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1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ 
1.1. Основни податоци за Проспектот 

Овој документ е Проспект на „СИГУРНОСНО СТАКЛО” АД Прилеп, со седиште 
на ул. Моша Пијаде ББ, 7500 Прилеп, Република Македонија, со матичен број 
4015134. 
Проспектот е изработен на 30.04.2013 година. 
Покровител на котацијата е Комерцијална банка АД Скопје 
 

1.2. Изјава на органот на управување на издавачот 
Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои 
располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, 
изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и 
вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, 
финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во 
хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да 
влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект 
 
 
_____________________ 
Драган Најдоски 
Извршен член на Одборот на директори 
 

1.3. Називите и адресите на банките на издавачот, покровителот на 
котацијата, правните советници и останатите советници за 
емисијата 
Банки на издавачот: 
Комерцијална банка АД Скопје 
Кеј Димитар Влахов бр.4, 
1000 Скопје, Р. Македонија 
 
Стопанска Банка АД Скопје 
Ул. 11 Октомври 7  
1000 Скопје, Р. Македонија 

 
Покровител на котацијата: 
Комерцијална банка АД Скопје 
Кеј Димитар Влахов бр.4 
1000 Скопје, Р. Македонија 
 
Не постојат правни или останати советници за емисијата. 
 

1.4. Називите и адресите на друштвата за ревизија кои извршиле ревизија 
на годишните сметки на издавачот за последните две години 
Друштво за ревизија “ Пелагониска Ревизорска Куќа” ДООЕЛ Прилеп со 
седиште на ул. „Драган Димески“ бр. 19, 7500 Прилеп, Република Македонија. 
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1.5. Квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, 
доколку ги има (одбивање на ревизорот да даде мислење кон 
извештаите или давање на негативно мислење кон извештаите) 
За 2011 и 2012 година не се изразени квалификувани мислења за 
финансиските извештаи на Друштвото од страна на ревизорите. 
 

1.6. Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку 
истото е изготвено 
Не е побарано мислење од надворешен експерт за изработка на Проспектот. 
 

1.7. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на 
акции и нивната номинална вредност 
„СИГУРНОСНО СТАКЛО” АД Прилеп има вкупно издадено 19.734 обични 
акции и 1.643 приоритетни акции со номинална вредност од 51,20 евра, 
односно вкупен номинален капитал од 1.095.133 евра. 
 

 
2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ 

 
2.1. Назив и седиште на издавачот 

Проспект на „СИГУРНОСНО СТАКЛО” АД Прилеп, со седиште на ул. Моша 
Пијаде ББ, 7500 Прилеп, Република Македонија, со матичен број 4015134. 
 

2.2. Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена 
Тековната состојба на Друштвото е дадена во прилог. 
 

2.3. Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со 
нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална 
вредност на секој род 
Вкупен капитал – Основната главнина на друштвото изнесува 1.095.133 евра. 
Карактеристики на обичните акции – Обичните акции се акции кои им даваат 
на нивните сопственици: право на глас во Собранието на друштвото; право на 
исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од 
остатокот од ликвидационната, односно стечајна маса. 
Број на обични акции – Акционерскиот капитал е поделен на 19.734 обични 
акции и 1.643 приоритетни акции со номинална вредност од 51,20 евра. 
Вкупна номинална вредност – Вкупната номинална вредност на акционерскиот 
капитал изнесува 1.094.502,40 евра. 
 

2.4. Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот 
на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на 
акции 
Промените во капиталот на издавачот се во надлежност на Собранието на 
акционери кое одлучува со 2/3 мнозинство за промени на основната главнина 
на Друштвото, а е опишано од член 22 до член 35 од Статутот на Друштвото. 
Обичните акции гласат на име, даваат право на глас во Собранието на 
друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на 
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исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса на Друштвото и се 
подетално опишани од член 17 од Статутот на Друштвото. 
 

2.5. Промените во структурата на капиталот во последните две години, 
во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите 
на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал 
Во последните две години не биле извршени промени во структурата на 
капиталот на Друштвото 
 

2.6. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со 
опис за правилата и процедурите на конверзија 
Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност. 
 

