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BILANS NA USPEHOT ZA 2017 GODINA 
SO IZVE[TAJ ZA SEOPFATNATA DOBIVKA 

     
P o z i c i j a                                         (vo 000 den) bele

{ka 
2017 2016 Indeks 

     

     
OPERATIVNI PRIHODI  426.272 507.637 0,840 

Prihodi od proda`ba  417.683 506.659 0,824 

Prihodi od proda`ba na doma{en pazar 7 179.686 188.391 0,954 

Prihodi od proda`ba na stranski pazar 7 237.997 318.268 0,748 
     

Promeni na zalihite na gotovi proizvodi i proiz. vo tek 13 0 88.864 - 

Ostanati operativni prihodi 8 8.589 978 8,782 

     
OPERATIVNI RASHODI  199.126 547.727 0,364 

Nabavna vrednost na trgovski stoki 9.4 87.885 41.209 2,133 

Potro{eni materiјали, siten inventar i uslugi  42.379 422.810 0,100 

Potro{eni materijali i siten inventar 9.1 35.808 413.429 0,087 

Uslugi 9.2 6.571 9.381 0,700 
     

Promeni na zalihite na gotovi proizvodi i proiz. vo tek  308.959 - - 

Tro{oci za vrabotenite 10 33.085 38.007 0,870 

Amortizacija, o{tetuvawe na sredstva i rezervirawa  20.493 13.508 1,517 

Amortizacija 9.3 20.493 13.508 1,517 

Neto zagubi poradi o{tetuvawe na sredstva  - - - 

Rezervirawa za tro{oci i rizici  - - - 
     

Ostanati operativni rashodi 11 15.284 32.193 0,475 

     
OPERATIVNA DOBIVNA (ZAGUBA)  (81.813) 46.774 -1,749 

     
Finansiski prihodi  38 132 0,288 

Prihodi od vlo`uvawa, zaemi i kamati i kursni razliki 12 38 108 ,352 

Ostanati prihodi od finansirawe 12 - 24 - 
     

Finansiski rashodi  6.019 12.601 0,478 

Rashodi po osnov na kamati i kursni razliki  12 6.019 12.601 0,478 

Ostanati rashodi od finansirawe  - - - 
     

     
Dobivka (zaguba) od redovno rabot. pred odano~uvawe 14 (87.794) 34.305 -2,559 

     
Danok na dobivka 14 - 2.045 - 

     
NETO DOBIVKA (ZAGUBA) PO ODANO^UVAWE 14 (87.794) 32.260 -2,721 

     
Malcinski interes  - - - 

     
     

     
NETO DOBIVKA (ZAGUBA) ZA FINANSISKATA GODINA 14 (87.794) 32.260 -2,721 

Ostanata seopfatna dobivka   - - 

VKUPNA SEOPFATNA DOBIVKA 14 (87.794) 32.260 -2,721 

 

Zarabotka po akcija                       (vo denari) 
 

14 

 

- 

 

750,22 

 

- 

 
Bele{kite prika`ani na stranite od 6 do 33  
se sostaven del na finansiskite izve{tai 

 
Генерален директор                                                     Odgovoren za smetkovodstvo 

Боговид Бежановиќ                                                                    Ванчо Ангелов                                              
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                    BILANS NA SOSTOJBATA NA DEN 31.12.2017 GODINA 

 
     
P o z i c i j a                                         (vo 000 den) bele{ka 2017 2016 indeks 

     
SREDSTVA     
    Postojani sredstva  431.981 484.030 0.892 

Nematerijalni sredstva  - - - 

Nedvi`nosti postrojki i oprema 15 403.581 455.621 0,886 

Vlo`uvawa vo podru`nici  - - - 

Vlo`uvawa vo pridru`eni pretprijatija  - - - 

Vlo`uvawa vo hartii od vrednost 16 5.298 5.298 1,000 

Ostanati materijalni sredstva  - - - 

Ostanati dolgoro~ni pobaruvawa 17 23.102 23.111 1,000 

Odlo`eno dano~no sredstvo  - - - 

     
    Tekovni sredstva  833.883 1.100.434 0,758 

Zalihi 18 110.441 421.336 0,262 

Pobaruvawa od kupuva~i 19 665.333 624.723 1,065 

Ostanati pobaruvawa 20и22 50.639 49.553 1,022 

Kratkoro~ni vlo`uvawa  - - - 

Pari~ni sredstva i ekvivalenti na pari~nite sredstva 21 7.470 4.822 1,549 

     
     
VKUPNO SREDSTVA  1.265.864 1.584.464 0,799 

     

     
KAPITAL I OBVRSKI     
    Kapital   358.185 572.977 0,625 

Kapital na osnova~ite /akcii 23 2.632 2.632 1,000 

Rezervi 23 294.937 315.167 0,936 

Akumulirana dobivka (zaguba) 23 60.616 255.178 0,238 

Malcinski udel  - - - 

         
    OBVRSKI  907.679 1.011.487 0,897 

     
    Tekovni obvrski  483.397 641.078 0,754 

    Obvrski sprema dobavuva~i i ostanati obvrski 25и26 262.820 394.652 0,666 

    Obvrski po kratkoro~ni krediti 26 145.936 176.985 0,825 

    Kratkoro~ni rezervirawa  - - - 

    Obvrski kon dr`avata 26 74.641 69.441 1,075 

         
    Dolgoro~ni obvrski  424.282 370.409 1,145 

    Obvrski za dolgoro~ni krediti 24 169.395 115.522 1,466 

    Obvrski kon dobavuva~i i ostanati dolgoro~ni obvrski 24 254.887 254.887 1,000 

    Ostanati dolgoro~ni rezervirawa  - - - 

     
     
VKUPNO KAPITAL I OBVRSKI   1.265.864 1.584.464 0,799 
     

 
Bele{kite prika`ani na stranite od 6 do 33  
se sostaven del na finansiskite izve{tai 
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IZVE[TAJ ZA PARI^NIOT TEK NA DRU[TVOTO 
ZA PERIODOT 01.01.-31.12.2017 GODINA 

 
(vo 000 den) 

P o z i c i j a 2017 2016 Indeks 
    

    
A)Gotovinski tekovi od delovni aktivnosti  44.217 13.143 3,364 

Neto dobivka (zaguba) posle oddana~uvaweto (87.794) 32.206 -2,721 

Amortizacija 20.494 13.508 1,517 

Revalorizacija na amortizacija - - - 

Namaluvawe (zgolemuvawe) na zalihite 310.895 (87.046) -3,572 

Namaluvawe (zgolemuvawe) na pobaruvawata od kupuva~ite (40.610) (36.010) 1,128 

Namaluvawe (zgolemuvawe) na pobaruvawa za avansi - - - 

Namaluvawe (zgolemuvawe) na ostan. kratkor. pobaruvawa (469) 7.250 -0,065 

Namaluvawe (zgolemuvawe) na AVR  (617) (17.183) 0,036 

Zgolemuvawe (namaluvawe) obvrski sprema dobavuva~ite (128.341) 80.188 -1,601 

Zgolemuvawe (namaluvawe) obvrski za primeni avansi (1.710) (1.690) 1,012 

Zgolemuvawe (namaluvawe) na ostan. kratkoro~ni obvrski (27.630) 21.867 -1,264 

Zgolemuvawe (namaluvawe) na PVR - (1) - 

    
B) Gotovinski tekovi od investicioni aktivnosti  (245) (4.510) 0,054 

Direktni nabavki na nematerijalni i materijalni sredstva (832) (4.710) 0,177 

Proda`ba na materialni i nematerijalni sredstva 578 - - 

Namaluvawe (zgolemuvawe) na dolgoro~ni vlo`uvawa - - - 

Namaluvawe (zgolemuvawe) na dolgoro~ni pobaruvawa 9 200 0,045 

Namaluvawe (zgolemuvawe) na kratk. finansiski vlo`uv. - - - 

    
V) Gotovinski tekovi od finansiski aktivnosti  (41.324) (19.199) 2,152 

Zgolemuvawe na kapitalot (95.197) (204) 466,652 

Zgolemuvawe (namaluvawe) na dolgoro~ni krediti 53.873 (18.995) -2,836 

Steknuvawe na malcinski interesi - - - 

Isplateni devidendi - - - 

Proda`ba (otkup) na sopstveni akcii - - - 

    

Zgolemuvawe (smaluvawe) na pari~nite sredstva 2.648 (10.566) -0,251 

 
Pari~ni sredstva na po~etokot na godinata 

 

4.822 

 

15.388 

 

0,313 

 
PARI^NI SREDSTVA NA KRAJOT NA GODINATA 

 

7.470 

 

4.822 

 

