779 l 18 2" )l) 04\ 

rlolpGU,,C.o"I pt'Jl'P9H; .. AMC>eH .. M.,es)M)l,11 .. .W OJUl..,..,, .. ~fc .. 111+ 
111 307 129 l!l19'1l 

s. M)(l 208 OA 6Y) 

0tnMC Mi ( Ml fH M .. ~r,p, '"6an,i._. M .-roryM .. (to na J"4'l45 316.129 
npo.o»o.1,oao)(< "'* • AOf'l 2C. o,, 6Y) 

T~ltol'ly("''" 10 Jie,4J,lll(< 1<,~ .. • AOl'l211 OA 6YJ 719 110157.997 :,3 •2!.070 

lpa,tCnO()TM .. yCtlyrM IO Ct~flO{< MIi .. • AOfl 211 OA 6Y) 730 12162 490 3115 68) 

rTfT yCll'yf"H IO J&l)'r•(< otllM • A0n 211 OA 6Y) 131 166 370 :10)9 

nn ycnyrn 90(Tp."1CTIO (c MnM • ,\()('I 211 OA 6Y) m 154186 216.199 

nc,o.-:.oACT~M" litHolenmcw. .. yu,yrM (< M/lM • Aon 111 OA 6Y) 134 341465 14888:0 

~M JaA~ npoctap.. .. lO~}alil !< ioUIM • AOf1211 m 2 974 311 5 7S9 830 
OA 6Y' 

~11.Monpe,,t.al< 1<11 .. •AOf1 2110A 6Y~ 7)6 6477':: 1 JS5 400 

...,...,,.~ .... t..a.&OHllCI"' w ~ ~ 60IICAvaao.e 140 308~14 ~3715 

• Ha.:OM«TOUIII )i o,npe,.,.-,~ ,.. .. 11.,.a..e IO l'IOi~ .. (< Mr..t ,., 668.004 .ri:\ 69! • A0n 217 OA 6Y) 

}r6.u,t'"4 tt¥1),i,AMI< \OJI .. • AOrl217 0.16Y} 7•3 450.276 5:sm 

• Ptrpec :,a roA~ 01"'°1) ( < """ .. • N:>n 217 OA 6Y) 14'4 1312960 3 770 531 

.QMClttMUM Ja CJ1y•6o111 R+ITYlattol. ;t()l(c:aa..a 11 na1 Hl1 tpoUDUH 
111 1 227.829 I •SJ 912 

(< IUll1 • AOO 217 OA 6Y) 

,Qttellti-'LP' lilC/lyM~MniTy.._a (< .. JIM• A()O 2110.t 6Y) "' 27.21• 96.190 

• Ka.toH«, ..... Tl)Oul)WHf Hi ap,,6o1&1.tTfM no1aPl)Uof (< .. ,1o1 • 

'" 2 Hl.241 )0767J8 
.t()n 211 OA 6Y/ 

•l'loA~Mtltp,16of~l'll,1< l'lr,. •Ai>f'l2170~6Y) m l"S i8l 

T~l'IW0'1f,-Jr,<.,..f'IPf9()lA01'10AP,.C,(Htl !< \,1/ltll •AOfl 
11• 14, i'l8 9'15118 2170A6YJ 

Ha,o.Of«TM M ~\O l'I rt;)MIPf.Mr'HM 1),,116otM { < ..,,,_ .. • AQl'1 
716 453 309 529.379 2170A6YJ 

• Tpou.oLlk w M.t40tt«1 M APY™ np.,~ tta 11M.10peuo1 "1t&ielllol 711 281062 ISi 511 ~ 'fnp.aetlt M l'lfAJOptM 0A6op, 0,&6op tt.i AMpeitTOp.! l'I ynp.aMtetlH 