2.7. Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право 
на глас 
 

Име и презиме Број на акции % учество 
Драган Најдоски 14.074 71,32% 

 
2.8. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, 

краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на 
акциите во сопственост на издавачот 
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва. 
 

2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани 
ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни 
друштва, за претходните две години 
Ревидираните финансиски извештаи за 2011 и 2012 година се дадени во 
прилог. 
 

2.10. Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на 
издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања 
други друштва 
Издавачот во моментот не е во постапка на издавање акции заради спојувања, 
поделби или понуди за преземања од/на други друштва. 
 

 
3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ 

 
3.1. Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните 

производи и услуги 
47.52 – Трговија на мало со метална стока, бои и стакло. 
68.20 – Издавање и управување со сопствен недвижен имот. 
 

3.2. Информација за значајни нови производи 
Друштвото во моментот не поседува и не развива значајни нови производи. 
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3.3. Приказ на приходите од продажба во изминатите две години 
Вкупните приходи од продажба за 2011 година изнесуваат 6.286 илјади 
денари, додека вкупните приходи од продажба за 2012 година изнесуваат 
15.968 илјади денари. 
 

3.4. Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти, 
лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или 
нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за 
работењето на издавачот 
Кај издавачот не постои степен на зависност од патенти, лиценци, 
индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни 
постапки. 
 

3.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови 
прозводи и постапки, во изминатите три години, доколку се 
значителни 
Издавачот во моментот не развива или истражува нови производи и постапки. 
 

3.6. Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек 
или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на 
финансиската состојба на издавачот 
Издавачот во моментот не е инволвиран во судски или арбитажни постапки, 
ниту пак во моментот има индикации дека истите би настанале во иднина. 
 
 

3.7. Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите 
три години 
 

2010 година 2011 година 2012 година 
Основно 1 Основно 1 Основно 1 
ССС 4 ССС 4 ССС 3 
ВС 2 ВС 2 ВС 2 
ВСС 1 ВСС 1 ВСС 1 
Вкупно 8 Вкупно 8 Вкупно 7 

 
 

3.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и 
вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во 
последните две години 
Во последните две години не постојат вложувања во хартии од вредност во 
други трговски друштва или пак значителни инвестиции во основни средства. 
 

3.9. Место и позиција на издавачот во гранката (описно) 
Од аспект на основната дејност, „СИГУРНОСНО СТАКЛО” АД Прилеп 
функционира во услови на значителна конкуренција во рамките на Република 
Македонија и од таа причина невозможно е да се утврди местото и позицијата 
на издавачот во гранката. 

 



7 
 

4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 
4.1. Информација за финансиските податоци за последните три години 

 
 2010 год 2011 год 2012 год 
Вкупни средства во 000 денари 39.591 37.634 37.529 
Вкупни обврски во 000 денари 39.798 40.433 34.707 
Добивка/загуба пред оданочување 
во 000 денари 

-1.632 -2.569 5.633 

Нето добивка/загуба по акција -76,34 -120,18 263,51 
Коефициент цена/добивка 0 0 1,33 
Коефициент цена / книговодствена 
вредност по акција 

0 0 0 

Износ на исплатена дивиденда по 
акција 

0 0 0 

Дивиденден принос 0 0 0 
 
 

4.2. Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско 
учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и 
обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и 
загубата 
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва. 
 

4.3. Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски 
друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи 
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва. 
 

4.4. Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и 
друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако 
органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето 
ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на 
друштвото со мнозински удел 
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва. 
 

4.5. Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски 
извештај во Проспектот, мора да го наведе износот на консолидирана 
добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три 
години 
Издавачот нема консолидирани финансиски извештаи.  

 
5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА 

5.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на 
акции и нивната номинална вредност 
„СИГУРНОСНО СТАКЛО” АД Прилеп има вкупно издадено 19.734 обични 
акции и 1.643 приоритетни акции со номинална вредност од 51,20 евра, 
односно вкупен номинален капитал од 1.095.133 евра. 
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5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото на 
глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на 
стечај односно ликвидација на издавачот 
Обичните акции се акции кои им даваат на нивните сопственици: 

- право на глас во Собранието на друштвото; 
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и 
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно 

стечајна маса. 
 