1,549 

 
Pari~nite sredstva gi opfa}aat parite vo blagajnata i 

sredstvata na `iro smetkata 
 

Bele{kite prika`ani na stranite od 6 do 33  
se sostaven del na finansiskite izve{tai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Винарска визба ПОВАРДАРИЕ АД НеготиноВинарска визба ПОВАРДАРИЕ АД НеготиноВинарска визба ПОВАРДАРИЕ АД НеготиноВинарска визба ПОВАРДАРИЕ АД Неготино            

 
finansiski izve{tai 2017                                                                                                                     5 

IZVE[TAJ ZA PROMENI NA KAPITALOT  
I REZERVITE NA DRU[TVOTO 

 
 K  A P I   T A  L    N A  A K C I O N E R I T E   

O  P  I  S 
 

AKCIO- 
NERSKI 
KAPITAL 

OSTANAT 
KAPITAL REZERVI 

AKUMU-
LIRANA  

DOBIVKA 
(ZAGUBA) 

MALCIN- 
SKO  

U^ESTVO 

VKUPNO 
KAPI- 

TAL 
SOSTOJBA 01.01.2016 GODINA 23.448  0  326.153  223.122  0  572.723  
       
UPLATA NA AKCII 0  0  0  0  0  0   
OTKUPENI SOPSTVENI AKCII 0  0  0  0  0  0   
PRODADENI SOPSTVENI AKCII 0  0  0  0  0  0   
KONVERZIJA NA HARTII OD VREDN. 0  0  0 0 0  0  
DOBIVKA(ZAGUBA) ZA FIN GODINA 0  0  0  32.260  0  32.260  
RASPRED NA DOB ZA REZERVI 0  0  0 0  0  0  
RASPRED NA DOB ZA DIVIDENDI 0  0  0  0 0 0 
RASPRED NA DOB ZA NAGR.VRABOT. 0  0  0  0  0  0  
OSTANATI REZERVI NA DRU[TVOTO 0 0 11.571 (11.571) 0 0 
REVALORIZACIONI REZERVI 0  0  (31.802)  0  0  (31.802)  
PROCENA NA MATER.SVA 0  0  0  0  0  0  
USOGLASUV.NA VLO@.RASP.ZA PROD 0  0  0  0  0  0  
REALIZ.KAPITAL.DOBIVAK OD H.V. 0  0  0  0  0  0  
EVIDENTIRAWE ZA ZAG.OD PODRU@ 0  0  0  0  0  0  
MALCINSKO U^ESTVO 0  0  0  0  0  0  
ODLO@ENI DANOCI 0  0  0  0  0  0  
PRIZNAENI PRIH/RASHODI-NETO 0 0 0 0 0 0 
KURSNI RAZLIKI 0 0 0 0 0 0 
OST. ZGOL/NAMAL NA SRVATA-NETO (20.816) 1.124 19.692 (204) 0 (204) 
       
SOSTOJBA 31.12.2016 GODINA 2.632  1.124  325.614  243.607  0  572.977  
UPLATA NA AKCII 0  0  0  0  0  0   
OTKUPENI SOPSTVENI AKCII 0  0  0  0  0  0   
PRODADENI SOPSTVENI AKCII 0  0  0  0  0  0   
KONVERZIJA NA HARTII OD VREDN. 0  0  0  0  0  0  
DOBIVKA(ZAGUBA) ZA FIN GODINA 0  0  0  (87.794)  0  (87.794)  
RASPRED NA DOB ZA REZERVI 0 0  0 0 0 0 
RASPRED NA DOB ZA DIVIDENDI 0 0  0 0 0 0 
RASPRED NA DOB ZA NAGR.VRABOT. 0 0  0 0 0 0 
OSTANATI REZERVI NA DRU[TVOTO 0  0  0 0 0  0  
REVALORIZACIONI REZERVI 0 0 (31.801) 0 0 (31.801) 
PROCENA NA MATER.SVA 0 0  0 0 0 0 
USOGLASUV.NA VLO@.RASP.ZA PROD 0 0  0 0 0 0 
REALIZ.KAPITAL.DOBIVAK OD H.V. 0 0  0 0 0 0 
EVIDENTIRAWE ZA ZAG.OD PODRU@ 0 0  0 0 0 0 
MALCINSKO U^ESTVO 0 0  0 0 0 0 
ODLO@ENI DANOCI 0 0  0 0 0 0 
PRIZNAENI PRIH/RASHODI-NETO 0 0 0 0 0 0 
KURSNI RAZLIKI 0 0 0 0 0 0 
OST. ZGOL/NAMAL NA SRVATA-NETO       
       
SOSTOJBA 31.12.2017 GODINA 2.632 1.124 293.818 60.601 0 358.185 

 
Bele{kite prika`ani na stranite od 6 do 33  
se sostaven del na finansiskite izve{tai 
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИБЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИБЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИБЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ    
 
 
БЕЛЕШКА   1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТОБЕЛЕШКА   1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТОБЕЛЕШКА   1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТОБЕЛЕШКА   1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО    
 
Винарска визба ПОВАРДАРИР Акционерско друштво Неготино (во 
понатамошниот текст „Друштво“) е основано  21.02.2006 година. Единствениот 
матичен број на Друштвото е 4195086, а единствениот даночен број е 4019991104469. 
Основана дејност на Друштвото е 11.02 - Производство на вина од грозје.  
 
Седиштето на Друштвото е во Неготино ул. „Индустриска“ бб. 
 
Органи на управувањето и раководењето со Друштвото се Собранието на 
акционери и Одборот на директори кој брои пет члена. Генералниот директор го 
застапува и преставува Друштвото во правниот промет и спрема трети лица без 
ограничување на овластувањата. Овластено лице во својство на Генерален 
директор е Боговид Бежановиќ.  
 
Друштвото е со едностепен систем на управување.  
 
Членови на Одборот на директори се: 
- Боговид Бежановиќ - извршен член 
- Љубомир Ѓуриќ - неизвршен член 
- Радимир Шљивиќ - неизвршен член 
- Владимир Стојиновиќ - неизвршен член 
- Раде Јевтовиќ - неизвршен член 
 
Основната главнина на Друштвото е 43.000 евра.  
 
Друштвото има 10 деловници, регистрирани како подружници, и тоа една 
подружница за производство и преработка, една земјоделска аптека и осум 
откупни пункта.  
 
Кај сите подружници овластено лице во својство на раководител е Горан Ангелов. 
 
Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај 
Централниот регистар на РМ. 
 
Производството на Друштвото се одвива на локација во Неготино. Основен 
производ е виното, а произведува и други алкохолни и во помала количина 
безалкохолни пијалоци. 
  
Акциите на Друштвото не котираат на берза. 
 
Во годината која завршува на 31.12.2017 година Друштвото своето работење го 
обавува со просечно ангажирани 115 вработени лица, 140 вработени во 2016 година. 
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Финансиските извештаи на Друштвото одобрени се од менаџментот на ден 
10.03.2018 година. 

 
 
 
БЕЛЕШКА  2. ОСНОВА ЗА БЕЛЕШКА  2. ОСНОВА ЗА БЕЛЕШКА  2. ОСНОВА ЗА БЕЛЕШКА  2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ    

2.1  Основ за подготовка на финасиските извештаи2.1  Основ за подготовка на финасиските извештаи2.1  Основ за подготовка на финасиските извештаи2.1  Основ за подготовка на финасиските извештаи    
Финансиските извештаи на Друштвото се составени  во согласност со домашната 
законска регулатива од областа на сметководството, сметководствените принципи 
кои се применуваат во практиката и Сметководствените стандарди прифатени во 
Република Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство во 
Службен  Весник на Република Македонија. Законската регулатива од областа на 
сметковдството во Република Македонија одредени прашања ги регулира 
различно од Меѓународните стандарди за финансиско известување. Затоа во 
белешките кон финансиските извештаи наведени се разликите со МСФИ доколку 
се тие значајни. 
 
2.2 Основни сметководствени методи2.2 Основни сметководствени методи2.2 Основни сметководствени методи2.2 Основни сметководствени методи 
Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот 
кои се однесуваат на работењето на Друштвото. Ставките во евиденцијата на 
Друштвото се прикажани врз основа на методот на набавната вредност, освен за 
недвижностите, постројките и опремата и нивната амортизација, кај кои се 
вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација 
согласно тогашната законска регулатива во Република Македонија, како и за 
вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната 
објективна (пазарна) вредност. 
 
Финансиските извештаи се прикажени во македонски денари (МКД) која е 
функционална валута на Друштвото. Финансиските информации се прикажани во 
илјади македонски денари, освен доколку поинаку не е наведено. 
 
2.3 Користење на проценки и2.3 Користење на проценки и2.3 Користење на проценки и2.3 Користење на проценки и    расудувања расудувања расудувања расудувања     
При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува 
одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските 
извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на 
проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи 
информации. 
 
Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на 
средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната 
ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на 
вложувањата расположливи за продажба и сл. 
 
Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се 
случат промени во врска со околностите на коишто била засновата првобитната 
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проценка или како резултат на нови информации, поголемо искуство или 
последователни случувања. 
 
Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во 
утврдувањето на нето добивката  или загубата во периодот на промената и/или во 
идните периоди доколку промената има влијае во повеќе периоди. 
 
2.4   Континуит2.4   Континуит2.4   Континуит2.4   Континуитет во работењетоет во работењетоет во работењетоет во работењето    
Финансиските извештаи се изготвени на претпоставката на континуитетет на 
работењето.    Веродостојноста е поткрепана со фактот дека Друштвото ќе 
продолжи со работа и во иднина. Менаџментот не искажува намера ниту потреба 
да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на работењето на 
Друштвото.  
 
Друштвото се потпира на групата Вино Жупа Александровац Србија, за 
постојаните договори за производство и за финансиска поддршка од банките. Без 
ваквата поддршка Друштвото не би можело да ги подмирува своите тековни 
обврски и континуирано да ги извршува своите тековни активности и би требало 
да најде алтернативни добавувачи и потрошувачи за своите производи. Претходно 
искуство, а имајќи го во предвид и моментаното економско опкружување, укажува 
дека тоа би било тешко. 
 
Поради проблемите со ликвидноста отежната е исплатата на обврските. Поради 
неисплатувањето на обврските кон индивидуалните земјоделци за откуп на грозје 
Друштвото нема дозвола за откуп на грозје. Над Друштвото се отвараат претходни 
стечајни постапки. Претходната стечајна постапка отворена со Решение 
Ст.бр.106/17 на Основниот суд Велес запрена е на ден 14.11.2017 година. 
Раководството смета дека овие проблеми ќе бидат надминати и нема да биде 
загрозен континуитетот на Друштвото. 
 
Доколку поддршката од групата Вино Жупа и банките би прекинала, ќе треба да 
се направат корекции за да се намали вредноста на средствата до износот на 
моментната продажна вредност и да се направи обезбедување за покривање на 
понатамошни обврски кои би произлегле.  

 
 
БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИБЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИБЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИБЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ    

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики 
во утврдените пресметководни периоди. Основните сметководствени политики 
применети при составувањето на финансиските извештаи на Друштвото за 
годината што завршува на 31 декември 2017 година се изнесени во резимето на 
значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка: 
 
3.1   Приход3.1   Приход3.1   Приход3.1   Приходи од продажба на производи и услугии од продажба на производи и услугии од продажба на производи и услугии од продажба на производи и услуги    
Приходите од услуги се признаваат до степен на завршеност на услугите на денот 
на известувањето. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за 
извршената работа. 
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Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признават  во Билансот 
на успехот кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на 
купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на 
производите. 
 
Цените на производите и услугите на Друштвото не се регулаторно лимитирани и 
слободно се формираат на пазарот. 
 
Однапред наплатените или незаработените приходи кои не ги исполнуваат 
условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден 
период, се проценуваат како пасивни временски разграничувања. 
    
3.2 Трошоци од работењето 3.2 Трошоци од работењето 3.2 Трошоци од работењето 3.2 Трошоци од работењето ––––    расходирасходирасходирасходи    
Расходите се признаваат за периодот во кој се настанати во висина на нето 
вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се 
пренесува во новосоздадената вредност од која се очекуваат идни приливи во 
Друштвото. 
 
Однапред платените трошоци за идни периоди или трошоците кои не ги 
исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како 
такви во иден период, се проценуваат како активни временски разграничувања. 
 
3.3  3.3  3.3  3.3  Приходи и расходи од наемиПриходи и расходи од наемиПриходи и расходи од наемиПриходи и расходи од наеми    
Приходите и расходите од оперативен наем се признаваат само за соодветниот 
пресметковен период. 
 
Исплатите по основ на оперативен наем се признаени во добивката или загубата 
по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Стимулансите 
добиени од оперативен наем се признаени како составен дел од вкупните трошоци 
за наемнини според условите на наемот. 
 
3.4 Приходи и расходи од камата и курсни разлики3.4 Приходи и расходи од камата и курсни разлики3.4 Приходи и расходи од камата и курсни разлики3.4 Приходи и расходи од камата и курсни разлики    
Приходите од финансирање вклучуваат приходи од вложувања (вклучувајќи ги и 
сопственичките хартии од вредност расположливи за продажба), приходи од 
дивиденди и печалби од продажби на финансиски средства расположиви за 
продажба.  
 
Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и 
загуби поради обезвреднување на финансиските средства. Трошоците за 
позајмување се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка со користење на 
методот на ефективна камата, освен за трошоците за позајмување кои директно се 
припишуваат на набавка или изградба на средството кое се квалификува и се 
капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство до денот кога 
средството е спремно за неговата употреба или продажба. 
 
Приходите и расходите од камата се признаваат за периодот за кој се однесуваат, 
така што се зама предвид фактичкиот прилив или одлив на средствата. 
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Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се 
признават според девизниот курс на Народна банка на Република Македонија  на 
денот на трансакцијата. 
 
Приходот од дивиденда се признава на денот на кој Друштвото се стекнува со 
право за наплата на дивидендата кој во случај на котирани акции е последен 
датум на тргување со право на дивиденда. 
 
3.5   Нематеријални средства3.5   Нематеријални средства3.5   Нематеријални средства3.5   Нематеријални средства 
Нематеријални средства се проценуваат според набавната вредност само доколку 
е извесно дека идните економски користи ќе бидат прилив на Друштвото и 
трошоците на средствата можат веродостојно да се мерат. 
 
Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро 
проценетиот век на употреба на средството. 
 
3.6 Материјални средства 3.6 Материјални средства 3.6 Материјални средства 3.6 Материјални средства     
Долгорочните материјални средстства се евидентираат по набавна вредност. 
Издатоците направени за замена на дел на материјалните средства се 
евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се извесни идните 
економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други 
издатоци се признаваат како трошок на периодот во моментот на настанувањето. 
 
Амортизцијата се пресметува по пропорционалната метода со примена на стапки 
определени со сметководствената политика на Друштвото за намалување на 
вредноста на средствата до нивната преостаната вредност. Пресметката на 
амортизацијата се врши поединечно односно за секое средство поодделно. 
Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Средствата 
земени под наем се амортизираат по пократкиот период помеѓу периодот на 
траење на наемот и проценетиот корисен век на средството, доколку е веројатно 
дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем. Земјата 
не се амортизира. 
 
Проценетиот век на употреба и годишните стапки за амортизцијата, применети на 
некои позначајни ставки од материјалните средства и нематеријалните средства 
се прикажани во следните прегледи: 
-Градежни објекти цврста градба: траење 40 години, годишна стапка на 
амортизација 2,5% 
-Компјутери компјутерски софтвер: траење 4 години, годишна стапка на 
амортизација 25% 
-Погонски и деловен инвентар: траење 10 години, годишна стапка на амортизација 
10% 
-Мебел: траење 5 години, годишна стапка на амортизација 20% 
-Возила: траење 5 години, годишна стапка на амортизација 20% 
-Опрема за производство и останата опрема: траење 10 години, годишна стапка на 
амортизација 10% 
-Монтажни објекти: траење 10 години, годишна стапка на амортизација 10% 
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3.7   Вложувања во подружници и придружени друштва  3.7   Вложувања во подружници и придружени друштва  3.7   Вложувања во подружници и придружени друштва  3.7   Вложувања во подружници и придружени друштва      
Вложувањата во подружници и придружени претпријатија се евидентирани во 
финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. 
  
Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува 
контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. 
 
Вложувања во придружени претпријатија се смета оние вложувања каде 
Друштвото има значајно влијание и кое ниту е подружница, ниту е заедничко 
вложување на Друштвото. 
 
3.8   Вложувања во 3.8   Вложувања во 3.8   Вложувања во 3.8   Вложувања во хартихартихартихартиииии    од вредностод вредностод вредностод вредност    
Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за 
продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за 
продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени 
во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. 
 
Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во 
краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) 
издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и 
кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради 
остварување на приходи од камати. 
 
Почетно вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот 
на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна 
набавка. 
 
Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според 
објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на 
истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, 
додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според 
нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или 
ликвидација). Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се 
признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на 
ефективна каматна стапка. 
 
Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата 
расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека 
вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се 
утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била 
претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата 
за периодот. 
 
3.3.3.3.9 9 9 9     Побарувања од купувачи и останати побарувањаПобарувања од купувачи и останати побарувањаПобарувања од купувачи и останати побарувањаПобарувања од купувачи и останати побарувања    
Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат според 
номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои 
се сметаат за ненаплатлви. Ненаплатливите побарувања, како и побарувањата од 
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каматите што произлегуваат од нив, се базират на проценката на менаџементот за 
можноста за нивна наплата. 
 
