
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилеп, септември 2020 година 

 

- РАКОМЕТЕН КЛУБ ЕУРОФАРМ 

ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА - 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА 

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА 

КОЈА ЗАВРШУВА НА 

31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА 

- Н А Ц Р Т - 



 

 

 

 

 

 

 

С о д р ж и н а : 

 

 

 

 

 стр. 

  

Извештај на независниот ревизор 1 – 2 

Финансиски извештаи 3 

Извештај за финансиската состојба 4 

Извештај за сеопфатна добивка 5 

Извештај за промените во главнината 6 

Извештај за паричните текови 7 

Белешки кон финансиските извештаи 8 

 

Додатоци 
 

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и 

Годишен извештај за работење 
 

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба, Извештај 

за сеопфатна добивка) 
 

Додаток 3 – Годишен извештај за работење  

 



 
    ул. „Драган Димески“ бр. 19 

   7500,  П р и л е п 

   Република  Северна Македонија 

   П. фах: 256 

   телефон./факс: ++389(0)48 413-856 

                                                                                                          моб.:070/208-138; 070/839-622 

    web: http://www.perk.com.mk 

   e-mail: perk@perk.com.mk 

 

стр. 1 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

 

До Раководството на Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер 

АД Битола  

ул. „Добривое Радосављевиќ “ бр.3 

7000, Б и т о л а 

 

Извештај за финансиските извештаи 

 

 Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Ракометен Клуб Еурофарм 

Пелистер АД Битола, коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 

декември 2019 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештај за промени во главнината, Извештајот 

за парични текови за годината која завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени 

политики и други објаснувачки белешки. 

 

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи 

 

Раководството на Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола е одговорен за подготвување и 

објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди 

прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање 

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

финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања. 

 

Одговорност на ревизорот 

 

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

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

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

Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да планираме и извршиме ревизија за да 

добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни 

прикажувања. 

 Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и 

обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, 

вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските 

извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, 

ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на 

финансиските извештаи на Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола за да обликуваат 

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

ефективноста на интерната контрола на  Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола. 

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

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

оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази 
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коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со 

резерва. 

 

 

Основа за мислење со резерва 

 

Како што е наведено во Белешка 23 – Краткорочни побарувања, краткорочни финансиски средства 

и активни временски разграничувања и Белешка 26 – Тековни обврски и пасивни временски 

разграничувања приложена кон финансиските извештаи на Друштвото мал дел од избраните друштва ги 

вратија доставените конфирмации. Пoради специфичноста на меѓусебните деловни и финансиски односи, 

ревизорот не беше во можност со алтернативни постапки да го потврди постоењето на неконфирмираните 

салда. Врз основа на претходното, а во согласност со МСС 39 - Финансиски инструменти, признавања и 

мерење, ревизорот не го признава постоењето на неконфирмираните салда. Следствено на ваквата 

состојба, истата ќе се рефлектира и врз Извештајот за финансиската состоба и врз Извештајот за 

сеопфатна добивка на Друштвото за 2019 година. 

 

 

Мислење со резерва 

 

 Според нашето мислење,  освен за ефектите дадени во пасусот Основи за мислење со резерва, 

финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба 

на Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола на 31 декември 2019 година, како и неговата 

финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со  

сметководстевните стандарди прифатени во Република Северна Македонија. 

 

Извештај за други правни и регулативни барања 

 

Раководството на Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола е, исто така, одговорен за 

подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384, член 352, член 477 од 

Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/04, ... 239/18). 

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.158/10 ... 83/18) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со 

годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година. 

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е 

ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај 

за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. 

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

сметка и ревидираните финансиски извештаи на Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола за 

годината која завршува на 31 декември 2019 година. 

 

 

П р и л е п, 

18 септември 2020 година 
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Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 
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Финансиски извештаи 

за годината завршена на 31.12.2019 година, во согласност со барањата на 

сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија за 

Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Извештај за финансиската состојба 

 Извештај за сеопфатна добивка 

 Извештај за промена во главнината 

 Извештај за паричните текови 

 

 

 

 

 

 

 

 Овие финансиски извештаи се одобрени од Генерален Директор на друштвото 

Димитар Митревски и потпишани од лицето одговорно за нивно составување Весна 

Николовска-овластен сметководител. 
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Б Е Л Е Ш К И  

КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА 

РАКОМЕТЕН КЛУБ ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА 

ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019 
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 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Друштвото за спортски дејности Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола (во 

понатамошниот текст : ,,Друштвото”) е Акционерско Друштво основано со 500 обични акции со 

вредност од 50 евра за една акција или 3.075 денари во денарска противредност. Друштвото е 

регистрирано во Централен Регистар на Република Северна Македонија на ден 01.08.2016 година под 

ЕМБС бр. 7145900 со седиште на ул. ,,Добривое Радосавлевиќ Бр,3 Битола и основна дејност на 

Друштвото 93,12 – Дејности на спортски клубови. 

Овластено лице - Генерален Директор на Друштвото е Димитар Митревски. 

 

На  31 декември 2019 година, Друштвото нема вработени. 

 

 

 ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ 
ИЗВЕШТАИ 

 

 Основ за подготовка 

 

 Друштвото го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи  во согласност со 

прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во 

Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/164/10 и 107/2011). 

 Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените 

политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива на 

Република Северна Македонија. 

 Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност како основ за 

мерење, освен ако не е поинаку наведено. 

 Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. 

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки 

кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е 

поинако наведено. 

 Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на 

Друштвото. 

 Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина. 

 

 Користени проценки 

 

 При подготвување на Финансиските извештаи Друштвото применува сметководствени 

проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања 

засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки 

можат да се ревидираат како резултат на промена на околностите врз основа на којшто биле засновани, 

промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија. 

 Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, 

постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на 

вредноста на побарувањата односно утврдување на објективна вредност на побарувањата, вредносно 

усогласување (исправки) на залихите за да се сведат на нивната нето реализациона вредност и слично. 

 

 Странски валути 

 

 Искажувањето на транскациите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на 

денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари 

по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои 

произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или 

расходи од финансирањето за пресметковниот период. 
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 Девизни курсеви 

 

 Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за 

финансиската состојба се следниве: 

 

 

Валута  2019  2018 

31 декември = 1 EUR  61,4950 ден.  61,4950 ден. 

31 декември = 1 USD  53.6887 ден.  53.6887 ден. 

 

 

 Споредбени показатели 

 

 Финансиските извештаи за 2019 година се ревидирани, со што е овозможено споредба со 

показателите во ревидираните финансиски извештаи за 2018 година. 

 

 

 

 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ 

 

 Нематеријални средства 

 

 Нематеријалните средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се 

идентификуваат. Тие се: 

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси; 

- Патенти, лиценци и сл.; 

- Интелектуална сопственост; 

- Развивање на пазарот и трговски марки; 

- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот; 

- Авторски права; 

- Франшизи; 

 Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од 

гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку: 

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство; 

- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери; 

 

 Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. 

Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не 

треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права. 

 Амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз 

основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода. Амортизација 

на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува. 

 Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен 

век на користење се проверува и корегира најмалку еднаш годишно. 
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 Материјални средства 

 

 Општа објава 

 

 Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини 

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

во употреба. Средствата се евидентираат како нетековни материјални средства доколку векот на 

употреба им е подолг од една година. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат 

на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на 

реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, 

се додаваат на набавната вредност на тие средства. 

 Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства 

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

расходи. 

 

 Амортизација 

 

 Аморитизација на земјиштето, инвестициите во тек и уметничките дела не се пресметува. 

 Амортизација на НПО се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност на 

пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење. Применетите годишни стапки 

на амортизација за 2019 година во споредба со 2018 година се како што следи: 

  2019  2018 

- Постројки и опрема  20%  20% 

 

Амортизација на постојаните средства се пресметува со примена на пропорционалниот метод 

применувајќи стапки на амортизација утврдени согласно сметководствените политики при што 

набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на 

предвидениот век на употреба на основните средства. 

Сметководствените политики во поглед на основните средства и пресметката на амортизација, 

Друштвото, доследно ги применува од година во година. 