• TpowouH wcno,oopc,aa(< """ • AOn 212 OA GV) 718 113.720 660 800 

• Pei.pe.JeH&,tM),I (< "'"" • AOn 212 OA 6Y) "' 16 987 169 14 518.867 

-1\)C!,t .. M la oc.11rypyl,hf: Ml .. ~,(<""". AOn 212 OA 6Y) 160 3171)71 3.6som1 

• H.\lOMeCT 3i ~ap(l(M ytlfyrM ( < M/ltl • AOf1 212 OA 6Y) 161 1 712 4S2 1973 66-' 

· ll.-..ot..11•~"':a,a.,;,11 c,,1pe.,y,n.,01 j< 1,11 .. •AOf"l}l]o1t,v) 161 •s= 679 )40799 

~A0..«14 ICM lte ,-..,:~ 0A pc.Jyllf~Ot (< MM• AOfl 212 CA 163 m5161 101 04• 6YJ 

• '4~..-,tMt'IJ.ll)ylll.bt.l,aUIO~)IU11UpaHCllO(c .. n11 • 164 294 875 196.623 AC>n 212 OA 6Y) 

• OctclNatl'I ,poL;J)U.;t ... p,t;oro.e,o (< Klh'I • AOn 212 OA 6Y) m 22 329 507 10 W> 160 

IC.UHM,~ Ha.t<>M«rou11 :NWteTM "apyro (< 111114 • AOn 222 766 24 290 22989 OA6Y) 

P"4ttll!'Ct l'lp,IHa Ao6.•&11,I 110 86.388 642 132.871.260 

~~ 6PoJ"' apa6o1 e,.t lfPJ OCt;oN ti• coc:ro.)6,,lr• M• cpap, 
111 169 11: ,.. ..eceqot 

PEr"1CTAP HA rOA"1WH"1 CMETK"1 

'of 3 2' 192019.11 :091\M 
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Perncrap Ha rOA1'1WHl'1 CMeTKl'1 

noAaTOl4H 3a rOAHWHa CMeTKa 

EM6C 04167406 

Ycnyn, 

l,lenCCHO ~.Me; ~ycrp"'1Ja 33 Mnet<O Mlle',+Hl.1 r,()()M)BO,,QH H c~oe" MnEKAPA AKU..tOHeP(KO lU,)yWT80 6ITTona 

TMn Hd ~e,.n-: ra.a.,.Wkc1 CMenta 

B'1A ... pa6ora· Tp<oeo<• /IJ)ywroa 

THO Ha roA-1wHa ~nca rOA,twHa CNf?Tl(a 

llHCTa Ha rpewKH 

~ Map11Ja JaH<ynoecxa MOJ npo<!>,v, Omaea ce 
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nPvmor 3 

06JACHYBA4K~ 6EJ1EWK~ 

1. onwrn v1H<!lOPMAL.(lt1lt1 

• Ha3v1B Ha APYWTBOTO, cpopMa Ha rproBCKO APYWTBO, 6poj Ha perncrapcKa BJlOWKa BO TproBcrnor 
perncrap; 

• CeA11wre; 

• npoMeH11 BO perncrapcKara BnowKa BO TproBCK11or perncrap AO nep110,£\0T Ha 113BecryBaH>e; 

• noJHaYajH11 ,£\ejHocrn Ko11 rn 113Bpwysa; 

• vl,£\eHrncp11Ka411ja Ha noBp3aHvi cy6JeKTv1 (Ha3v1B v1 npo4eHryanHo yyecrBo); 
• 6poj Ha spa6oreHv1 npeMa creneH Ha o6pa30BaHv1e; 
• ConcrneH11YKa crpyKTypa; 

• Apyrn peneBaHTHvi v1HcpopMal\1111 3a p,pywrnoro. 

2. OCHOBA 3A nO,[\rOTOBKA HA rGAvlWHATA CMETKA 

• V13jaBa 3a ycornaceHocr (Bp3 ocHoBa Ha Ko11 craHp,ap,0.11 e no,o.rorneHa ro,o.11wHara cMeTKa); 

• vlHcpopMa4v1ja ,o.anvi rDAl1WHa CM€TKa e noep,v1HeYHa 11Jll1 KOHCOJlvl,£\vlpaHa; 

• Banyra Ha npe3eHra411ja. 