3.3.3.3.10101010            Финансиски инструментиФинансиски инструментиФинансиски инструментиФинансиски инструменти    
Недеривативни финансиски средства    Недеривативните финансиски средства ги 
вклучуваат вложувањата во сопственички инструменти, побарувањата од 
купувачи и други побарувања и парични средства и парични еквиваленти. 
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 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 да ги порамни трансакциите 
на нето основа или да ги реализира плаќањата  истовремено. 
  
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 финасиското средства. 
Последовално 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. 
 
Финансиски средства расположливи за продажба Финансиски средства 
расположливи за продажба се недеривативни финансиски средства одредени 
како расположливи за продажба кои не се класификувани во претходните 
категории. Вложувањата на Друштвото во сопственички хартии од вредноста се 
класификуваат како финансиски средства расположливи за продажба. 
Последователно на почетното признавање, тие се мерат според објективна 
вредност и промените кои произлегуваат, освен исправката на вредноста се 
признаваат во останата сеопфатна добивка и се презентирани во резерва за 
објективна вредност во капиталот. Кога вложувањето се депризнава, 
кумулативната добивка или загуба од 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 
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може да се измери веродостојно е прикажан според набавна вредност вклучувајќи 
ги трансакционите трошоци, намалена за загуба поради обезбедување. 
 
3.3.3.3.11111111            ЗалихиЗалихиЗалихиЗалихи 
Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на 
готовите производи, но не повисока од нетореализиционата вредност. Нето 
реализационата вредност е проценета пазарна вредност на залихите намалена за 
сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна 
продажба. Ситниот инветар, амбалажата и автогумите се отпишуваат  со метода 
на калкулативен отпис 100% отпис при предавање во употреба. 
 
3.13.13.13.12222        Пари и парични еквивалентиПари и парични еквивалентиПари и парични еквивалентиПари и парични еквиваленти    
Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово 
во благајната, чековите, мениците, како и депозитите на денарските средства на 
трансакциските сметки на Друштвото кои се водат кај деловните банки и 
денарската противвредност на девизните средства на девизните сметки. 
 
3.13 Капитал 3.13 Капитал 3.13 Капитал 3.13 Капитал     
Основна главнина    Основната главнина се признава во висина на номиналната 
вредност на издадените и уплатени акции. 
 
Обични акции   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. 
 
Откупени сопствени акции   Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги 
поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по 
нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на 
Друштвото.  
 
Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на 
хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени 
одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на 
Друштвото. Стекнататите сопствени акции се признаваат по нивната набавна 
вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) 
направени за нивното стекнување. 
 
Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или 
приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на 
домашната законска регулатива во РМ, пред сѐ Законот за хартии од вредност. 
Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната 
набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се 
прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото. 
 
Законски резерви   Законските резерви се формираат од остварената добивка врз 
основа на законските одредби од домашната законска регулатива во РМ (Закон за 
трговските друштва) и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се 
употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е 
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должно да издвои од добивката за тековната година миниум 5% за законски 
резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на 
Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на 
основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на 
загуби. Доколку резервата надмине 1/10 од капиталот на Друштвото, може да биде 
употребена за исплата на дивиденди со предходна одлука на органот на 
управување. 
 
Статутарни резерви     Статутарни резерви се резервите кои се формираат во 
согласност со Статутот на Друштвото, како што се резервите за одржување на 
финансиската стабилност на друштвото, за развојни активности и слично, резерви 
за преструктуирање, резерви за покривање на загуба. 
 
Останати резерви    Како останати резерви се проценуваат резервите издвоени за 
награди и други резерви кои не можат да се класифицираат како законски или 
статутарни резерви, како и резервите за реинвестирање издвоени од добивката. 
 
Ревалоризациона резерва    Ревалоризационата резерва е формирана врз основа 
на извршената годишна ревалоризација согласно изнесенето во точка 2.2 Основни 
сметководствени методи од овие белешки. Во согласност со законските прописи, 
салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во 
рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба. 
 
3.13.13.13.14444        Обврски спрема добавувачитеОбврски спрема добавувачитеОбврски спрема добавувачитеОбврски спрема добавувачите    
Обврските спрема добавувачите во евиденцијата на Друштвото се искажуваат 
според номиналната вредност на обврската. 
 
Обврските спрема добавувачисе отпишуваат по истекот на рокот на застареност 
или со вонпроцесно порамнување, со признавање како останати приходи. 
 
3.13.13.13.15555    Обврски за кредити и други позајмициОбврски за кредити и други позајмициОбврски за кредити и други позајмициОбврски за кредити и други позајмици    
Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат 
според нето примените средства. Сите износи од кредитните обврски кои 
доспеваат за плаќање во рок од 12 месеца од датата под која се изготвуваат 
финансиските извештаи се класифицираат како тековни обврски. 
 
Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, 
а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се 
искажуваат според курсот на денарот на денот на билансот на состојба, а курсните 
разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од 
финансирање. 
 
Недеривативни 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. 
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Финанските 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 да ги порамни трансакциите 
на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено. 
 
Недеривативните финансиски обврски на Друштвото вклучуваат обврски по 
кредити и обврски кон добавувачи и други обврски. 
 
Ваквите финансиски обврски почетно се признаени по објективна вредност плус 
трансакционите трошоци. Последователно на почетното признавање овие 
финансиски обврски се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на 
методата на ефективна камата. 
 
3.13.13.13.16666    ДивидендиДивидендиДивидендиДивиденди    
Дивидендите се признаваат како обврски за периодот во кој се објавени. 
 
3.13.13.13.17777    Обврски за даноциОбврски за даноциОбврски за даноциОбврски за даноци 
Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во 
Република Македонија. Најзначајни се данокот на добивка, данокот на додадена 
вредност и персоналниот данок на доход. 
 
Данок на добивка   Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка, на 
основица од остварената добивка корегирана за непризнати ставки на расходи за 
даночни цели, со користење на даночни олеснување и ослободување во согласност 
со Законот за данокот на добивка. 
 
Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. 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 
претходните години. Одложениот данок произлегува од времените разлики 
помеѓу сметководствената вредноста 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. 
 
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.  
 
Данок на додадена вредност    Данокот на додадена вредност се искажува во нето 
износ, како даночна обврска или даночно побарување, кое произлегува по 
нетирањето на обврската за данок на додадена вредност искажана во излезните 
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фактури и побарувањето за данок на додадена вредност врз основа на користење 
влезно даночно исполнување искажано во влезните фактури. 
 
Персонален данок на доход    Персоналниот данок на доход се плаќа при 
исплатите на физички лица, вклучувајќи ги и платите на вработените. Со 
обврската за персонален данок на доход се товарат истите расходи кои се 
товарени со нето обврската кон физичките лица.  
 
3.13.13.13.18888    Странски валути Странски валути Странски валути Странски валути     
Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според 
девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во  
странски валути се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на 
последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки или загуби кои 
произлегуваат од курсните разлики признаени се како приходи или расходи од 
финансирањето за пресметковниот период. 
    
3.13.13.13.19999        Девизни курсевиДевизни курсевиДевизни курсевиДевизни курсеви    
Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите 
во Финансиските извештаи за годината што за вршува на 31. декември 2017 година 
се следните:   
 

ВалутаВалутаВалутаВалута    31. декември 20131. декември 20131. декември 20131. декември 2017777    годинагодинагодинагодина    31. декември 20131. декември 20131. декември 20131. декември 2016666    годинагодинагодинагодина    
            

1 € 61,4907 денари 61,4812 денари 
1 $ 51,2722 денари 58,3258 денари 

1 GBP 69,3087 денари 71,8071 денари 
 
3.3.3.3.20202020        Трансакции со поврзТрансакции со поврзТрансакции со поврзТрансакции со поврзaaaaни субјекти ни субјекти ни субјекти ни субјекти  
Поврзани субјекти се оние субјекти во чии меѓусебни односи едниот субјект го 
контролира другиот субјект со значајно влијание на матичното друштво во 
деловните одлуки на зависното друштво. Трансакциите со поврзани субјекти се 
евидентираат одделно од трансакциите со трети субјекти. 
 
3.3.3.3.21212121    Настани по датумот на известувањето Настани по датумот на известувањето Настани по датумот на известувањето Настани по датумот на известувањето     
Настаните кои имаат влијание на информациите за тековната година, а се случиле 
по завршувањето на годината, се рефлектираат во финансиските извештаи за 
годината. Кога материјално значајни настани се случуваат по завршетокот на 
годината, а за истите не може да се извршат корекции во финансиските извештаи, 
се обелоденуваат во објаснувачките белешки. 
 
3.3.3.3.22 22 22 22     Промена на сметководствени политикиПромена на сметководствени политикиПромена на сметководствени политикиПромена на сметководствени политики----    корекции од променитекорекции од променитекорекции од променитекорекции од промените 
Доколку поради промена на сметководствените политики за тековната година 
настанат ефекти во однос на проценките во билансот на состојба или износите 
признаени во билансот на успех, разликите се обелоденуваат во финансиските 
извештаи. 
 