 

 

 Вложувања расположиви за продажба 

 

 Вложувањата расположиви за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност 

кои се чуваат неограничен период, но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат 

како нетековни средства. 

 Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните 

средства и еквивалентите на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата 

разположливи за продажба се мерат според објективна вредност определена според последната 

понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има 

активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната 

набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). 

 Добивките и загубите од промена на објективната вредност на вложувањата расположиви за 

продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или 

на друг начин оттуѓи 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. 

Друштвото во тековната 2019 година има евидентирано долгорочни финансиски средства кои се 

однесуваат на вложувања во придружни друштва.   
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 Залихи и отпис на ситен инвентар 

 

 Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата 

вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна 

состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други 

трошоци. 

 Набавната вредност на готовите производи ги вклучува следните видови на трошоци: 

- директни трошоци за нивна набавка; 

- потрошената енергија; 

- трошоци за директна работна сила; 

- амортизација на основните средства кои се користат при набавка и продажба на производи;  

- општи – административни трошоци.  

 Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за 

приготвување на продажбата. 

 Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба. 

 

 

 Побарувања по основ на продажба 

 

 Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на 

трети страни за извршените продажби. Сите побарувања настанати по други основи се вклучени во 

останати побарувања.  

 Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што 

постојат специфични ризици и кои се сметаат за ненаплатливи. 

 

 

  Парични средства 

 

 Паричните средства се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална 

вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во 

благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки. 

 

 

 Обврски кон доверители 

 

 Обврските кон доверителите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат 

од деловните трансакции. 

 Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со 

вонпроцесно порамнување. 

 

 

 Обврски по кредити 

 

 Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски 

обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни 

обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел 

на долгорочните кредити. 

 Долгорочните обврски по заеми се состојат од обврски по долгорочни кредити и се искажуваат 

според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на 

останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми од 

странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а 

курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање. 
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 Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на 

работниот однос 

 

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените 

во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се 

уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски 

поврзани со плаќањето на овие придонеси. 

 Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална 

отпремнина која одговара на две месечни просечни нето плати исплатени во РСМ во последните три 

месеци. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи  смета дека сумата 

е незначителна за финансиските извештаи. 

 Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на 

технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни 

просечни нето плати. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените. 

 

 

 Основна главнина 

 

 Основна главнина 

 

 Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на запишаниот основачки 

капитал. Основната главнина на Друштвото за тековната 2019 година во Извештајот за финансиската 

состојба изнесува 1.537 илјади денари и е содоветна со основната главнина запишана во Тековната 

состојба на Друштвото. 

 

 

 

 Законски резерви 

 

 Законските резерви се формирааат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а 

можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да 

издвои од добивката за тековната година минимум 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 се употреби само за покривање на загубите. 

Заклучно со 31.12.2019 година Друштвото нема издвоено законски резерви. 

 

 

 Наеми 

 

 Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од 

сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се 

евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната 

вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема 

трансакции кои преставуваат финансиски наем, при што истото не се јавува како наемател на такви 

средства. 

 Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се 

задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативен наем. Плаќањата за наем при 

оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за 

времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата 

кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската  состојба како средства за издавање 

или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период Друштвото има трансакции кои 

преставуваат оперативен наем и при тоа истото се јавува како наемател. 
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 Приходи од продажба и останати приходи 

 

 Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или 

кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците  и попустите 

при продажбата. 

 Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните 

услови: 

 на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи од сопственоста на стоките. 

Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените производи; 

 приходите можат веродостојно да се измерат; 

 веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото; 

 трошоците во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат; и  

 соодветен доказ за трансакцијата постои. 

 

 Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови: 

 приходот може веродостојно да се измери; 

 веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи; 

 трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и  

 соодветен доказ за трансакцијата постои. 

 Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва 

со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не 

постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.  

 Овие приходи се признаваат на следните основи: 

- Камати: се признаваат сразмерно на времето за кое се однесуваат, имајќи го во предвид 

фактичкиот пренос на средствата. 

- Дивиденди: дивидендите кои не произлегуваат од вложувањата евидентирани според методот 

на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите. 

 

 

 Признавање на расходите 

 

 Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротиставување“ кој што вклучува 

истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција. 

 Каде што не постои можност или има потешкотија во спротиставувањето на приходите и 

расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци. 

 

 

 Данок на добивка 

 

 Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на 

добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година и на непризнатите расходи и на помалку 

искажаните приходи.  

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% 

(2018: – 10%) на остварената добивка, непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи. 

 

 

 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

 

Финансиски ризици и управување со истите 

 

 Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно 

работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои 

Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните: 



Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола 

Белешки кон финансиските извештаи 

 

Финансиски извештаи за 2019 година 
15 

 

 

 Пазарен ризик  

 

 

4.1.1 Ризик од курсни разлики 

 

 Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки 

на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските 

валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република 

Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. 

Според ова, Друштвото е изложено на можни флуктуации на странските валути кои сепак се ограничени 

поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра чии валутен курс се смета за релативно 

стабилен. 

 

 

4.1.2 Ризик од промена на цени 

 

Друштвото не е изложено на ризик од промена на цените на вложувањата расположливи за продажба 

бидејќи истото има евидентирано само вложувања во придружно друштво. 

 

 

4.1.3 Каматен ризик 

 

 Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити 

и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото користи безкаматни позајмици во 

тековната 2019 година. 

  

 

4.2  Кредитен ризик 

 

 Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во 

состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на 

кредитен ризик со оглед на фактот дека има голем број на купувачи. Друштвото нема изградено посебна 

политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали 

кредитниот ризик. 

 

 

4.3 Ликвидносен ризик 

 

 Друштвото е изложено на ризик од ликвидност кога нема да биде во можност со своите парични 

средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик Друштвото 

го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите 

пристигнати обврски.  

 

 

4.4 Даночен ризик 

 

 Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и 

сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по 

поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2019 години во Друштвото не е 

вршена контрола од страна на даночните власти. Дополнителни даноци во случај на идна контрола од 

страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност. 
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4.5 Утврдување на објективна вредност 

 

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од 

купувачите, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити 

како и со нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања 

бараат утврдување на нивната објективна вредност. 

Објективната 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 

е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба. 

 

 

4.6 Финансиски инструменти 

 

Ризик на финансирање 

 

 Друштвото врши финансирање на своето работење со средства обезбедени од сопствени извори 

(акумулирана добивкa, амортизацијa) и со добиени позајмици. Друштвото континуирано ја следи 

својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември е следната: 

 

Долгорочна задолженост во однос на капиталот: 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Вкупно долгорочни обврски по кредити -  - 

 Парични средства и парични еквиваленти 2.002  3.944 

 Нето долгорочни обврски (2.002)  (3.944) 

 Вкупно капитал и резерви 6.611  6.599 

% на долгорочна задолженост во однос на капиталот (30,28%)  (59,76%) 

 

 

Вкупна задолженост во однос на вкупните средства: 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Вкупно обврски (краткорочни и долгорочни) 9.957  1.415 

 Вкупни средства  16.567  8.014 

% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства: 60,10%  17,66% 

 

 

Ризик од девизни валути 

 

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки 

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

валути. 

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во (000) МКД на 31 

декември тековна и претходна година по валути е следната: 

 

  Средства  Обврски  Салдо 

2019 

 Салдо 

2018 

  2019  

000 МКД 

 2018  

000 МКД 

 2019  

000 МКД 

 2018  

000 МКД 

    

ЕУР  2.225  730  231  12  1.994  718 

УСД  -  -  -  -  -  - 

Вкупно  2.225  730  231  12  1.994  718 
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Друштвото е претежно изложено на ЕУР. 

 

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% 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. 