3. 3HA4AJH!t1 CMETKOBOACTBEHvl nonlt1Tlt1Kv1 

• KpaTOK oni.1c Ha n03HaYajHl1Te CMeTKOBOACTBeHl1 non11rnK1i1 KOvl ce np11MeHern BO ,£\Bara npecMeTKOBHl1 
nepl10Aa BO rop,11wHara CMeTKa (3a np11XOA11Te, paCXOA11Te, HeMarep11jaJ1Hl1Te cpeACTBa, Marep11jaJ1Hl1Te 
cpep,crna, no6apyBafbara 11 06spcKv1re v1 p,pyro). 

4. KOPlt1CTEHlt1 nPOL.\EHKv1 

• np11MeHern Mero,0.11 Ha 3Ha4ajH11 npol\eHKl1 Ko11 ce np11MeHern (3a HeMarep11janH11 11 Marepv1janHv1 
cpeACTBa, np11xop,v1, pacxop,11 v1 p,pyro). 

5. nPOMEHA HA CMETKOBOACTBEHvl non1t1Tv1Klt1 v1 KOPEKL.\lt1lt1 HA f PEWK!t1 
• Onvic Ha npoMeHara v1n11 KopeK4v1jara (sp3 ocHosa Ha Koj craH,QapA v1nv1 p,pyra JaKOHCKa perynarnBa e 

HacraHara npoMeHara) 3a Kovi no311l\11v1 Ha ro,o.v1wHara cMerKa ce o,o.Hecysaar 11 KBaHrncpv14v1paHv1 ecpeKTv1 
OA v13spweHara npoMeHa v1nv1 KopeK4v1ja . 

6. YnPABYBAf-bE CO Plt13lt1K 
• Oni.1c Ha p"13"1KOT (KpeA"1TeH p"13"1K, na3apeH p"13"1K, p"13"1K Ha fl"1KB"1P,H0CT) "1 KOp"1CTeH"1 MeTOP,"1 38 

MepeH>e Ha Pli13v1KOT "1 KBaHrncpv14v1paHv1 v1HcpOpMa4v1v1 38 pv13v1KOT. 



7. HEMA TEPv1JAnHv1 CPEACTBA 

nareHrn H OcraHarn 
Cpe,qcrna 

m11..1eHL1H 
ry,qsHn Cocprnep BO BKynHO 

cpe,qcrsa 
no,qrorosKa 

Ha6asHa BpeAHOCT 0 0 0 0 0 0 

CallAO Ha 1 JaHyap1,1 2018 
7,428,721 0 12,028,490 0 0 19,457,21 1 

(TeKOBHa fOAl-'IHa) 
3roneMysaH>e 2,361,845 0 592,660 0 2,954,505 

HaManysaH>e 0 0 0 0 0 0 

CanAO Ha 31 .QeKeMBPl-1 
9,790,566 0 12,621 ,1 50 0 0 22,411 ,716 

2018(TeKOBHa ro,q1-1Ha) 

lricnpaBKa Ha BpeAHOCTa 0 0 0 0 0 0 

Ca11,qo Ha 1 JaHyapi,, 2018 
7,327.435 0 10,247,714 0 0 17,575,149 

(TeKOBHa roA1t1Ha) 
AMoprn3a1..11-1ja 799,324 799,324 
HaManysaH>e 0 0 0 0 0 0 

Ca11Ao Ha 31 .[\eKeMsp1-1 2018 
7,327,435 0 11,047,038 0 0 18,374.473 

(TeKOBHa fOAltlHa) 
Hemo CMemKoeoacmaeHa epea-
Hocm Ha 31,[JeKeMepu 2017 2,463,131 0 1,574,112 0 0 4,037,243 

(meKoaHa zoauHa) 