3.23   Користи за вработените3.23   Користи за вработените3.23   Користи за вработените3.23   Користи за вработените    
Согласно националното законодавство на Република Македонија во моментот на 
заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на 
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своите вработени. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за 
дефинирани користи. Друштвото има законска обврска за исплата на пензиско 
осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за 
пензиско осигурување Друштвото нема идна обврска по овој основ. Придонесите 
се евидентираат како користи на вработените во билансот на успех во моментот 
на нивно доспевање. 
 
На вработените кои се отпуштани како “ технолошки вишок “    или доброволно им 
престанал работниот однос во Друштвото, им се исплаќа паричен надомест. 
Надоместот за “технолошки вишок“ се евидентира врз основа на настанат 
доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна 
на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на 
исплата како резултат на “технолошки вишок “или на основ на доброволен 
престанок на работниот однос, се евидентира како краткорочна обврска. 
 
Краткорочни користи  за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во 
рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја 
извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, 
краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни 
користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и 
обврска во висина на недисконтираниот износ на користите. 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.  
    
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. 
 
План за дефинирани користи преставува план за користи по завршување на 
вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето 
обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се 
пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги 
стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период. 
Друштвото признава добивка и загуба како резултат на исплата на дефиниран 
план за користи во моментот на реализација. Добивката или загубата како 
резултат на исплатата на дефинираниот план за користи преставува разликата 
помеѓу сегашната вредност на обврската за дефинираниот план за 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. 
 
3.24   3.24   3.24   3.24   Резервирања Резервирања Резервирања Резервирања     
Резервирање се признава во извештајот на финансиска состојба кога Друштвото 
има сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, при 
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што е веројатно 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 кои ги одразуваат тековните пазарни 
проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за обврската. 
 
Резервирања за реструктуирање или тужби против Друштвото се признаваат кога 
постои законска или судска  обврска како резултат на минат настан и кога износот 
на надоместот со голема веројатност можеда се предвиди. Резервирања не се 
вршат за идни загуби од работењето. Резервирањата се евидентираат според 
нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување 
на обврската. 
 
3.23.23.23.25555    НеизвесностиНеизвесностиНеизвесностиНеизвесности    
Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие 
постоење ќе биде потврдено со случување или не случување на еден или повеќе 
неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. 
Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се 
обелоденуваат. 
 
Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие 
постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе 
неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. 
Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски 
користи. 
    
3.23.23.23.26666    Ликвидносен  Ликвидносен  Ликвидносен  Ликвидносен  ризикризикризикризик 
Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да 
биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема 
своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на 
потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото води сметка за 
тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци, 
вклучувајќи го сервисирањето на финансиските обврски. Друштвото ја обезбедува 
ликвидноста во непредвидливи околности преку одобрени лимити, револвинг 
кредити, заеми и слично. 
    
3.23.23.23.27777    Пазарен ризикПазарен ризикПазарен ризикПазарен ризик    
Друштвото прави сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од 
хипотетичните промени на деловните односи, применливи на ризикот врз 
добивката или загубата и основната главнина. Целта на Друштвото е да го сведе на 
минимум нивото на пазарниот ризик во поглед на денарот (со вклучување на 
т.н.валута клаузула), но не се користат други финансиски инструменти.  
 
Ризик од промени на курсевите   Друштвото влегува во трансакции со странска 
валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што 
истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. 
Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во 
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Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за 
избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните 
флуктуации на странските валути. 
 
Ризик од промени на цените    Друштвото е изложено на ризик од промени на 
цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола 
на Друштвото. 
 
3.23.23.23.28888    Даночен ризикДаночен ризикДаночен ризикДаночен ризик    
Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на 
Друштвото, ретроактивно согласно законските одредби во Република Македонија. 
Менаџментот нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат 
да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.  
 
3.29  Кредитен ризик3.29  Кредитен ризик3.29  Кредитен ризик3.29  Кредитен ризик    
Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема 
да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема 
значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на 
друштва во земјата и странство, како и државни институции. Друштвото нема 
изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот 
ризик. 
 
3.30  Каматен ризик3.30  Каматен ризик3.30  Каматен ризик3.30  Каматен ризик    
Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога 
користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки 
договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има 
користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност 
спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и 
Друштвото нема начин истиот да го намали. 
 
3.31   Утврдување на објективна вредност3.31   Утврдување на објективна вредност3.31   Утврдување на објективна вредност3.31   Утврдување на објективна вредност    
Финансиските средства и обврски ги вклучуваат побарувањата од купувачи, 
вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските 
по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени 
политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. 
 
Oбјективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на 
нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат 
релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на 
билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои 
имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се 
утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот 
на состојба. 
    
3.32  3.32  3.32  3.32  Заработка по акцијаЗаработка по акцијаЗаработка по акцијаЗаработка по акција    
Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од 
обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со 
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поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични 
акции со пондерираниот поросечен 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 на сите 
потенцијално разводнети обични акции, кои се состојат од конвертибилни 
обврзници и опции овозможени за вработените. 
 
 
БЕЛЕШКА 4   БЕЛЕШКА 4   БЕЛЕШКА 4   БЕЛЕШКА 4   ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ    
    
4444.1 .1 .1 .1     Ризик на финансирањеРизик на финансирањеРизик на финансирањеРизик на финансирање    
Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на 
краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на 
вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку 
соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година е следната: 
 

о п и с 2017 г. 2016 г.

Обврски по кредити 315,331 292,947

(Пари и парични еквиваленти) (7,470) (4,822)

Нето обврски (пари)Нето обврски (пари)Нето обврски (пари)Нето обврски (пари) 307,861307,861307,861307,861 288,125288,125288,125288,125

Капитал и резерви 358,185 572,977

% на задолженост% на задолженост% на задолженост% на задолженост 85.9585.9585.9585.95 50.2950.2950.2950.29

    
        

4444.2.2.2.2        Ризик од девизниРизик од девизниРизик од девизниРизик од девизни    валутвалутвалутвалутииии    
Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од 
продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на 
секојдневни промени на курсевите на странските валути. 
 
Друштвото претежно е изложено на ЕУР. 
 
Направена е сензитивната анализа на зголемување или намалување за 8% на 
македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на 
девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. 
Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања 
на добивката за соодветниот период. 
 

2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г. 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г. 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г. 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г. 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

ЕВРА 462,666 513,793 180,378 279,482 282,288 234,311 22,583 18,745 (22,583) (18,745)

вкупновкупновкупновкупно 462,666462,666462,666462,666 513,793513,793513,793513,793 180,378180,378180,378180,378 279,482279,482279,482279,482 282,288282,288282,288282,288 234,311234,311234,311234,311 22,58322,58322,58322,583 18,74518,74518,74518,745 (22,583)(22,583)(22,583)(22,583) (18,745)(18,745)(18,745)(18,745)

намалување 8%намалување 8%намалување 8%намалување 8%
валутавалутавалутавалута

средствасредствасредствасредства обврскиобврскиобврскиобврски разликаразликаразликаразлика зголемување 8%зголемување 8%зголемување 8%зголемување 8%
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4444.3.3.3.3        Ризик од промени на каматите Ризик од промени на каматите Ризик од промени на каматите Ризик од промени на каматите     
Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога 

користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва 

или банки договорени по варијабилни каматни стапки. 

 

Направена е сензитивна анализа на зголемување или намалување за 2 % поени на 

каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банка, како и на 

каматоносните дадени и примени позајмици. Анализата е направена на салдата на 

обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. 

Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните се намалувања 

на добивката за соодветниот период. 

користени кредити 8.00 5,985 1,496 (1,496)

Нето ефектНето ефектНето ефектНето ефект 1,4961,4961,4961,496 (1,496)(1,496)(1,496)(1,496)

дадени (земени) 

кредити и позајмици

каматна 

стапка

износ на 

камата

пораст за 

2% поени

пад за 2% 

поени

 
 
 
4.4   Ликвидносен ризик4.4   Ликвидносен ризик4.4   Ликвидносен ризик4.4   Ликвидносен ризик    
Рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото според нивната 
доспеаност на ден 31. декември 2017 е следнава: 
 

до 1 месец 1-3 месеци 3-12 месеци над 12 мес. Вкупно

парични средства 7,470 7,470

побарувања од купувачите 665,333 665,333

останати побарувања 4,128 23,102 27,230

дадени позајмици 0

вложувања 5,298 5,298

пари, вложувања и побарувања 676,931 0 0 28,400 705,331

обврски према добавувачите 255,562 254,887 510,449

обврски по кредити 145,936 169,395 315,331

останати обврски 81,899 81,899

вкупно обврски 337,461 0 145,936 424,282 907,679

ликвидност 2.01 0.00 0.00 0.07 0.78

средства/обврски
р о ч н о с т

 
 
4444.5.5.5.5            Кредитен ризикКредитен ризикКредитен ризикКредитен ризик    
Друштвото е изложено на кредитен ризик поради неможноста на купувачите да ги 
исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од 
поголем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било 
какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал. 
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Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните 
карактеристики на секој купувач. 
 