 

 

 

 Зголемување за 10%  Намалувања за 10% 

 2019  

000 МКД 

 2018  

000 МКД 

 2019  

000 МКД 

 2018  

000 МКД 

ЕУР 199  72  (199)  (72) 

УСД -  -  -  - 

Нето ефект 199  72  (199)  (72) 

 

 

 

 

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 

 

Приходи од продажба 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Приходи од продажба на  услуги во 

земјата 
1.579  707 

 Приходи од продажба на добра(стоки) во 

земјата 
1.225  182 

 Приходи од продажба на услуги во 

странство 
1.322  - 

Вкупно приходи од продажба: 4.126  890 

 

 

 ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 

 

Опис на останати приходи 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Приходи од донации 48.439  31.272 

 Приходи од наплатени отпишани побарувања 180  - 

 Приходи од спонзорства -  2.032 

 Приходи од чланарини -  145 

 Останати приходи 134  - 

Вкупно останати приходи: 48.753  33.449 

 

Приходите од донации во износ од 48.439 илјади денари или 99,36% се најзначајната ставка од 

вкупните останати приходи на Друштвото. 
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 ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

Опис на трошоци за суровини и други материјали 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Трошоци за материјали  289  60 

 Трошоци за енергија  -  1 

 Трошоци за резервни делови и ситен 

инвентар 
-  - 

Вкупно трошоци за суровини и други материјали: 289  61 

 

  

 

 

 УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

 

Опис на услуги со карактер на материјални 

трошоци 

2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Транспортни услуги 4.404  788 

 Поштенски услуги, телефонски услуги и 

интернет 
-  4 

 Услуги за одржување и заштита 5  - 

 Tрошоци за наем – лизинг 1.405  640 

 Комунални услуги -  - 

 Трошоци за реклама и пропаганда 194  - 

 Останати услуги 1.444  107 

Вкупно услуги со карактер на материјални 

трошоци: 
7.452  1.538 

 

 

 

 ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

Опис на останати трошоци од работење 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Трошоци за спонзорства и донации -  - 

 Трошоци за репрезентација  725  24 

 Осигурување -  - 

 Банкарски услуги и трошоци за платен промет 173  104 

 Даноци кои не зависат од резултатот, 

членарини и други давачки 
36  58 

 Останати трошоци на работењето 40.596  27.709 

Вкупно останати трошоци од работење: 41.530  27.895 

 

 

Останатите трошоци од работењето во тековната 2019 година се во износ од 40.596 илјади денари или 

97,75% од вкупните останати торшоци од работењето и истите се однесуваат на трошоци за ракометари, 

договори на дело со ракометари, хонорар за ракометари, трошоци за лиценци итн. 
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 ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

 

Опис на трошоци за вработените 2019  2018 
 000 МКД  000 МКД 

 Плати и надоместоци на плата  -  - 

 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата -  - 

 Придонеси од задолжително социјално осигурување -  - 

 Останати трошоци за вработените 2.857  - 

Вкупно трошоци за вработените: 2.857  - 

   

 

Останатите трошоци за вработени во тековната 2019 година се во износ од 2.857 илјади денари 

а се однесуваат на трошоци за ноќевања во земјата и странство. 

 

 

 АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ 
СРЕДСТВА 

 

 Трошоците на пресметаната амортизација за 2019 година изнесуваат 535 илјади денари а во 

претходната 2018 година тие изнесуваа 628 илјади денари. 

 

 

 ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

Опис на останати расходи од работењето 2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Расходи врз основа на кусоци по попис и 

директен отпис на побарувања 
2  - 

 Останати расходи од работењето  62  - 

Вкупно останати расходи од работењето: 64  - 

 

 

 ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ 

 

Опис на финансиски расходи 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Расходи врз основа на курсни разлики од 

работењето со неповрзани друштва 
-  - 

 Расходи по основ на камати од работењето со 

неповрзани друштва 
-  - 

 Останати финансиски расходи 112  - 

Вкупно финансиски расходи: 112  - 

  

 

 ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 

 

 Добивката пред оданочување за тековната 2019 година изнесува 41 илјада денари. Во минатата 

2018 година Друштвото има добивка пред оданочување која  изнесува  4.216 илјади денари. 
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 ДАНОК НА ДОБИВКА 

 

 Данокот на добивка за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 31 декември  2018 е како 

што следи: 

Пресметка на данок на добивка 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Добивка/Загуба пред оданочување од БУ 41  4.216 

 Непризнати расходи за даночни цели 249  24 

 Даночна основа 290  4.240 

 Намалување на даночната основа -  804 

 Даночна основа по намалување 290  3.436 

 Данок на добивка 29  344 

 Намалување на пресметан данок на добивка -  - 

            Данок на добивка (10% х даночна основа) 29  344 

 

 

 НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 

 

 Нето добивката за деловната година после оданочување изнесува 12 илјади денари. Во 

претходната 2018 година ова Друштвото има остварено нето добивка која изнесува 3.872 илјади денари. 

 

 

 ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 

 

 За тековната 2019 година вкупната сеопфатна добивка изнесува 12 илјади денари и е идентична 

со нето добивката за деловната година, додека пак во претходната 2018 година истата изнесува 3.872 

илјади денари. 

 

 

 ЗАРАБОТУВЧКА ПО АКЦИЈА 

 
Друштвото ја прикажува заработувачката по акција на обичните акции кои ги поседува. 

Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката со 
пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.  

 

Заработувачка по акција 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Добивка по оданочување 12  3.872 

 Број на акции 500  500 

Заработувачка по акција (денари по акција) 0,024  8 
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 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 

Во тековната 2019 година не се евидентирани нематеријални средства, додека истите во 2018 

година беа во износ од 1.580 илјади денари. 

 

 

 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 

Вид на основно средства 

 

 

 

  Земјиште  

 

 

Градежни 

објекти 

 

 

Постројки 

и опрема 

Алат, погонски 

и канцелариски 

инвентар, мебел 

и транспортни 

средства 

 

Останати 

материјални 

средства 

 

 

 

Вкупно 

Набавна вредност на 

НПО (сост. на 01.01.2019) 

 

- 

 

- 

 

2.161 

 

- 
 

- 
 

2.161 

- директни зголемувања - - 711 649 24 1.384 

- намалување / расходи - - - - - - 

- прекнижување - - - - - - 

Состојба на НПО на 

31.12.2019 год. 

 

- 
 

- 
 

2.872 

 

649 

 

24 
 

3.545 

Исправка на НПО на  

01.01.2019 год. 

 

- 
 

- 
 

-459 

 

- 
 

- 
 

-459 

- амортизација во 2019 г. - - -454 -33 - -487 

- намалување / расходи - - - - -  

- прекнижување - - - - -  

Состојба на исправката 

на НПО на  31.12.2019 г. 

 

- 
 

- 
 

-913 

 

-33 

 

- 
 

-946 

Сегашна вредност на 

НПО на 31.12.2019 год. 

 

- 
 

- 
 

1.959 

 

616 

 

24 
 

2.599 

Вредност на НПО на 

31.12.2018 год. 
 

- 
 

- 
 

1.703 

 

- 

 

- 

 

1.703 

 

 Од овој преглед јасно се гледа состојбата и движењето на средствата (постројките и опремата и 

алатот). Имено во текот на 2019 година ново набавени основни средства се во вкупен износ од 1.384 

илјади денари и истите се однесуваат на спортска опрема за играчите. 

 

 

 ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

 

Во тековната 2019 година евидентирани се долгорочни финансиски средства во износ од 1.175 

илјади денари кои се однесуваат на купување на ракометниот клуб Еурофарм Пелистер 2. 