5.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се 
однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за 
акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, 
откуп на сопствени акции 
Согласно членовите од 106 до 114 од Статутот, акционерското друштво се 
основа со траење на неопределено време и престанува со работа со 
донесување на одлука за престанок на работа на друштвото; одлука за 
спојување со друго друштво; одлука за делба на друштвото; спроведување на 
стечај и со правосилна судска одлука. Одлуките ќе бидат полноважни ако се 
донесени со мнозинство на гласови, кое не може да биде помалку од 2/3 од 
акциите со право на глас претставени на Собранието на акционери. 
Согласно членовите од 43 до 60 од Статутот, годишното Собрание на 
акционери го свикува Одборот на директори, најдоцна три месеци по 
составувањето на годишната сметка и на годишниот извештај за работата на 
Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од 
завршувањето на календарската година. Собранието се свикува со праќање на 
покана или јавен повик, кој задолжително го содржи предложениот дневен ред, 
во рок од 21 ден од доставувањето на поканата, односно објавата на јавниот 
повик. Секоја обична акција дава право на глас во Собранието и тоа право се 
остварува лично или преку именуван полномошник. Со седницата на 
Собранието претседава Претседавач кој го определува редоследот на 
работата и го одржува редот на седницата. Собранието може да работи ако на 
седницата присуствуваат учесници со најмалку мнозинство од вкупниот број на 
акциите со право на глас. За работата на Собранието се води записник. 
Согласно член 21 од Статутот, акционерите имаат право на дел од годишната 
добивка што Собранието на акционери ќе ја утврди со одлука за распределба. 
По одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и 
утврдувањето на постоењето на добивка за распределба, Собранието на 
акционери го определува делот копјшто им се доделува на акционерите во 
форма на дивиденда и ги утврдува роковите за исплата на истата. Исто така, 
Собранието на акционери одлучува за тоа кој дел од добивката ќе се 
реинвестира или ќе се даде во резерви, како и одлучува за покривање на 
загубата со одлука. 
 
 
 
 
 



 

5.4. Статистички податоци
период од три години

 
Просечната цена по
18.04.2013 година) изнесува
 
Графички приказ на дневниот
последните три години
 

 
  

 
6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ

6.1. Основни податоци за
 

6.1.1 Име и презиме

6.1.2 Деловна адреса

6.1.3 Функција што ја врши
издавачот 

6.1.4 Податок за значајните
на лицето надвор
кај издавачот (доколку
активности се значајни
издавачот) 

6.1.5 Податок за природата
каква поврзаност
другите членови на
директори, управниот
надзорниот одбор
управување со ризици
ревизија, и други
со Статутот (кредитен
слично) 
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податоци за тргувањето со акциите на друштвото
години 

цена по акција во последните три години (од
година) изнесува 350 денари по акција. 

приказ на дневниот обем на тргување со хартиите од
три години; 

ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ 
податоци за членовите на Одборот на директори на издавачот

презиме Драган Најдоски 
Деловна адреса Александар Македонски

7500 Прилеп, Р. Македонија
Функција што ја врши кај Извршен член на Одборот

директори 
Податок за значајните активности 
лицето надвор од работењето 
издавачот (доколку тие 

активности се значајни за 

Не врши значајни активности
од работењето кај издавачот

Податок за природата на било 
поврзаност на лицето со 

другите членови на одборот на 
директори управниот или 

одбор, одборот за 
управување со ризици, одборот за 
ревизија и други органи утврдени 
Статутот (кредитен одбор и 

Нема било каква поврзаност
другите членови на Одборот
директори. 

Обем на тргување
(19.04.2010 - 18.04.2013 година)

9 

акциите на друштвото за 

години (од 19.04.2010 до 

хартиите од вредност за 

 

 
на издавачот 

Александар Македонски 1Г/1  
Р Македонија 

член на Одборот на 

значајни активности надвор 
работењето кај издавачот. 