Hemo CMemKoeoocmeeHa aped-
Hocm Ha 1 JaHyapu 2017 101,286 0 1,780,776 0 0 1,882,062 

(meKoeHa zoouHa) 

Ha6aBHa BpeAHOCT 

CallAO Ha 1 JaHyap1-1 2017 
7,650,076 0 11 ,855,366 0 0 19,505,442 

(npeTXOAHa fOAltlHa) 
3roneMyBafhe 414,750 173,124 587,874 

HaManyeafbe 636,105 636,105 

Can,qo Ha 31 ,[\eKeM sp1-1 2017 
7,428,721 0 12,028,490 0 0 19,457,211 

(npeTXOAHa fO,QltlHa) 

lricnpaBKa Ha BpeAHOCTa 

Can,qo Ha 1 JaHyapi,, 2017 
6,797,709 0 10,247,714 0 0 17,045,423 

(nperxo,qHa ro,q1-1Ha) 
AMoprn3a1..11-1ja 1,161,752 1,161,752 

HaManyeafbe 632,026 632,026 

CanAO Ha 31 AeKeMsp1-1 2017 
7,327,435 0 10,247,714 0 0 17,575,149 

(npeTXOAHa fOAltlHa) 

Hemo CMemKoaoacmaeHa apea-
Hocm Ha 31,[Je«eMepu 2017 101,286 0 1,780,776 0 0 1,882,062 

(npemxooHa zoouHa) ::::: >°~,so.ii;, 

Hemo cMem«oaoacmaeHa aped-
Hocm Ha 1 JaHyapu 2017 852,367 0 1,607,652 0 0 2,460,019 

(npemxooHa zoouHa) ~ 
t, II TO J 

<!) 

~ "'= 



8. MATEPv1JAflHv1 CPE.QCTBA 

3eMjl'IWTe rpa,Qe>KHl'I 
OnpeMa HHsecrn~l'I 

BKYnHO o6jeKrn l'1 BO TeK 
Ha6aBHa Bpe,QHOCT 

CanAO Ha 1 JaHyap11 2018 (TeKOBHa fOAl1Ha) 114,698,330 729,619,844 1,556,808,574 149,677,880 2,550,804,627 
3roneMyBal-be 3,244,450 129,081,845 80,428,222 212,754,517 
HaManyBal-be 342,281 100,184,895 100,527,176 
CanAO Ha 31 .QeKeMBp11 2018 (TeKOBHa roA11Ha) 114,698,330 732,864,294 1,685,548,138 129,921,206 2,663,031 ,967 

HcnpasKa Ha spe,qHocra 

CanAO Ha 1 JaHyap11 2018 (TeKOBHa roA11Ha) 0 223,616,271 1,080,742,729 0 1,304,359,000 
AMOpH138l\11ja 18,801 ,786 114,010,553 132,812,339 
HaMany0a1-1,e 347,985 347,985 
Can,QO Ha 31.QeKeMBPl-1 2018 (TeKOBHa f0,Ql1Ha) 0 242,418,057 1,194,405,296 0 1,436,823,354 

Hemo cMem1<oaoocmaeHa epeoHocm Ha 
114,698,330 490,446,237 491, 142,841 129,921,206 1,226,208,614 31 ,[JeKeMapu 2018 (me1<oaHa zoouHa) 

Hemo cMemKoeoocmaeHa apeoHocm Ha 
114,698,330 506,003,573 476,065,845 149,677,880 1,246,445,627 1 JaHyapu 2018(meK06Ha ZOOUHa) 

Ha6asHa spe.QHOCT 

Can,Qo Ha 1 JaHyap1,1 2017 (nperxo,QHa ro,Q1-1Ha) 114,698,330 712,149,395 1.482,459,033 112,893,144 2.422,199,902 
3roneMyBal-be 17,470,449 112,792,585 133,595,220 263,858,253 
HaManysaH>e 38,443,044 96,810,484 135,253,528 
Cani10 Ha 31 .QeKeMBPl-1 2017 (npeTXOAHa 