 

 

 

 ЗАЛИХИ  

Опис на залихи 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Залихи на суровини и материјали -  - 

 Залиха на резервни делови, ситен инвентар, 

амбалалажа и автогуми 
-  19 



Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола 

Белешки кон финансиските извештаи 

 

Финансиски извештаи за 2019 година 
22 

 

 Залиха на недовршени производи и полупроизводи -  - 

 Залиха на готови производи -  - 

 Залиха на трговски стоки -  - 

Вкупно залихи: -  19 

 

 

 

 КРАТКОРОЧНИ  ПОБАРУВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 

 

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни 

финансиски вложувања 

2019  20018 

000 МКД  000 МКД 

 Побарувања од поврзани субјекти -  - 

 Побарувања од купувачи 2.423  - 

o Побарувања од купувачи во земјата 932  - 

o Побарувања од купувачи во странство 1.491  - 

 Побарувања за дадени аванси на добавувачи 734  730 

 Побарување од државата по основ на даноци и 

слично 
1.328  37 

o Побарувања за повеќе платен данок на 

добивка 
266  - 

o Побарувања за повеќе платен ддв 1.062  37 

 Останати краткорочни побарувања 1.551  - 

 Краткорочни финансиски средства -  - 

 АВР 4.755  - 

Вкупно краткорочни побарувања, краткорочни 

финансиски вложувања и АВР: 
10.791  767 

  

 

 Побарувањата од купувачите во тековната 2019 година се во износ од 2.423 илајди денари од 

кои 932 илјади денари се однесуваат на купувачи во земјата, додека пак 1.491 илјада денари се 

однесуваат на купувачи во странство. 

 Побарувањата од државата по основ на даноци и случно се во износ од 1.328 илјади денари од 

кои најголемиот едл или 1.062 илјади денари се однесуваат на побарувања за повеќе платен ДДВ. 

 Останатите краткорочни побарувања во тековната 2019 година се во износ од 1.551 илајда 

денари, од кои 1.538 илјади денари се однесуваат на даден депозит во Европска ракометна федерација. 

 

 

 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

 Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти за 2018 година во илјади денари е 

следнава: 

 

 

Опис на парични средства и парични еквиваленти 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Охридска Банка 25  5 

 Охридска Банка- чланарини 2  35 

 Охридска Банка-донации 1.411  3.340 

 Халк Банка 15   

 Благајна 549  564 



Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола 

Белешки кон финансиските извештаи 

 

Финансиски извештаи за 2019 година 
23 

 

Вкупно парични средства и парични еквиваленти: 2.002  3.944 

 

 

 Од Извештајот за паричните текови за 2019 и 2018 година констатиравме дека Друштвото има: 

 

Паричен тек 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Паричен тек од оперативни активности (916)  4.435 

 Паричен тек од инвестициски активности (1.026)  (835) 

 Паричен тек од финансиски активности -  - 

Нето пораст/намалување на готовината: (1.942)  3.600 

 

  

 

 ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 

 

Опис на главнина и резерви 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Основна главнина 1.537  1.537 

 Ревалоризациска резерва -  - 

 Резерви 1.189  1.189 

 Акумулирана добивка 3.872  - 

 Пренесена загуба (-) -  - 

 Добивка за деловната година 12  3.872 

Вкупно главнина и резерви: 6.611  6.599 

  

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на 

страна 6. 

 

 

 ТЕКОВНИ  ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 

 

Опис на тековни обврски 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Обврски спрема поврзани друштва -  - 

 Обврски спрема добавувачи 1.163  429 

o Обврски спрема добавувачи во земјата 932  417 

o Обврски спрема добавувачи во странство 231  12 

 Обврски за аванси, депозити и кауции -  - 

 Обврски за даноци и придонеси на плата и 

надомести 
-  - 

 Обврски кон вработените -  - 

 Тековни даночни обврски 3.594  986 

o Обврски за персонален данок 3.594  718 

o Обврски за данок на добивка -  268 

 Обврски по заеми и кредити 5.200  - 

 Останати краткорочни обврски -  - 

 Пасивни временски разграничувања -  - 

Вкупно тековни обврски и ПВР: 9.957  1.415 
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 Обврските спрема добавувачи во тековната 2019 година се во износ од 1.163 илјади денари од 

кои 932 илјади денари се однесуваат на обврски спрема добавувачи во земјата, а 231 илјада денари на 

обврски спрема добавувачи во странство.  

Тековните даночни обврски се во износ од 3.594 илјади  денари и во целос се однесуваат на 

обврски за персонален данок по основ на склучени договори со ракометарите. 

Обврските по заеми и кредити во тековната 2019 година се евидентирани во износ од 5.200 

илјади денари а се однесуваат на примена позајмица од Еурофарм ДООЕЛ Битола. 

 

 

 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ 

 

 

 Дадени хипотеки на свој имот 

 

 Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќања по кредитни 

обврски, бидејќи истото во тековната 2019 година не користи банкарски кредити. 

 

 Судски спорови 

 

Во тековната 2019 година Друштвото не се јавува во ниту еден судски спор ниту како тужител ниту 

како тужена страна. 

  

 

 Гаранции 

 

 Во текот на 2019 година Друштвото  не користи гаранции. 

 

 

 

 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА 
СОСТОЈБА 

 

  

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба до предавање на 

ревизорскиот извештај нема значајни материјални  настани кои треба да се обелоденат. 

 За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 

30.07.2020 година и одлуките на Акционерското собрание на Друштвото. 

 

 

 

За Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола 

Генерален Директор 

 

_________________________ 

Димитар Митревски 

 







Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола                          Додаток 1 

 

 

 

Законска обврска за составување на  Годишна сметка и  Извештај за 
работењето, во согласност со одредбите од ЗТД 

 

 

 

 Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва, Годишната 

сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба,  

Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки. 

 Во согласност со член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната 

сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се 

подготвени во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва и прописите за 

сметководство, треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, 

обврските, приходите, расходите, главнината, остварената добивка односно загуба на 

Друштвото за деловната година. 

 Во согласност со член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на 

управување на Друштвото покрај годишната сметка односно финансиските извештаи е 

должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работата на 

Друштвото во претходната година со содржина определена во членот 384 став 7 од ЗТД. 

 Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, 

истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и 

објаснувачки белешки. 

 Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната 

сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за 

сметководство не се појавуваат. 

 Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во 

Додатоците 2 и 3. 

 Генералниот Директор на Друштвато го изготвил и потпишал годишниот извештај 

за работењето. 

 

 

 

 

 

За Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола 

Генерален Директор 

 

_________________________________ 

Димитар Митревски 

 



 
Ракометен Клуб Еурофарм Пелитсер АД Битола     Додаток 2 

 

 

 

 

Годишна сметка 
 

 

 Извештај за финансиската состојба 

 Извештај за сеопфатна добивка 

 

 

 

 



Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

ЕМБС: 07145900
Целосно име: Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ЕУРОФАРМ
ПЕЛИСТЕР АД Битола
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки

Ознака за АОП Опис
Нето за тековна

година
Бруто за

тековна година

Исправка на
вредноста за

тековна година

Претходна
година

2588 - 93.12 - Дејности на спортските клубови 52.879.567,00

Ознака за АОП Опис
Нето за тековна

година
Бруто за

тековна година

Исправка на
вредноста за

тековна година

Претходна
година

1
- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031)

3.774.124,00 3.282.967,00

2
- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(003+004+005+006+007+008)

0,00 1.579.750,00

3 - - Издатоци за развој 0,00 0,00

4
- - Kонцесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и
слични права

0,00 1.579.750,00

5 - - Гудвил 0,00 0,00

6 - - Аванси за набавка на нематеријални средства 0,00 0,00

7 - - Нематеријални средства во подготовка 0,00 0,00

8 - - Останати нематеријални средства 0,00 0,00

9
- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019)

2.599.124,00 1.703.217,00

10 - - Недвижности (011+012) 0,00 0,00

11 - - Земјиште 0,00 0,00

12 - - Градежни објекти 0,00 0,00

13 - - Постројки и опрема 1.959.443,00 1.703.217,00

14 - - Транспортни средства 0,00 0,00

15
- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и
мебел

615.881,00 0,00

16 - - Биолошки средства 0,00 0,00

17 - - Аванси за набавка на материјални средства 0,00 0,00

18 - - Материјални средства во подготовка 0,00 0,00

19 - - Останати материјални средства 23.800,00 0,00

20 - - III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 0,00 0,00

21
- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
(022+023+024+025+026+030)

1.175.000,00 0,00

22 - - Вложувања во подружници 0,00 0,00

23
- - Вложувања во придружени друштва и учества
во заеднички вложувања

1.175.000,00 0,00

24
- - Побарувања по дадени долгорочни заеми на
поврзани друштва

0,00 0,00

25 - - Побарувања по дадени долгорочни заеми 0,00 0,00
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26
- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност
(027+028+029)