каква поврзаност со 
членови на Одборот на 
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6.1.6 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско работно 
искуство на лицето 

20 годишно искуство 

6.1.7 Имиња на друштва во кои лицето 
е член на одборот на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во било кое време во 
последните пет години и податок 
дали лицето се` уште е или не е 
веќе член или содружник, односно 
акционер 

Изо Стакло ДОО Прилеп 

6.1.8 Податок дали лицето било член 
на одборот на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна 
или ликвидациона постапка во 
последните пет години 

Лицето не било член на одборот на 
директори, односно управниот и 
надзорниот одбор на правно лице 
против кое е поведена стечајна, 
предстечајна или ликвидациона 
постапка во последните пет години. 

6.1.9 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со податок 
кога била изречена мерката и до 
кога траела забраната 

На лицето не му е изречена мерка 
на безбедност забрана за вршење 
на професија, дејност или должност 
од определено занимање кое 
делумно или во целост е опфатено 
во предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години. 

6.1.10 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на 
издавачот, со податок за износот 
на тоа учество 

Лицето поседува 14.074 обични 
акции со право на глас издадени од 
Сигурносно Стакло АД Прилеп. 

6.1.11 Податок за потенцијален судир на 
интереси помеѓу одговорностите 
кои лицето ги има кај издавачот и 
нивните приватни интереси или 
други одговорности 

Не постои потенцијален судир на 
интереси помеѓу одговорностите кои 
лицето ги има кај издавачот и 
неговите приватни интереси или 
други одговорности. 

6.1.12 Податок за постоење на договор 
или соработка помеѓу лицето и 
големите акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица врз 
основа на што лицето било 
избрано за член на одборот на 
директори, односно управниот и 
надзорниот одбор на издавачот 

Не постои договор или соработка 
помеѓу лицето и големите 
акционери, клиентите, добавувачите 
и други лица врз основа на што 
лицето било избрано за член на 
одборот на директори. 

6.1.13 Податоци за постоењето на било 
какво ограничување на 
располагањето со акциите кои 
лицето ги поседува кај издавачот 
во определен временски период 

Не постои било какво ограничување 
на располагањето со акциите кои 
лицето ги поседува кај издавачот во 
определен временски период. 
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6.1.1 Име и презиме Дарко Китаноски 
6.1.2 Деловна адреса Александар Македонски 1Г/1  

7500 Прилеп, Р. Македонија 
6.1.3 Функција што ја врши кај 

издавачот 
Претседател на Одборот на  
директори 

6.1.4 Податок за значајните активности 
на лицето надвор од работењето 
кај издавачот (доколку тие 
активности се значајни за 
издавачот) 

Не врши значајни активности надвор 
од работењето кај издавачот. 

6.1.5 Податок за природата на било 
каква поврзаност на лицето со 
другите членови на одборот на 
директори, управниот или 
надзорниот одбор, одборот за 
управување со ризици, одборот за 
ревизија, и други органи утврдени 
со Статутот (кредитен одбор и 
слично) 

Нема било каква поврзаност со 
другите членови на Одборот на 
директори. 

6.1.6 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско работно 
искуство на лицето 

4 годишно искуство 

6.1.7 Имиња на друштва во кои лицето 
е член на одборот на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во било кое време во 
последните пет години и податок 
дали лицето се` уште е или не е 
веќе член или содружник, односно 
акционер 

Лицето не било член на одборот на 
директори, односно управниот и 
надзорниот одбор или содружник во 
било кое време во последните пет 
години. 
 

6.1.8 Податок дали лицето било член 
на одборот на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна 
или ликвидациона постапка во 
последните пет години 

Лицето не било член на одборот на 
директори, односно управниот и 
надзорниот одбор на правно лице 
против кое е поведена стечајна, 
предстечајна или ликвидациона 
постапка во последните пет години. 

6.1.9 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со податок 
кога била изречена мерката и до 
кога траела забраната 

На лицето не му е изречена мерка 
на безбедност забрана за вршење 
на професија, дејност или должност 
од определено занимање кое 
делумно или во целост е опфатено 
во предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години. 

6.1.10 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на 

Лицето нема учество во основната 
главнина на издавачот. 
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издавачот, со податок за износот 
на тоа учество 

6.1.11 Податок за потенцијален судир на 
интереси помеѓу одговорностите 
кои лицето ги има кај издавачот и 
нивните приватни интереси или 
други одговорности 

Не постои потенцијален судир на 
интереси помеѓу одговорностите кои 
лицето ги има кај издавачот и 
неговите приватни интереси или 
други одговорности. 