114,698,330 729,619,844 1,556,808,574 149,677,880 2,550,804,627 fOA11Ha) 

HcnpasKa Ha spe,qHocra 

Can,Qo Ha 1 JaHyap11 2017 (nperxoi1Ha ro,Q1-1Ha) 0 205,272,499 942,221 ,831 0 1,147,494,330 
AMOpH138l\11ja 18,343,772 118,795,379 137,139,151 
HaManysafbe 99,844,146 99.844.146 
Cani10 Ha 31 .QeKeMBPl-1 2017 (npeTXOAHa 

0 223,616,271 ro,Q11Ha) 1,080,742,729 0 1,304,359,000 

Hemo cMem1<oeoocmaeHa epeiJHocm Ha 31 
114,698,330 506,003,573 476,065,845 149,677,880 1,246,445,627 ,[Je«eMepu 201 7(npemxoiJHa zoouHa) 

Hemo cMem1<oeoocmeeHa epeiJHocm Ha 1 
114,698,330 506,876,896 540,237,203 112,893,144 1,274,705,572 JaHyapu 2017 (npemxooHa zoouHa) 

1 



9. 5v10nOWKv1 CPEACTBA 

20_ 

Cocroj6a Ha 1 JaHyapi,,, 20_ 
(TeKOBHa rO,lllAH8) 
3roneMyaaH>e KaKo pe3ymar Ha 
Ha6aBKIA 

HaManyaatbe KaKO pe3ymar Ha 
npo,lla)l(61,,1 
Q)l(HeaHIA 3eMjO,lle!lCKIA 
npOIA3BOAIA npeHeCeHIA BO 3a!llAXIA 

npoMeHa Ha apeAHocra Ha 
61AO!lOWKIATe cpe,llCTBa 
TpowOL.\IA Ha aMoprn3a41,,1ja Ha 
61AO!lOWKIATe cpeACTBa 

Cocmoj6a Ha 31 ,QeKeMapu 
20_ (meKoaHa eoouHa) 

HemeKOBHu cpeacmea 
T eKOBHu cpeocmea 

BKynHo 6uonowKu cpeckmea 
20_ 

Cocroj6a Ha 1 JaHyapi,,, 20_ 
(npeTXO,llHa rQ,l\lAHa) 
3roneMyBalbe KaKo pe3ymar Ha 
Ha6aBKIA 

HaManyaalbe KaKo pe3ymar Ha 
np0Aa>K61A 

Q)l{HeaHH 3eMjOAeJlCKl-1 

npOl-13BOAIA npeHeCeHIA BO 3a!ll-1XIA 

npoMeHa Ha spe.QHocra Ha 
61AO!lOWK1ATe cpe,llCTBa 
Tpowo41,,1 Ha aMopr1,,13a41,,1ja Ha 
61AO!lOWK1ATe cpe,llCTBa 

Cocmoj6a Ha 31,QeKeMapu 
20_ (npemxoiJHa zoduHa) 

HemeKOBHu cpeocmea 
TeKoeHu cpeocmea 

BKynHo 6uonowKu cpeocmea 

He,QOBpWeHH O 
. CHOBHO 

3eMJO,QenCKl,1 
cra.Qo 

npOM3BO,QIA 

,, 

06pTHO 

CT3.QO 

noeei<e· 
ro,QMWHIA 

Haca.QM 

Cpe,QCTBa 
BO 

no.QrOTOBKa 
BKYnHO 



10 . .QOJlrOP04Hv1 <Pv1HAHCv1CKv1 CPE.QCTBA 

8JlO)KyBal-ba BO KOHBepn1611J1Hl1 o6ap3Hl1l\11 

BKYnHo: 

6poj Ha KOHBepn1611J1Hl1 o6Bp3Hl1 l\11: 

npaaa K011 rn HOCaT KOHBeprn611JlHl1Te o6Bp3Hl1l\11: 