0,00 0,00

27
- - Вложувања во хартии од вредност кои се
чуваат до доспевање

0,00 0,00

28
- - Вложувања во хартии од вредност
расположливи за продажба

0,00 0,00

29

- - Вложувања во хартии од вредност според
објективната вредност преку добивката или
загубата

0,00 0,00

30 - - Останати долгорочни финансиски средства 0,00 0,00

31 - - V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034) 0,00 0,00

32 - - Побарувања од поврзани друштва 0,00 0,00

33 - - Побарувања од купувачи 0,00 0,00

34 - - Останати долгорочни побарувања 0,00 0,00

35 - - VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА 0,00 0,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 8.038.348,00 4.730.768,00

37 - - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 0,00 19.390,00

38 - - Залихи на суровини и материјали 0,00 0,00

39
- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар,
амбалажа и автогуми

0,00 19.390,00

40
- - Залихи на недовршени производи и
полупроизводи

0,00 0,00

41 - - Залихи на готови производи 0,00 0,00

42 - - Залихи на трговски стоки 0,00 0,00

43 - - Залихи на биолошки средства 0,00 0,00

44

- - II.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ
НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ
РАБОТЕЊА)

0,00 0,00

45
- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051)

6.036.400,00 767.218,00

46 - - Побарувања од поврзани друштва 0,00 0,00

47 - - Побарувања од купувачи 2.423.038,00 0,00

48 - - Побарувања за дадени аванси на добавувачи 733.917,00 730.137,00

49

- - Побарувања од државата по основ на даноци,
придонеси, царина, акцизи и за останати давачки
кон државата (претплати)

1.328.445,00 37.081,00

50 - - Побарувања од вработените 0,00 0,00

51 - - Останати краткорочни побарувања 1.551.000,00 0,00

52
- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
(053+056+057+058)

0,00 0,00

53 - - Вложувања во хартии од вредност (054+055) 0,00 0,00

54 - - Вложувања кои се чуваат до доспевање 0,00 0,00

55
- - Вложувања според објективната вредност
преку добивката и загубата

0,00 0,00

56
- - Побарувања по дадени заеми од поврзани
друштва

0,00 0,00

57 - - Побарувања по дадени заеми 0,00 0,00

58 - - Останати краткорочни финансиски средства 0,00 0,00

59
- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)

2.001.948,00 3.944.160,00

60 - - Парични средства 2.001.948,00 3.944.160,00

61 - - Парични еквиваленти 0,00 0,00

62
- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ
И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)

4.754.679,00 0,00
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63
- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062)

16.567.151,00 8.013.735,00

64 - - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА 0,00 0,00

65
- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

6.610.559,00 6.598.899,00

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 1.537.336,00 1.537.336,00

67 - - II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 0,00 0,00

68 - - III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) 0,00 0,00

69 - - IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-) 0,00 0,00

70

- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД
ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА
СЕОПФАТНА ДОБИВКА

0,00 0,00

71 - - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 1.189.357,00 1.189.357,00

72 - - Законски резерви 0,00 0,00

73 - - Статутарни резерви 0,00 0,00

74 - - Останати резерви 1.189.357,00 1.189.357,00

75 - - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 3.872.206,00 0,00

76 - - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 0,00 0,00

77 - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 11.660,00 3.872.206,00

78 - - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 0,00 0,00

79
- - XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА
МАТИЧНОТО ДРУШТВО

0,00 0,00

80 - - XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО 0,00 0,00

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 9.956.592,00 1.414.836,00

82
- - I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И
ТРОШОЦИ (083+084)

0,00 0,00

83
- - Резервирања за пензии, отпремнини и слични
обврски кон вработените

0,00 0,00

84
- - Останати долгорочни резервирања за ризици и
трошоци

0,00 0,00

85 - - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) 0,00 0,00

86 - - Обврски спрема поврзани друштва 0,00 0,00

87 - - Обврски спрема добавувачи 0,00 0,00

88 - - Обврски за аванси, депозити и кауции 0,00 0,00

89
- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани
друштва

0,00 0,00

90 - - Обврски по заеми и кредити 0,00 0,00

91 - - Обврски по хартии од вредност 0,00 0,00

92 - - Останати финансиски обврски 0,00 0,00

93 - - Останати долгорочни обврски 0,00 0,00

94 - - III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 0,00 0,00

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) 9.956.592,00 1.414.836,00

96 - - Обврски спрема поврзани друштва 0,00 0,00

97 - - Обврски спрема добавувачи 1.162.789,00 428.870,00

98 - - Обврски за аванси, депозити и кауции 0,00 0,00

99
- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на
надомести на плати

0,00 0,00

100 - - Обврски кон вработените 0,00 0,00

101 - - Тековни даночни обврски 3.593.803,00 985.966,00

102
- - Краткорочни резервирања за ризици и
трошоци

0,00 0,00

103
- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани
друштва

0,00 0,00

104 - - Обврски по заеми и кредити 5.200.000,00 0,00
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Биланс на успех

105 - - Обврски по хартии од вредност 0,00 0,00

106 - - Обврски по основ на учество во резултатот 0,00 0,00

107 - - Останати финансиски обврски 0,00 0,00

108 - - Останати краткорочни обврски 0,00 0,00

109
- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И
ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)

0,00 0,00

110

- - VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ
СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ
ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА

0,00 0,00

111
- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И
ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)

16.567.151,00 8.013.735,00

112 - - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА 0,00 0,00

Ознака за АОП Опис
Нето за

тековна година

Бруто за
тековна
година

Исправка на
вредноста за

тековна
година

Претходна
година

201 - - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 52.879.567,00 34.338.036,00

202 - - Приходи од продажба 4.126.445,00 889.522,00

203 - - Останати приходи 48.753.122,00 33.448.514,00

204
- - Залихи на готови производи и недовршено
производство на почетокот на годината

0,00 0,00

205
- - Залихи на готови производи и недовршено
производство на крајот на годината

0,00 0,00

206 - - Капитализирано сопственo производство и услуги 0,00 0,00

207
- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)

52.727.406,00 30.122.316,00

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 288.524,00 61.045,00

209 - - Набавна вредност на продадените стоки 0,00 0,00

210

- - Набавна вредност на продадените материјали,
резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и
автогуми

0,00 0,00

211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 7.452.288,00 1.538.225,00

212 - - Останати трошоци од работењето 41.530.143,00 27.895.489,00

213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 2.857.112,00 0,00

214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 0,00 0,00

215
- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата

0,00 0,00

216 - - Придонеси од задолжително социјално осигурување 0,00 0,00

217 - - Останати трошоци за вработените 2.857.112,00 0,00

218
- - Амортизација на материјалните и нематеријалните
средства

534.979,00 627.557,00

219
- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
нетековни средства

0,00 0,00

220
- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
тековните средства

0,00 0,00

221 - - Резервирања за трошоци и ризици 0,00 0,00

222 - - Останати расходи од работењето 64.360,00 0,00

223
- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233)

0,00 0,00

224
- - Финансиски приходи од односи со поврзани
друштва (225+226+227+228)

0,00 0,00

225 - - Приходи од вложувања во поврзани друштва 0,00 0,00

226
- - Приходи по основ на камати од работење со
поврзани друштва

0,00 0,00
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227
- - Приходи по основ на курсни разлики од работење
со поврзани друштва

0,00 0,00

228
- - Останати финансиски приходи од работење со
поврзани друштва

0,00 0,00

229 - - Приходи од вложувања во неповрзани друштва 0,00 0,00

230
- - Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва

0,00 0,00

231
- - Приходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва

0,00 0,00

232
- - Нереализирани добивки (приходи) од финансиски
средства

0,00 0,00

233 - - Останати финансиски приходи 0,00 0,00

234
- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243)

111.502,00 0,00

235
- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва
(236+237+238)