Раководството има воспоставено кредитна политика според која кредитната 
способност на секој нов купувач се анализира посебно, а потоа се нудат условите 
на плаќање и испорака. 
 
Друштвото не води евиденција за старосната структура на побарувањата. 
 
 
БЕЛЕШКА 5БЕЛЕШКА 5БЕЛЕШКА 5БЕЛЕШКА 5....                ИЗВЕСТУВАЊЕ  ПО СЕГМЕНТИИЗВЕСТУВАЊЕ  ПО СЕГМЕНТИИЗВЕСТУВАЊЕ  ПО СЕГМЕНТИИЗВЕСТУВАЊЕ  ПО СЕГМЕНТИ    
    
5555.1.1.1.1            Деловни сегментиДеловни сегментиДеловни сегментиДеловни сегменти    
Друштвото најзначајниот дел од приходите го остварува од основната дејност, 
производство на вино. 
 
5555.2.2.2.2            Географски сегментиГеографски сегментиГеографски сегментиГеографски сегменти    
Работењето прикажано во овие посебни финансиски извештаи го опфаќа 
работењето само на територија на Република Македонија. 
 
Друштвото нема деловници во странство. Најголемиот дел од производството се 
извезува во Србија, 41% од целокупниот извоз оди за мнозинскиот акционер Вино 
Жупа. 
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БЕЛЕШКА 6БЕЛЕШКА 6БЕЛЕШКА 6БЕЛЕШКА 6....                    ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ    
    

p o k a z a t e l 2017 2016 Indeks 

koeficient na likvidnosta 1,63 1,64 0,99 

tekovni sredstva/tekovni obvrski 

kolku se t.s-va pogolemi od t.obvrski 
  

brz koeficient na likvidnosta 1,40 0,99 1,42 

(tekovni sredstva-zalihi)/tekovni obvrski 

  
neto raboten kapital 303.975 413.462 0,74 

tekovni sredstva-tekovni obvrski (000 den) 

  

stapka na profit (21,02) 6,37 -3,30 

%neto dobivka/neto proda`ba 
  

OCENKA NA PROFITABILNOST 

obrt na sredstvata 0,29 0,33 0,89 

neto proda`ba/vkupno anga`irani sredstva 

kolku efikasno se koristat sredstvata 

  
prinos od sredstvata (0,062) 0,021 -2,95 

neto dobivka/vkupno anga`irani sredstva 

rentabilno koristewe na sredstvata 

  

odnos: dolg/kapital 1,35 1,12 1,21 

  

prinos od kapitalot na osnova~ite (0,19) 0,06 -3,35 

neto dobivka/prosek kapital na osnova~ite 
  

odnos: sredstva/kapital 3,98 2,69 1,48 

  
DIPON ANALIZA 

prinos na proda`ba (21,02) 6,37 -3,30 

prinos na sredstvata (6,16) 2,09 -2,95 

prinos na sospstveniot kapital (24,51) 5,63 -4,35 

    
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 7777. ПРИХОДИ ОД . ПРИХОДИ ОД . ПРИХОДИ ОД . ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБАПРОДАЖБАПРОДАЖБАПРОДАЖБА    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

приходи од продажба на домашен пазар 179,686 188,391

приходи од продажба на странски пазар 237,997 318,268

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 417,683417,683417,683417,683 506,659506,659506,659506,659

    
Најзначајните приходи се остварени од продажба на мнозинскиот акционер Вино 
Жупа.  
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БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 8888. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

приходи од субвенции 0 546

приходи од наплатени отпишани побарувања 8,143 0

приходи од наплата на штети 0 398

останати приходи 446 34

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 8,5898,5898,5898,589 978978978978

    
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 9999....            ТРОШОЦИ ЗА ТРОШОЦИ ЗА ТРОШОЦИ ЗА ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИСУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИСУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИСУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ 
 
9.1   Потрошени материјали9.1   Потрошени материјали9.1   Потрошени материјали9.1   Потрошени материјали    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

потрошени суровини и материјали за производство 1,180 349,975

потрошена енергија 4,964 7,989

потрошена амбалажа 29,624 54,490

останати материјални трошоци 40 10,356

вкупно материјални трошоцивкупно материјални трошоцивкупно материјални трошоцивкупно материјални трошоци 35,80835,80835,80835,808 422,810422,810422,810422,810

    
Материјалните трошоци учествуваат со 18% во вкупните оперативни расходи, 77% 
во 2016 година.  
 
9.9.9.9.2222            Услуги со карактер наУслуги со карактер наУслуги со карактер наУслуги со карактер на    материјални трошоциматеријални трошоциматеријални трошоциматеријални трошоци    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

транспортни услуги 3,892 4,467

ПТТ услуги и интернет 1,259 623

инвестиционо одржување 332 1,694

останати услуги 1,088 2,597

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 6,5716,5716,5716,571 9,3819,3819,3819,381

    
9.3   Амортизација9.3   Амортизација9.3   Амортизација9.3   Амортизација    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

амортизација 20,493 13,508

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 20,49320,49320,49320,493 13,50813,50813,50813,508

    
Амортизацијата за пресметковниот период е утврдена согласно проценетиот век 
на употреба на долгорочните средства и нивното користење во текот на годината. 
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9.4   Набавна вредност на продадени стоки и материјали9.4   Набавна вредност на продадени стоки и материјали9.4   Набавна вредност на продадени стоки и материјали9.4   Набавна вредност на продадени стоки и материјали    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

набавна вредност на продадени трговски стоки 87,885 41,209

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 87,88587,88587,88587,885 41,20941,20941,20941,209

    
Набавната вредност учествува со 44% во вкупните оперативни расходи, 7,5% во 2016 
година.  
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 11110000....            ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕТЕТЕТЕ    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

нето плати и надоместоци 18,081 20,677

данок, социјално и пензиско осигурување 10,329 11,918

други лични примања 4,675 5,412

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 33,08533,08533,08533,085 38,00738,00738,00738,007

    
Бруто платите на вработените учествуваат со 17% во вкупните оперативни 
трошоци, 7% во 2016 година, а се признаваат врз основа на извршена работа за 
време на пресметковниот период. Пресметките на платите се изготвуваат месечно.  
 
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 11111111....                ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИИИИ    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

трошоци за репрезентација 740 2,917

трошоци за осигурување 258 128

судски трошоци, такси и надоместоци 1,778 7,132

банкарски услуги и трошоци за платен промет 946 793

останати трошоци на работењето 11,562 21,223

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 15,28415,28415,28415,284 32,19332,19332,19332,193

    
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 11112222....            НЕТО НЕТО НЕТО НЕТО ПРИХОДИПРИХОДИПРИХОДИПРИХОДИ    (РАСХОДИ)(РАСХОДИ)(РАСХОДИ)(РАСХОДИ)    ОД ФИНАНСИРАЊЕОД ФИНАНСИРАЊЕОД ФИНАНСИРАЊЕОД ФИНАНСИРАЊЕ    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

приходи од камати и курсни разлики 38 108

останати финансиски приходи 0 24

расходи за камати (5,985) (12,389)

расходи за курсни разлики (34) (212)

нето финансиски приходи (расходи)нето финансиски приходи (расходи)нето финансиски приходи (расходи)нето финансиски приходи (расходи) (5,981)(5,981)(5,981)(5,981) (12,469)(12,469)(12,469)(12,469)
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БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 13.    ПРОМЕНА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ13.    ПРОМЕНА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ13.    ПРОМЕНА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ13.    ПРОМЕНА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

залихи на готови производи на 01.01.... 380,139 293,275

залихи на готови производи на 31.12.... 71,180 380,139

зголемување (намалување) на залихитезголемување (намалување) на залихитезголемување (намалување) на залихитезголемување (намалување) на залихите (308,959)(308,959)(308,959)(308,959) 86,86486,86486,86486,864

 
При утврдување на добивката резултатот се корегира за трошоците содржани во 
разликата помеѓу залихите на недовршено производство и готови производи на 
крајот од годината (крајни залихи) и залихите на почетокот на годината (почетни 
залихи).  
 