11. n05APYBAfbA OA KYnYBALJlt1 

no6apyBafba OA KynyBaY11 Bo 3eMjara 
no6apyBafba OA KynyBaYl1 BO CTpaHCTBO 
3acrapeH11, coMH11renH11 11 cnopH11 no6apyBafba 

BpeAHOcHo ycornacyaaH>e Ha no6apyaal-ba 

12. nAPlt1LJHlt1 CPE,QCTBA 

napW·lHl1 cpeACTBa Ha AeHapCKl1 CMeTKl1 
nap11YH11 cpeACTBa so AeHapcKa 6narajHa 

,QeBl13Ha CMeTKa 

,Qe011JHa 6narajHa 

TeKOBHa rOAHHa 

T eKOBHa fOAHHa 

191,347,856 

25,374,422 

106,106,652 

-106, 106.652 

216,739,925 

TeKOBHa fOAHHa 

237,121 .294 

410,255 

41 ,090.122 

278,621,671 

npeTXOAHa fOAHHa 

npeTXOAHa fOAHHa 

231.593.892 

22.894.681 

104,691 ,474 

-104.691.474 

254.488 572 

npeTXOAHa fOAHHa 

158.928.552 

655.255 

25.538 

159.609.345 



13. OCHOBHA rnABHv1HA 

POAOB"1 Ha aKl.1"1"1 Bo concrneHocr Ha 

2018 (reKOBHa rOA"1Ha) 01 .01 .18 

<l>l13114Kl1 n114a 1.075 

06W·lHl1 aK41111 
npasH11 n114a 107.513 

OrKyneH11 concrseH11 
aK4t-11-1 

np1-1op11rerH11 aK41-11-1 <1>nv10 

BKynHo 108.589 

20 ~ (npeTXOAHaroA1-1Ha) 01 .01 .17 

<l>l13114Kl1 n114a 1 075 

06"14H"1 aK41111 
npasH11 m14a 107 513 

OTKyneH 11 concrneH1-1 
aK41-11-1 

np11op11rerH11 aK41111 <1>nv10 

BKynHo 

14. ,QOJlrOP04Hv1 05BPCKv1 

06BpCK"1 co pOK Ha AOCTacyBatbe HaA 5 rOA11H"1~ 

Bi,,A Ha o6spcKa: 

06spcK11 cnpeMa nosp3aH1-1 

APYWTBa 
06BpCKl1 KOH .1:106asysa411 
06spcK11 cnpeMa nospJaH11 

APYWTBa no OCHOB Ha 3aeM11 
11 Kpe.1:111rn 

06BpCK11 no OCHOB Ha KPeAl1T11 

06BpCKl1 no OCHOB Ha 3aeM11 

811A Ha o6e36emsafbe: 

OcraHarn AOnropo4Hl1 06apcK11: _____ _ 

Cocroj6a 

% 3roneM. HaMan. 31 .12.18 % 

0.99% 1.075 0,99% 

99,01% 107.513 99,01% 

0.00% 0,00% 

0,00% 0,00% 

100,00% 0 0 108.589 100,00% 

% 3roneM. HaMan. 31 .12.17 % 

0.99% 1.075 0,99% 

99,01% 107 513 99,01% 

0,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 

TeKOBHa rOA11Ha npeTXOAHa rOA11Ha 



15. KPATKOP04Hv1 05BPCKv1 en PE MA A05ABYBA4v1 

Ao6aByBaYl-1 BO JeMjara 

Ao6aByBaYl-1 BO crpaHCTBO 

Ao6aByBaYl-1 Ja Heq:>aKTypltlpaHl-1 CTOKl-1 

BKynHO' 