0,00 0,00

236
- - Расходи по основ на камати од работење со
поврзани друштва

0,00 0,00

237
- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со
поврзани друштва

0,00 0,00

238 - - Останати финансиски расходи од поврзани друштва 0,00 0,00

239
- - Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва

0,00 0,00

240
- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со
неповрзани друштва

0,00 0,00

241
- - Нереализирани загуба (расходи) од финансиски
средства

0,00 0,00

242
- - Вредносно усогласување на финансиски средства и
вложувања

0,00 0,00

243 - - Останати финансиски расходи 111.502,00 0,00

244 - - Удел во добивката на придружените друштва 0,00 0,00

245 - - Удел во загуба на придружените друштва 0,00 0,00

246
- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-
(204-205+207+234+245)

40.659,00 4.215.720,00

247
- - Загуба од редовното работење
(204-205+207+234+245)-(201+223+244)

0,00 0,00

248 - - Нето добивка од прекинати работења 0,00 0,00

249 - - Нето загуба од прекинати работења 0,00 0,00

250 - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 40.659,00 4.215.720,00

251 - - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) 0,00 0,00

252 - - Данок на добивка 28.999,00 343.514,00

253 - - Одложени даночни приходи 0,00 0,00

254 - - Одложени даночни расходи 0,00 0,00

255
- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(250-252+253-254)

11.660,00 3.872.206,00

256
- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(251+252-253+254)

0,00 0,00

257

- - Просечен број на вработени врз основа на часови
на работа во пресметковниот период (во апсолутен
износ)

0,00 0,00

258 - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 12,00 12,00

259 - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД 0,00 0,00

260
- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на
матичното друштво

0,00 0,00

261
- - Добивка која им припаѓа на неконтролирано
учество

0,00 0,00
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262
- - Загуба која се однесува на имателите на акции на
матичното друштво

0,00 0,00

263 - - Загуба која се однесува на неконтролирано учество 0,00 0,00

264 - - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА 0,00 0,00

265 - - Вкупна основна заработувачка по акција 0,00 0,00

266 - - Вкупна разводнета заработувачка по акција 0,00 0,00

267
- - Основна заработувачка по акција од прекинато
работење

0,00 0,00

268
- - Разводнета заработувачка по акција од прекинато
работење

0,00 0,00

269 - - Добивка за годината 11.660,00 3.872.206,00

270 - - Загуба за годината 0,00 0,00

271

- - Останата сеопфатна добивка
(273+275+277+279+281+283) -
(274+276+278+280+282+284)

0,00 0,00

272

- - Останата сеопфатна загуба
(274+276+278+280+282+284) -
(273+275+277+279+281+283)

0,00 0,00

273
- - Добивки кои произлегуваат од преведување од
странско работење

0,00 0,00

274
- - Загуби кои произлегуваат од преведување од
странско работење

0,00 0,00

275
- - Добивки од повторно мерење на финансиски
средства расположливи за продажба

0,00 0,00

276
- - Загуби од повторно мерење на финансиски средства
расположливи за продажба

0,00 0,00

277
- - Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти
за хеџирање на парични текови

0,00 0,00

278
- - Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за
хеџирање на парични текови

0,00 0,00

279
- - Промени на ревалоризациските резерви за
нетековни средства

0,00 0,00

280
- - Промени на ревалоризациските резерви за
нетековни средства

0,00 0,00

281
- - Актуарски добивки на дефинирани планови за
користи на вработените

0,00 0,00

282
- - Актуарски загуби на дефинирани планови за
користи на вработените

0,00 0,00

283
- - Удел во останата сеопфатна добивка на придружени
друштва (само за потреби на консолидација)

0,00 0,00

284
- - Удел во останата сеопфатна загуби на придружени
друштва (само за потреби на консолидација)

0,00 0,00

285
- - Данок на добивка на компоненти на останата
сеопфатна добивка

0,00 0,00

286 - - Нето останата сеопфатна добивка (271-285) 0,00 0,00

287
- - Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или
(272+285)

0,00 0,00

288
- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)
или (286-270)

11.660,00 3.872.206,00

289
- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите
на акции на матичното друштво

0,00 0,00

290
- - Сеопфатна добивка која припаѓа на
неконтролираното учество

0,00 0,00

291
- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или
(270-286) или (287-269)

0,00 0,00

292
- - Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на
акции на матичното друштво

0,00 0,00
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Државна евиденција

293
- - Сеопфатна загуба која припаѓа на
неконтролираното учество

0,00 0,00

Ознака за АОП Опис
Нето за тековна

година
Бруто за

тековна година

Исправка на
вредноста за

тековна година

Претходна
година

601
- - Набавна вредност на издатоци за развој за
сопствени цели (интерен проект)

0,00 0,00

602

- - Плата и надоместоци на плата на
вработените кои директно работат на развојот
на интерен проект

0,00 0,00

603
- - Трошоци за материјали и услуги користени
или потрошени при развојот на интерен проект

0,00 0,00

604

- - Амортизација на недвижности, постројки и
опрема користени при развојот на интерен
проект

0,00 0,00

605
- - Амортизација на патенти и лиценци
користени при развојот на интерен проект

0,00 0,00

606
- - Вредносно усогласување на издатоци за
развој за сопствени цели

0,00 0,00

607
- - Акумулирана амортизација на издатоци за
развој за сопствени цели

0,00 0,00

608
- - Сегашна вредност на издатоци за развој за
сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)

0,00 0,00

609 - - Набавна вредност на софтвер со лиценца 0,00 0,00

610
- - Вредносно усогласување на софтвер со
лиценца

0,00 0,00

611
- - Акумулирана амортизација на софтвер со
лиценца

0,00 0,00

612
- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (<
или = АОП 004 од БС)

0,00 0,00

613
- - Набавна вредност на компјутерскиот
софтвер развиен за сопствена употреба

0,00 0,00

614
- - Вредносно усогласување на компјутерскиот
софтвер развиен за сопствена употреба

0,00 0,00

615

- - Акумулирана амортизација на
компјутерскиот софтвер развиен за сопствена
употреба

0,00 0,00

616

- - Сегашна вредност на компјутерскиот
софтвер развиен за сопствена употреба (< или
= АОП 004 од БС)

0,00 0,00

617
- - Набавна врeдност на купени бази на
податоци

0,00 0,00

618
- - Вредносно усогласување на набавени бази
на податоци

0,00 0,00

619
- - Акумулирана амортизација на набавени бази
на податоци

0,00 0,00

620
- - Сегашна вредност на набавени бази на
податоци (< или = АОП 004 од БС)

0,00 0,00

621
- - Набавна вредност на бази на податоци
развиени за сопствена употреба

0,00 0,00

622
- - Вредносно усогласување на бази на
податоци развиени за сопствена употреба

0,00 0,00

623
- - Акумулирана амортизација на бази на
податоци развиени за сопствена употреба

0,00 0,00

624

- - Сегашна вредност на бази на податоци
развиени за сопствена употреба (< или = АОП
004 од БС)

0,00 0,00

625 - - Земјишта 0,00 0,00
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626 - - Шуми 0,00 0,00

627
- - Набавна вредност на станови и станбени
згради

0,00 0,00

628
- - Вредносно усогласување на станови и
станбени згради

0,00 0,00

629
- - Акумулирана амортизација на станови и
станбени згради

0,00 0,00

630
- - Сегашна вредност на станови и станбени
згради (< или = АОП 012 од БС)

0,00 0,00

631

- - Набавна вредност на градежни објекти од
високоградба кои се користат за вршење на
дејност

0,00 0,00

632

- - Вредносно усогласување на градежни
објекти од високоградба кои се користат за
вршење на дејност

0,00 0,00

633

- - Акумулирана амортизација на градежни
објекти од високоградба кои се користат за
вршење на дејност

0,00 0,00

634

- - Сегашна вредност на градежни објекти од
високоградба кои се користат за вршење на
дејност (< или = АОП 012 од БС)

0,00 0,00

635 - - Набавна вредност на објекти од нискоградба 0,00 0,00

636
- - Вредносно усогласување на објекти од
нискоградба

0,00 0,00

637
- - Акумулирана амортизација на објекти од
нискоградба

0,00 0,00

638
- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба
(< или = АОП 012 од БС)

