
2/23/2018 Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

https://e-submit.crm.com.mk/aaol/Admin/GenerateAAPreview.aspx?aaid=d8cBTkVOcFeA09zqSqFsLA%3d%3d&uid=WNcF%2fkomnAl61NSZ57VU83X2dxayr6QIuWFip3fdODTezwT2LA6m%2bNjTXjrtoKXyzXHJMo… 1/4

Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

ЕМБС: 07191391      
Целосно име: Друштво за развој на софтвер, трговија и услуги САЈТРОКС АД Скопје 
Вид на работа: 450 
Тип на годишна сметка: Годишна сметка 
Тип на документ: Годишна сметка 
Година : 2017 

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

2464 - 62.01 - Компјутерско програмирање 3.676.376,00    

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) 2.796.394,00   

9 - - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019) 2.779.296,00   

13 - - Постројки и опрема 2.779.296,00   

21 - - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
(022+023+024+025+026+030) 17.098,00   

26 - - Вложувања во долгорочни хартии од вредност
(027+028+029) 17.098,00   

28 - - Вложувања во хартии од вредност
расположливи за продажба 17.098,00   

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 11.285.683,00   
37 - - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 133.176,00   

39 - - Залихи на резервни делови, ситен инвентар,
амбалажа и автогуми 93.684,00   

42 - - Залихи на трговски стоки 39.492,00   

45 - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051) 826.891,00   

49 - - Побарувања од државата по основ на даноци,
придонеси, царина, акцизи и за останати давачки

826.891,00   
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Биланс на успех

кон државата (претплати)

59 - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 10.325.616,00   

60 - - Парични средства 10.325.616,00   

63 - - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062) 14.082.077,00   

65 - - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-
068-069+070+071+075-076+077-078) -22.573.907,00   

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 1.537.500,00   
78 - - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 24.111.407,00   
81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 36.655.984,00   
95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) 36.655.984,00   
97 - - Обврски спрема добавувачи 86.985,00   

99 - - Обврски за даноци и придонеси на плата и на
надомести на плати 89.143,00   

104 - - Обврски по заеми и кредити 36.479.856,00   

111 - - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И
ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) 14.082.077,00   

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) 3.639.300,00   
202 - - Приходи од продажба 3.639.300,00   

207 - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 27.787.783,00   

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 510.442,00   
211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 6.650.429,00   
212 - - Останати трошоци од работењето 1.675.798,00   
213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 18.739.540,00   
214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 8.327.227,00   

215 - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата 846.924,00   

216 - - Придонеси од задолжително социјално осигурување 3.393.182,00   
217 - - Останати трошоци за вработените 6.172.207,00   

218 - - Амортизација на материјалните и нематеријалните
средства 211.574,00   

223 37.076,00
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Државна евиденција

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

  

230 - - Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 208,00   

231 - - Приходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва 36.868,00   

247 - - Загуба од редовното работење (204-
205+207+234+245)-(201+223+244) 24.111.407,00   

251 - - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) 24.111.407,00   

256 - - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-
253+254) 24.111.407,00   

257
- - Просечен број на вработени врз основа на часови
на работа во пресметковниот период (во апсолутен
износ)

11,00   

258 - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 9,00   
270 - - Загуба за годината 24.111.407,00   

291 - - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или
(270-286) или (287-269) 24.111.407,00   

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за

тековна година
Претходна

година

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)

36.479.856,00   

693
- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од
БУ)

3.639.300,00   

717 - - Трошоци за суровини и материјали (< или =
АОП 208 од БУ) 328.925,00   

720 - - Канцелариски материјали (< или = АОП 208
од БУ) 59.782,00   

725 - - Потрошена електрична енергија (< или =
АОП 208 од БУ) 121.735,00   

729 - - Транспортни услуги во земјата (< или =
АОП 211 од БУ) 662.838,00   

731 - - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од
БУ) 56.372,00   

734 - - Производствени и занаетчиски услуги (<
или = АОП 211 од БУ) 3.760.191,00   
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735 - - Наемнини за деловни простории во земјата
(< или = АОП 211 од БУ)

1.325.859,00   

744 - - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217
од БУ) 134.440,00   

747 - - Дневници за службени патувања, ноќевања
и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) 43.380,00   

755 - - Надомести на име авторски хонорари (< или
= АОП 217 од БУ) 5.994.387,00   

759 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 691.522,00   

761 - - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП
212 од БУ) 152.428,00   

765 - - Останати трошоци на работењето (< или =
АОП 212 од БУ) 299.668,00   

771 - - Просечен број на вработени врз основа на
состојбата на крајот на месецот 11,00   

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.