TeKOBHa rOAMHa 

82,198,675 

54,380,582 

44,673,947 

181.253.204 

16. KPATKOP04Hv1 06BPCKv1 no 3AEMv1 v1 KPEAv1Tv1 

KpaTKOpOYHl-1 06BpCKl-1 no JaeMl-1 

l-1 KpeAl-1rn cnpeMa noBp3aHl-1 .£1PYWTBa 
KpaTKOpOYHl-1 KpeAl-1Tl-1 BO 3eMjara 

KpaTKopOYHl-1 KPeAl-1Tl-1 BO CTpaHCTBO 

17. nPv1XOAv1 O,Q nPO,QA>K5A 

npl-1XOAl-1 OA npOAa)K6a BO 3eMjara 

npl-1XOAl-1 OA npOAa)K6a BO CTpaHCTBO 

18. OCTaHarn npHXOAl-1 

T eKOBHa rOAMHa 

TeKOBHa rOAHHa 

1,972,037,869 

368.100,028 

2.340 137 897 

npeTXOAHa rOAHHa 

81.373.168 

29.237.591 

44.611.872 

155.222.631 

npeTXOAHa rOAMHa 

npeTXOAHa rOAHHa 

2.058.999.723 

251.233.717 

2.310.233.440 

TeKOBHafOAMHa npeTXOAHarOAHHa 

npHXOAH OA HaeMHHHH 36,91 1 68.611 

np1-1xoA1-1 OA HannareH1-1 orn1-1waH1-1 no6apysa1na 750,897 1.838.831 

npHXOAH OA Ap}l(aBHH nOAApWKH 

787,808 1.907.442 

BKynHo: 
I 0 ,1A 



19.0CTAHAT~ PACXO,Q~ 

TpaHcnoprHv1 ycnyrn 

T POWOL\vl 3a caeMv1 

HaeMHv1Ha 

,QHeBHv14v1 3a cny)l{6eHv1 narysatba v1 narHv1 rpowOL\vl 

TpoWOL\v1 Ja 4neHosv1 Ha opraHor Ha ynpasysafbe, 
H3A30pH1110T OA60p v1 33 4neHOBv1Te Ha OCTaHarnre opraHv1 

TpoWOL\vl 3a npoMOL\vlja, nponaraHAa v1 peKJ1aMa 

npeM1-11-1 Ja oc1-1rypysatbe 

5aHKapcKv1 ycnyrn v1 rpoWOL\1-1 3a nnareH npoMer 

T powo41-1 3a pesv1311ja 

TpoWOL\vl Ja ocraHarn v1HreneKTyanHv1 ycnyrn 

BpeAHOCHO ycornacysatbe Ha KparKopo1.1Hv1 no6apysatba 

3ary61-1 OA oryrysatbe Ha HereKOBHl-1 cpeAcrsa 

OcraHarn pacxOAl-1 

BKynHO OCTaHarn oneparnBHvl paCXOAl-1 

20. TPAHCAK[-t~~ co noBP3AH~ ,QPYWTBA 

no6apysatba no ocHOB Ha KYnonpoAa)l{Hvl OAHOcv1 

06BpCKl-1 no OCHOB Ha KynonpOAa)l{Hl-1 OAHOCl-1 

npv1XOAl-1 OA npOAa)l{6a Ha roTOBl-1 npOl-13BOAl-1 

npv1XOA1,1 OA npOAa)K6a Ha CTOKl-1 

T eKOBHa ro,qv1Ha 

123,320,486 

3,622,033 

917,801 

287,062 

93,098,666 

3,633,794 

1,712,482 

1,091 ,920 

20,382,763 

3,806,055 

297,214 

1,992,929,942 

2.244.500.219 

TeKOBHa ro,qv1Ha 

154.774.469 

12709.409 

210. 730.001 

npeTXOAHa rOAMHa 

106.543.753 

7.176.847 

750,292 

287.552 

86.470.573 

4.265.444 

1.973.664 

1,085,160 

8.955.467 

1.544.259 

103.277 

1.963.800.728 

2.182.957.016 

npeTXOAHa rOAMHa 

52.358.923 

5.802 .. 288 

74. 773.847 
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