0,00 0,00

639
- - Набавна вредност на информациска и
телекомуникациска опрема

0,00 0,00

640
- - Вредносно усогласување на информациска и
телекомуникациска опрема

0,00 0,00

641
- - Акумулирана амортизација на информациска
и телекомуникациска опрема

0,00 0,00

642

- - Сегашна вредност на информациска и
телекомуникациска опрема (< или = АОП 012
од БС)

0,00 0,00

643 - - Набавна вредност на компјутерска опрема 0,00 0,00

644
- - Вредносно усогласување на компјутерска
опрема

0,00 0,00

645
- - Акумулирана амортизација на компјутерска
опрема

0,00 0,00

646
- - Сегашна вредност на компјутерска опрема
(< или = АОП 012 од БС)

0,00 0,00

647
- - Набавна вредност на повеќегодишните
насади

0,00 0,00

648
- - Вредносно усогласување на
повеќегодишните насади

0,00 0,00

649
- - Акумулирана амортизација на
повеќегодишните насади

0,00 0,00

650
- - Сегашна вредност на повеќегодишните
насади (< или = АОП 016 од БС)

0,00 0,00

651 - - Набавна вредност на основното стадо 0,00 0,00

652 - - Вредносно усогласување на основното стадо 0,00 0,00

653
- - Акумулирана амортизација на основното
стадо

0,00 0,00

654
- - Сегашна вредност на основното стадо (< или
= АОП 016 од БС)

0,00 0,00
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655

- - Оригинални уметнички и литературни дела
за вршење на дејности од културата и
уметноста

0,00 0,00

656
- - Книги, слики, вајарски дела, музејски
експонати,предмети од архивска граѓа и слично

0,00 0,00

657 - - Драгоцени метали и камења 0,00 0,00

658 - - Антиквитети и други уметнички дела 0,00 0,00

659 - - Други скапоцености 0,00 0,00

660
- - Вложувања во природни богатства во
подготовка

0,00 0,00

661 - - Подобрување на земјиштето 0,00 0,00

662

- - Краткорочни заеми и кредити дадени на
трговски друштваво приватна и државна
сопственост и јавни претпријатија, во земјата
(< или = АОП 052 од БС)

0,00 0,00

663

- - Краткорочни заеми и кредити дадени на
физички лица, трговци-поединци, занаетчии,
земјоделци, самостојни вршители на дејност и
непрофитни организации во земјата (< или =
АОП 052 од БС)

0,00 0,00

664

- - Долгорочни заеми и кредити дадени на
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни претпријатија, во земјата

0,00 0,00

665

- - Долгорочни заеми и кредити дадени на
физички лица, трговци-поединци, занаетчии,
земјоделци, самостојни вршители на дејност и
непрофитни организации во земјата

0,00 0,00

666

- - Вложувања во акции издадени од трговски
друштва во приватна и државна сопственост и
јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП
021 од БС)

0,00 0,00

667

- - Вложувања во удели во трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
претпријатија, во земјата

0,00 0,00

668

- - Трговски кредити и аванси дадени на
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни претпријатија, во земјата

0,00 0,00

669

- - Трговски кредити и аванси дадени на органи
на законодавна, извршна и судска власт,
ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална
самоуправа и други правни лица финансирани
од буџет

0,00 0,00

670

- - Трговски кредити и аванси дадени на
физички лица, трговци-поединци, занаетчии,
земјоделци, самостојни вршители на дејност и
непрофитни организации во земјата

0,00 0,00

671

- - Останати побарувања од трговски друштва
во приватна и државна сопственост и јавни
претпријатија, во земјата

0,00 0,00

672

- - Останати побарувања од органи на
законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,
ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и
други правни лица финансирани од буџет

0,00 0,00

673

- - Останати побарувања од физички лица ,
трговци-поединци, занаетчии, земјоделци,
самостојни вршители на дејност и непрофитни
организации во земјата

0,00 0,00

674

- - Краткорочни обврски по земи и кредити кон
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни претпријатија, во земјата(<
или = АОП 095 од БС)

0,00 0,00
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675

- - Краткорочни обврски по заеми и кредити кон
физички лица, трговци-поединци, занаетчии,
земјоделци, самостојни вршители на дејност и
непрофитни организации во земјата(< или =
АОП 095 од БС)

0,00 0,00

676

- - Долгорочни обврски по заеми и кредити кон
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни претпријатија, во земјата(<
или = АОП 085 од БС)

0,00 0,00

677

- - Долгорочни обврски по заеми и кредити кон
физички лица, трговци-поединци, занаетчии,
земјоделци, самостојни вршители на дејност и
непрофитни организации во земјата(< или =
АОП 085 од БС)

0,00 0,00

678

- - Основна главнина (сопственички капитал) во
акции поседувани од други трговски друштва
во приватна и државна сопственост и јавни
претпријатија регистрирани во земјата(< од
АОП 065 од БС)

0,00 0,00

679

- - Основна главнина (сопственички капитал) во
акции поседувани од физички лица, трговци-
поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни
вршители на дејност и непрофитни
организации регистрирани во земјата(< од АОП
065 од БС)

0,00 0,00

680

- - Основна главнина (сопственички капитал) во
акции поседувани од Владата на Република
Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на
локална самоуправа и други правни лица
финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)

0,00 0,00

681

- - Основна главнина (сопственички капитал) во
удели поседувани од други трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
претпријатија регистрирани во земјата(< од
АОП 065 од БС)

0,00 0,00

682

- - Основна главнина (сопственички капитал) во
удели поседувани од физички лица, трговци-
поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни
вршители на дејност и непрофитни
организации регистрирани во земјата(< од АОП
065 од БС)

0,00 0,00

683

- - Основна главнина (сопственички капитал) во
удели поседувани од Владата на Република
Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на
локална самоуправа и други правни лица
финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)

0,00 0,00

684

- - Трговски кредити и аванси од трговски
друштва во приватна и државна сопственост и
јавни претпријатија, во земјата

0,00 0,00

685

- - Трговски кредити и аванси од органи на
законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,
ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и
други правни лица финансирани од буџет

0,00 0,00

686

- - Трговски кредити и аванси од физички лица,
трговци-поединци, занаетчии, земјоделци,
самостојни вршители на дејност и непрофитни
организации во земјата

0,00 0,00

687

- - Останати обврски кон трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
претпријатија, во земјата

0,00 0,00

688

- - Останати обврски кон органи на
законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,
ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и
други правни лица финансирани од буџет

0,00 0,00
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689

- - Останати обврски кон физички лица,
трговци-поединци, занаетчии, земјоделци,
самостојни вршители на дејност и непрофитни
организации во земјата

0,00 0,00

690
- - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП
202 од БУ)

1.225.180,00 707.250,00

691
- - Приходи од продажба на услуги (< или =
АОП 202 од БУ)

1.579.015,00 182.272,00

692

- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од
БУ)

0,00 0,00

693

- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од
БУ)

1.322.250,00 0,00

694

- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП
202 од БУ)

0,00 0,00

695

- - Приходи по основ на употреба на
компјутерски софтвер развиен за сопствена
употреба (< или = АОП 206 од БУ)

0,00 0,00

696
- - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од
БУ)

0,00 0,00

697
- - Приходи од наемнина на земјиште (< или =
АОП 202 од БУ)

0,00 0,00

698

- - Приходи од продажба на добра врз основа
на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202
од БУ)

0,00 0,00

699
- - Добивки од продажба на нематеријални и
материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)

0,00 0,00

700
- - Добивки од продажба на биолошки средства
(< или = АОП 203 од БУ)

0,00 0,00

701
- - Добивки од продажба на учество во капитал
и хартии од вредност (< или = АОП 203од БУ)

0,00 0,00

702
- - Добивки од продажба на материјали (< или
= АОП 203 од БУ)

0,00 0,00

703 - - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ) 0,00 0,00

704
- - Наплатени отпишани побарувања и приходи
од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)

179.978,00 0,00

705

- - Приходи врз основа на ефекти од
договорена заштита од ризик (< или = АОП 203
од БУ)

0,00 0,00

706
- - Приходи од премии, субвенции, дотации и
донации (< или = АОП 203 од БУ)