За пресметковниот период залихите на готови производи и производство во тек се 
намалени за 308.958.706 денари. Овој износ се признава како расход во Билансот на 
успех за 2017 година, за 2016 година по овој основ е признаен приход од 86.863.053 
денари.  
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 14.   О14.   О14.   О14.   ОСТВАРЕНА ДОБИВКА И ДАНОК НА ДОБИВКАТАСТВАРЕНА ДОБИВКА И ДАНОК НА ДОБИВКАТАСТВАРЕНА ДОБИВКА И ДАНОК НА ДОБИВКАТАСТВАРЕНА ДОБИВКА И ДАНОК НА ДОБИВКАТА    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

добивка (загуба) пред оданочување (87,794) 34,305

данок на добивка 0 (2,045)

малцински интерес 0 0

нето добивка (загуба)нето добивка (загуба)нето добивка (загуба)нето добивка (загуба) (87,794)(87,794)(87,794)(87,794) 32,26032,26032,26032,260
останата сеопфатна добивка (загуба) 0 0

вкупна сеопфатна добивка (загуба)вкупна сеопфатна добивка (загуба)вкупна сеопфатна добивка (загуба)вкупна сеопфатна добивка (загуба) (87,794)(87,794)(87,794)(87,794) 32,26032,26032,26032,260

 
За пресметковниот период Друштвото има искажува загуба од работењето во 
износ од 87.793.660 денари, за 2016 година добивка од 32.259.670 денари. 
 
14.1   Данок на добивка14.1   Данок на добивка14.1   Данок на добивка14.1   Данок на добивка    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

добивка (загуба) пред оданочување (87,794) 34,305

репрезентација 740 2,917

парични казни и пенали 0 0

даночен кредит од претходни години 0 (12,770)

реинвестирана добивка 0 (4,000)

даночна основаданочна основаданочна основаданочна основа (87,054)(87,054)(87,054)(87,054) 20,45220,45220,45220,452

данок на добивка 10% 0 2,045

други даночни ослободувања 0

данок на добивка за годинатаданок на добивка за годинатаданок на добивка за годинатаданок на добивка за годината 0000 2,0452,0452,0452,045

ефективна даночна стапкаефективна даночна стапкаефективна даночна стапкаефективна даночна стапка 0.000.000.000.00 5.965.965.965.96

 



 

Винарска визба ПОВАРДАРИЕ АД НеготиноВинарска визба ПОВАРДАРИЕ АД НеготиноВинарска визба ПОВАРДАРИЕ АД НеготиноВинарска визба ПОВАРДАРИЕ АД Неготино            

 
finansiski izve{tai 2017                                                                                                                     27 

14.2   Дивиденда14.2   Дивиденда14.2   Дивиденда14.2   Дивиденда    
За 2017 година е искажана загуба, нема распределено дивиденда од 
акумулираната добивка.  
 
11114444....2   2   2   2   ЗЗЗЗаработувачка по акцијааработувачка по акцијааработувачка по акцијааработувачка по акција    
Основната заработувачка по акција се утврдува како количник од нето добивката 
расположива за распределба, намалена за дивидендата која им припаѓа на 
приоритетните акции, и пондерираниот просечен број на запишани и издадени 
акции во текот на годината. 
 
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

нето добивка расположива за распределба (87,794) 32,259,670

дивиденда на приоритетните акции 0 0

корегирана нето добивкакорегирана нето добивкакорегирана нето добивкакорегирана нето добивка (87,794)(87,794)(87,794)(87,794) 32,259,67032,259,67032,259,67032,259,670

издадени обични акции 43,000 43,000

откупени сопствени акции, состојба на 01.01.... 0 0

откупени сопствени акции во годината (пондерирано месечно) 0 0

пондериран просечен број на обични акциипондериран просечен број на обични акциипондериран просечен број на обични акциипондериран просечен број на обични акции 43,00043,00043,00043,000 43,00043,00043,00043,000

основна заработувачка по акцијаосновна заработувачка по акцијаосновна заработувачка по акцијаосновна заработувачка по акција (2.04)(2.04)(2.04)(2.04) 750.22750.22750.22750.22

 
Со оглед на фактот дека во Друштвото нема издадено конвертибилни 
приоритетни акции или други вакви инструменти, не се пресметува разводнета 
заработувачка по акција. 
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 11115555.   НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА.   НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА.   НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА.   НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА    
 
о п и со п и со п и со п и с земјиштеземјиштеземјиштеземјиште град.обј.град.обј.град.обј.град.обј. опремаопремаопремаопрема сва во под.сва во под.сва во под.сва во под. вкупновкупновкупновкупно

набавна вредност

состојба на 01.01.2017 24,380 1,530,709 297,166 0 1,852,255

зголемување (набавки) во 2017 0 0 832 0 832

намалување (продажба, пренос) 0 0 (660) 0 (660)

состојба на 31.12.2017 24,380 1,530,709 297,338 0 1,852,427

исправка на вредноста

состојба на 01.01.2017 0 1,119,682 276,952 0 1,396,634

амортизација за 2017 година 0 42,613 9,681 0 52,294

намалување на исправката 0 0 (82) 0 (82)

состојба на 31.12.2017 0 1,162,295 286,551 0 1,448,846

сегашна вредност на 31.12.2016 24,380 411,027 20,214 0 455,621

сегашна вредност на 31.12.2017сегашна вредност на 31.12.2017сегашна вредност на 31.12.2017сегашна вредност на 31.12.2017 24,38024,38024,38024,380 368,414368,414368,414368,414 10,78710,78710,78710,787 0000 403,581403,581403,581403,581

 
Дел од средствата и тоа недвижен имот зграда, настрешница, бетонски цистерни, 
трафостаница, чувара и друго се ставени под хипотека како обезбедување на 
кредитите од Охридска банка АД Скопје и Шпаркасе банка АД Скопје, како и за 
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обврски према Царинска управа на РМ. Дел од опремата е заложена за 
обезбедување обврски кон УЈП, Стопанска банка АД Битола и Охридска банка АД 
Скопје. 
 
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 11116666.   ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА .   ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА .   ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА .   ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА     
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

вложувања во некотирачки акционерски друштва 5,298 5,298

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 5,2985,2985,2985,298 5,2985,2985,2985,298

    
Друштвото поседува 619 обични акции ви ТТК банка АД Скопје.  
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 11117777.    ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА.    ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА.    ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА.    ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

долгорочни побарувања од кооперанти 23,102 23,311

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 23,10223,10223,10223,102 23,31123,31123,31123,311

 
Како долгорочни побарувања проценети побарувања од кооперантите по сонов на 
дадени лозови садници во 1997 година.  
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 18181818.    ЗАЛИХИ.    ЗАЛИХИ.    ЗАЛИХИ.    ЗАЛИХИ    

 

нетонетонетонето
2016 г.2016 г.2016 г.2016 г. брутобрутобрутобруто исправкаисправкаисправкаисправка нетонетонетонето %%%%

производство и производство во тек 380,139 71,180 0 71,180 64.4564.4564.4564.45
суровини и материјали 601 64 0 64 0.060.060.060.06

ситен инвентар и автогуми 40,596 41,333 (2,136) 39,197 35.4935.4935.4935.49

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 421,336421,336421,336421,336 112,577112,577112,577112,577 (2,136)(2,136)(2,136)(2,136) 110,441110,441110,441110,441 100.00100.00100.00100.00

о п и со п и со п и со п и с
2017 година2017 година2017 година2017 година

 
Вредноста на залихите проценета во билансот на состојбата е утврдена врз основа 
на попис на денот на составувањето на финансиските извештаи. Залихите на 
производството се заложени за обезбедување кредитно задолжение кај Стопанска 
банка АД Битола и Охридска банка АД Скопје, како и обврски према Фонд за 
земјоделство и УЈП. 
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БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 19191919.   ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ.   ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ.   ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ.   ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

побарувања од купувачите во земјата 211,330 108,015

побарувања од купувачите во странство 370,622 119,431

побарувања од поврзани субјекти 84,920 398,816

исправка на вредноста на побарувањата од купувачи (1,539) (1,539)

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 665,333665,333665,333665,333 624,723624,723624,723624,723

 
Движење на побарувањата во текот на годината: 
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

побарувања на почетокот на годината - почетни салда 624,723 588,713

нови побарувања - побарувања во годината 643,487 586,982

наплатено во годината (602,877) (550,972)

отпис во текот на годината 0 0

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 665,333665,333665,333665,333 624,723624,723624,723624,723

    
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 22220000. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ . ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ . ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ . ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊАПОБАРУВАЊАПОБАРУВАЊАПОБАРУВАЊА    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

побарувања за даноци и придонеси 740 0

побарувања од вработени 1,148 1,330

останати побарувања 2,240 2,329

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 4,1284,1284,1284,128 3,6593,6593,6593,659

    
    
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 22221111.   ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ.   ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ.   ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ.   ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

трансакциски сметки - денарски 342 170

денарска благајна 0 3,971

девизни сметки 7,124 677

девизна благајна 4 4

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 7,4707,4707,4707,470 4,8224,8224,8224,822

 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 22222222.   АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА.   АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА.   АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА.   АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