48.439.324,00 33.303.660,00

707
- - Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од
БУ)

0,00 0,00

708
- - Приходи по основ на донации и спонзорства
(< или = АОП 203 од БУ)

0,00 0,00

709
- - Приходи од укинување на долгорочни
резервирања (< или = АОП 203 од БУ)

0,00 0,00

710
- - Останати приходи од работењето (< или =
АОП 203 од БУ)

133.820,00 0,00

711

- - Приходи од наплатени пенали, неподигнати
капари, отстапнини, награди и слично (< или =
АОП 203 од БУ)

0,00 0,00

712
- - Приходи од поранешни години (< или = АОП
203 од БУ)

0,00 0,00

713
- - Приходи од даноци и придонеси (< или =
АОП 203 од БУ)

0,00 0,00

714
- - Приходи од оперативен наем-лизинг (< или
= АОП 203 од БУ)

0,00 0,00
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715 - - Приходи од дивиденди 0,00 0,00

716 - - Расходи на продадени производи и услуги 0,00 0,00

717
- - Трошоци за суровини и материјали (< или =
АОП 208 од БУ)

0,00 59.779,00

718
- - Огрев, гориво и мазивa(< или = АОП 208 од
БУ)

0,00 0,00

719
- - Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од
БУ)

0,00 0,00

720
- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208
од БУ)

0,00 0,00

721
- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од
БУ)

0,00 0,00

722 - - Униформи-заштитна облека и обувки 0,00 0,00

723
- - Материјал за чистење и одржување (< или =
АОП 208 од БУ)

0,00 0,00

724 - - Вода (< или = АОП 208 од БУ) 0,00 0,00

725
- - Потрошена електрична енергија (< или =
АОП 208 од БУ)

0,00 0,00

726
- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП
208 од БУ)

0,00 0,00

727
- - Потрошени резервни делови и материјали за
одржување (< или = АОП 208 од БУ)

0,00 0,00

728

- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и
автогуми (во производство) (< или = АОП 208
од БУ)

0,00 0,00

729
- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП
211 од БУ)

4.404.197,00 787.974,00

730
- - Транспортни услуги во странство (< или =
АОП 211 од БУ)

0,00 0,00

731
- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од
БУ)

0,00 4.000,00

732
- - ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211
од БУ)

0,00 0,00

733

- - Надворешни услуги за изработка на
производи (лон производство) (< или = АОП
211 од БУ)

0,00 0,00

734
- - Производствени и занаетчиски услуги (< или
= АОП 211 од БУ)

0,00 0,00

735
- - Наемнини за деловни простории во земјата
(< или = АОП 211 од БУ)

1.405.096,00 639.696,00

736
- - Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од
БУ)

0,00 0,00

737
- - Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од
БУ)

0,00 0,00

738
- - Трошоци за истражување (< или = АОП 211
од БУ)

0,00 0,00

739 - - Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ) 0,00 0,00

740
- - Вкалкулирани надомести за време на
боледување

0,00 0,00

741
- - Надоместоци за отпремнина при заминување
во пензија (< или = АОП 217 од БУ)

0,00 0,00

742

- - Еднократен надоместок во вид на
испратнина заради трајно работно ангажирање
под услови утврдени со закон (< или = АОП
217 од БУ)

0,00 0,00

743 - - Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ) 0,00 0,00

744
- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217
од БУ)

0,00 0,00
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745 - - Помошти (< или = АОП 217 од БУ) 0,00 0,00

746 - - Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ) 0,00 0,00

747
- - Дневници за службени патувања, ноќевања
и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)

2.857.112,00 0,00

748
- - Дневници за службени патувања (< или =
АОП 217 од БУ)

0,00 0,00

749
- - Надомести на трошоците на вработените и
подароци (< или = АОП 217 од БУ)

0,00 0,00

750
- - Надоместок за сместување и исхрана на
терен (< или = АОП 217 од БУ)

0,00 0,00

751
- - Надомести за одвоен живот (< или = АОП
217 од БУ)

0,00 0,00

752
- - Подароци на вработените (< или = АОП 217
од БУ)

0,00 0,00

753
- - Трошоци за организирана исхрана во текот
на работа (< или = АОП 217 од БУ)

0,00 0,00

754
- - Трошоци за организиран превоз до и од
работа (< или = АОП 217 од БУ)

0,00 0,00

755
- - Надомести на име авторски хонорари (< или
= АОП 217 од БУ)

0,00 0,00

756
- - Надомести за повремени и привремени
работи (< или = АОП 217 од БУ)

0,00 0,00

757

- - Трошоци за надомест и други примања на
надворешни членови на управен и надзорен
одбор, одбор на директори и управители

0,00 0,00

758
- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212
од БУ)

0,00 0,00

759 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 135.847,00 23.635,00

760
- - Премии за осигурување на имот (< или =
АОП 212 од БУ)

0,00 0,00

761
- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП
212 од БУ)

173.226,00 104.037,00

762
- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или
= АОП 212 од БУ)

36.304,00 58.340,00

763
- - Придонеси кои не зависат од резултатот (<
или = АОП 212 од БУ)

0,00 0,00

764
- - Членарини на здруженијата во земјата и
странство (< или = АОП 212 од БУ)

0,00 0,00

765
- - Останати трошоци на работењето (< или =
АОП 212 од БУ)

40.596.121,00 27.709.477,00

766
- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго
(< или = АОП 222 од БУ)

0,00 0,00

767
- - Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од
БУ)

0,00 0,00

768

- - Вредносно усогласување на долгорочни
финансиски пласмани и други хартии од
вредност расположиви за продажба ( = АОП
242 од БУ)

0,00 0,00

769 - - Исплатени дивиденди 0,00 0,00

770 - - Реинвестирана добивка 0,00 0,00

771
- - Просечен број на вработени врз основа на
состојбата на крајот на месецот

0,00 0,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.
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Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.
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Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола       Додаток 3 

 

 

Годишен извештај за работење 

 



Ракометен Клуб Еурофарм Работник АД Битола 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

За работењето на Ракометен Клуб Еурофарм Работник АД Битола за 2019 година 

 

 

Дејност: Дејности на спортските клубови 

Седиште: Ул. Добривое Радосавлевиќ Бр.3 Битола 

НКД: 93,12 Дејности на спортските клубови 

За работењето за 2019 година се значајни следните карактеристики: 

 

А) Состојба на средствата според Извештајот за финансиската состојба 

 31 декември 2019 

000 МКД 

31 декември 2018 

000 МКД 

Материјални средства НПО-основни средства 2.599 3283 

Долгорочни финансиски вложувања 1.175 - 

Вкупно нетековни средства 3.774 3283 

Залихи  19 

Побарувања и АВР 10.791 768 

Парични средства 2.002 3944 

Вкупно тековни средства 12.793 4731 

ВКУПНО СРЕДСТВА 16.567 8014 

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ   

Главнина и резерви (капитал) 6.610 6599 

Нетековни обврски - - 

Тековни обврски 9.957 1415 

ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 16.567 8014 

 

Б) Состојба според Билансот на успех Друштвото во 2019 година ги има остварено следните 

резултати: 

 31 декември 2019 

000 МКД 

31 декември 2018 

000 МКД 

Приходи од продажба 4.126 890 

Останати приходи 48.753 33448 

ВКУПНО ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 52.879 34338 

Расходи од работењето 52.727 30122 

Финансиски расходи 111 - 

ВКУПНО РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 52.838 301226 

Добивка/загуба пред оданочување 41 4216 

Данок на добивка 29 344 

Нето добивка/загуба за деловната година 12 3872 

 



Ракометен Клуб Еурофарм Работник АД Битола 

 

Покрај финансиската состојба и резултатите од работењето за 2019 година ги истакнуваме и 

следните состојби: 

- Друштвото во 2019 година приходите ги остварило најголем дел од спонзорство и 

донација 

- Потешкотии во работењето нема 

- Судски спорови нема 

- Во иднина своето работење е насочено кон: давање голем придонес за развој на 

спортот, зголемување на брендот ЕУРОФАРМ, обезбедување на договори за 

спонзорства и донации, како и зголемување на финансиските резултати. 
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