однапред платени трошоци 46,511 45,894

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 46,51146,51146,51146,511 45,89445,89445,89445,894
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Најзначајниот дел од активните временски раграничувања е по основ на обврски 
по решенија од УЈП за кои се води постапка пред Управен суд. 
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 22223333. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

запишан уплатен капитал 2,632 2,632

ревалоризациони резерви 278,120 309,921

законски и статутарни резерви 4,122 4,122

реинвестирана добивка 11,571 11,571

акумулирана добивка (пренесена загуба) 148,410 211,347

нераспоредена добивка (загуба) за годината (87,794) 32,260

останат капитал 1,124 1,124

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 358,185358,185358,185358,185 572,977572,977572,977572,977

    
 
22223333.1 .1 .1 .1         Акционерски капитал  Акционерски капитал  Акционерски капитал  Акционерски капитал   

обичниобичниобичниобични приоритетниприоритетниприоритетниприоритетни сопственисопственисопственисопствени нето во оптекнето во оптекнето во оптекнето во оптек

состојба 01.01.2016 година 43.000 43.000

откуп на сопствени акции во 2016 г. 0 0

продажба на сопствени акции во 2016 г. 0 0

состојба на 31.12.2016 годинасостојба на 31.12.2016 годинасостојба на 31.12.2016 годинасостојба на 31.12.2016 година 43.00043.00043.00043.000 0000 0000 43.00043.00043.00043.000

откуп на сопствени акции во 2017 г. 0 0

продажба на сопствени акции во 2017 г. 0 0

состојба на 31.12.2017 годинасостојба на 31.12.2017 годинасостојба на 31.12.2017 годинасостојба на 31.12.2017 година 43.00043.00043.00043.000 0000 0000 43.000

број на акцииброј на акцииброј на акцииброј на акции
о п и со п и со п и со п и с

    
 
Друштвото е запишано во трговскиот регистар со капитал од 43.000 евра. Во 
висина на овој капитал издадени се 43.000 обични акции во вредност од по 1 евро 
евра за 1 акција.  
 
Над 5% од обичните акции со право на глас поседуваат следниве лица: 
- АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ поседува 35.700 акции, или 83% право 
на глас, 

- ЉУБОМИР АНЕВСКИ поседува 5.323 акции, или 12,38% право на глас, 
 
Членовите на Одборот на директори не поседуваат акции од Друштвото. 
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22223333.2     Резерви.2     Резерви.2     Резерви.2     Резерви    
    

законскизаконскизаконскизаконски статутарнистатутарнистатутарнистатутарни реин.доб.реин.доб.реин.доб.реин.доб.

состојба 01.01.2016 година 322,031 4,122 0 0

зголемување во 2016 година 19,692 0 0 11,571

намалување во 2016 година (31,802) 0 0 0

состојба на 31.12.2016 годинасостојба на 31.12.2016 годинасостојба на 31.12.2016 годинасостојба на 31.12.2016 година 309,921309,921309,921309,921 4,1224,1224,1224,122 0000 11,57111,57111,57111,571

зголемување во 2017 година 0 0 0 0

намалување во 2017 година (31,801) 0 0 0

состојба на 31.12.2017 годинасостојба на 31.12.2017 годинасостојба на 31.12.2017 годинасостојба на 31.12.2017 година 278,120278,120278,120278,120 4,1224,1224,1224,122 0000 11,57111,57111,57111,571

о п и со п и со п и со п и с
ревалор. ревалор. ревалор. ревалор. 

резервирезервирезервирезерви

Р Е З Е Р В ИР Е З Е Р В ИР Е З Е Р В ИР Е З Е Р В И

    
Ревалоризационата резерва не им припаѓа на имателите на акции. 
Ревалоризационата резерва произлегува од извршена проценка на средствата на 
Друштвото во 2008 година.  
 
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 22224444.    ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ.    ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ.    ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ.    ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ    
    
22224444.1   Долгорочни кредити и заеми.1   Долгорочни кредити и заеми.1   Долгорочни кредити и заеми.1   Долгорочни кредити и заеми    
    

2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ 19,977 20,277

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА 31,878 44,856

ЛОНДОНСКИ КЛУБ - Агенција за санација на банки 117,540 50,389

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 169,395169,395169,395169,395 115,522115,522115,522115,522

кредитор, заемодавателкредитор, заемодавателкредитор, заемодавателкредитор, заемодавател
износ на 31.12.износ на 31.12.износ на 31.12.износ на 31.12.

    
Кредитите од Шпаркасе и Стопанска банка се обезбедени со хипотека на 
недвижен имот, залог на залихите на производство и залог на опрема. 
   
 
22224444.2  Останати долгорочни обврски.2  Останати долгорочни обврски.2  Останати долгорочни обврски.2  Останати долгорочни обврски    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

ВИНО ЖУПА АД АЛЕКСАНДРОВАЦ СРБИЈА 254,447 254,447

Останати долгорочни обврски 440 440

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 254,887254,887254,887254,887 254,887254,887254,887254,887
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БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 22225555.  .  .  .  КРАТКОРОЧНИ КРАТКОРОЧНИ КРАТКОРОЧНИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

добавувачи во земјата 245,019 352,512

добавувачи во странство 10,543 9,653

обврски према поврзани лица 0 21,738

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 255,562255,562255,562255,562 383,903383,903383,903383,903

    
Друштвото обврските према добавувачите ги проценува врз основа на добиени 
фактури за набавени стоки и примени услуги.  
    
 
 
БЕЛЕШКА  БЕЛЕШКА  БЕЛЕШКА  БЕЛЕШКА  22226666.  .  .  .  ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ    
    
о  п  и  со  п  и  со  п  и  со  п  и  с 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

обврски за даноци, придонеси и други давачки 74,641 69,441

обврски за краткорочни кредити и позајмици 145,936 176,985

обврски за аванси 3,196 4,906

останати краткорочни обврски 4,062 5,843

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 227,835227,835227,835227,835 257,175257,175257,175257,175

    
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 27272727. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ . ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ . ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ . ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ     
    
27272727....1111                Дадени хипотеки на својот имот Дадени хипотеки на својот имот Дадени хипотеки на својот имот Дадени хипотеки на својот имот     
Друштвото има дадено хипотека на својот имот како обезбедување на плаќање 
спрема следните банки за следните преземени обврски: 
хипотекарен доверителхипотекарен доверителхипотекарен доверителхипотекарен доверител     заложен имотзаложен имотзаложен имотзаложен имот     обезбедување заобезбедување заобезбедување заобезбедување за    
Шпаркасе банка  Недвижен имот  Кредит 

Стопанска банка АД 
Битола 

 Залиха на вино, опрема  Кредит 

Охридска банка АД 
Скопје 

 Недвижен имот, залиха на вино  Кредит 

Фонд за земјоделие  Залиха на вино  Добиена подршка 
УЈП  Залиха на вино  Даноци 
Царинска управа  Залиха на вино  Акцизи 

 
 
27.227.227.227.2                    Судски споровиСудски споровиСудски споровиСудски спорови    
Друштвото е тужена странка во поголем број на судски постапки на износ од над 
6.000.000 денари кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. 
Друштвото има обврски по записници од Царина и УЈП.    
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БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 28282828....                ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИ    
 
Поврзани страни со Друштвото се: 
- матично друштво 
- основачи 
- подружници 
- придружени претпријатија 
- подружници на матичното друштво 
- клучен менаџерски персонал 
- друштва поврзани со клучниот менаџерски персонал 

 
Поврзани страни се мнозинскиот акционер Вино Жупа и неговите подружници 
Хепок АД Босна и Херцеговина и Вино Жупа Тиват Црна Гора; ВСМ Интер ДОО и 
Инквита ДООЕЛ каде мнозински сопственик е членот на ОД Владимир 
Стојиновиќ; ЗЗ Агрозенит Р. Србија и Копаничанка Р. Србија каде директор е 
извршниот член на ОД Боговид Бежановиќ. 
 
Трансакциите на Друштвото со поврзаните страни се по комерцијални цени како и 
со трети страни. 
 
28.128.128.128.1                Салда на побарувања и обврски на крајот на годинатаСалда на побарувања и обврски на крајот на годинатаСалда на побарувања и обврски на крајот на годинатаСалда на побарувања и обврски на крајот на годината    
    
поврзана странаповрзана странаповрзана странаповрзана страна 2017 г.2017 г.2017 г.2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.2016 г.

ВИНО ЖУПА АД АЛЕКСИНАЦ 84,921 370,672

ИНКВИТА (13,765) 0

ВСМ ИНТЕР (1,641) 0

ВИНО ЖУПА ТИВАТ 1,275 1,275

в к у п н ов к у п н ов к у п н ов к у п н о 70,79070,79070,79070,790 371,947371,947371,947371,947

    
 
БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА БЕЛЕШКА 29292929.    .    .    .    ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ    
 
По датумот под кој се составени овие финансиски извештаи отворена е 
претстечајна постапка пред Основниот суд Велес. 
 