6.1.12 Податок за постоење на договор 
или соработка помеѓу лицето и 
големите акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица врз 
основа на што лицето било 
избрано за член на одборот на 
директори, односно управниот и 
надзорниот одбор на издавачот 

Не постои договор или соработка 
помеѓу лицето и големите 
акционери, клиентите, добавувачите 
и други лица врз основа на што 
лицето било избрано за член на 
одборот на директори. 

6.1.13 Податоци за постоењето на било 
какво ограничување на 
располагањето со акциите кои 
лицето ги поседува кај издавачот 
во определен временски период 

Не постои било какво ограничување 
на располагањето со акциите кои 
лицето ги поседува кај издавачот во 
определен временски период. 

 
 
 

6.1.1 Име и презиме Милан Јованоски  
6.1.2 Деловна адреса Александар Македонски 1Г/1  

7500 Прилеп, Р. Македонија 
6.1.3 Функција што ја врши кај 

издавачот 
Неизвршен независен член на 
Одборот на директори 

6.1.4 Податок за значајните активности 
на лицето надвор од работењето 
кај издавачот (доколку тие 
активности се значајни за 
издавачот) 

Не врши значајни активности надвор 
од работењето кај издавачот. 

6.1.5 Податок за природата на било 
каква поврзаност на лицето со 
другите членови на одборот на 
директори, управниот или 
надзорниот одбор, одборот за 
управување со ризици, одборот за 
ревизија, и други органи утврдени 
со Статутот (кредитен одбор и 
слично) 

Нема било каква поврзаност со 
другите членови на Одборот на 
директори. 

6.1.6 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско работно 
искуство на лицето 

20 годишно искуство 

6.1.7 Имиња на друштва во кои лицето 
е член на одборот на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во било кое време во 
последните пет години и податок 
дали лицето се` уште е или не е 
веќе член или содружник, односно 
акционер 

Алијанса  ДОО Прилеп 
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6.1.8 Податок дали лицето било член 
на одборот на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна 
или ликвидациона постапка во 
последните пет години 

Лицето не било член на одборот на 
директори, односно управниот и 
надзорниот одбор на правно лице 
против кое е поведена стечајна, 
предстечајна или ликвидациона 
постапка во последните пет години. 

6.1.9 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со податок 
кога била изречена мерката и до 
кога траела забраната 

На лицето не му е изречена мерка 
на безбедност забрана за вршење 
на професија, дејност или должност 
од определено занимање кое 
делумно или во целост е опфатено 
во предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години. 

6.1.10 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на 
издавачот, со податок за износот 
на тоа учество 

Лицето поседува 97 обични акции со 
право на глас издадени од 
Сигурносно Стакло АД Прилеп. 

6.1.11 Податок за потенцијален судир на 
интереси помеѓу одговорностите 
кои лицето ги има кај издавачот и 
нивните приватни интереси или 
други одговорности 

Не постои потенцијален судир на 
интереси помеѓу одговорностите кои 
лицето ги има кај издавачот и 
неговите приватни интереси или 
други одговорности. 

6.1.12 Податок за постоење на договор 
или соработка помеѓу лицето и 
големите акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица врз 
основа на што лицето било 
избрано за член на одборот на 
директори, односно управниот и 
надзорниот одбор на издавачот 

Не постои договор или соработка 
помеѓу лицето и големите 
акционери, клиентите, добавувачите 
и други лица врз основа на што 
лицето било избрано за член на 
одборот на директори. 

6.1.13 Податоци за постоењето на било 
какво ограничување на 
располагањето со акциите кои 
лицето ги поседува кај издавачот 
во определен временски период 

Не постои било какво ограничување 
на располагањето со акциите кои 
лицето ги поседува кај издавачот во 
определен временски период. 

  
7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

Во наредниот период Друштвото планира рестартирање на производството на 
секаков вид на сигурносни стакла, со тенденција во рамките на досегашното 
деловно работење да пристапи кон изнаоѓање на нови пазари за пласирање на 
своите производи. Од таа причина, Друштвото не е во можност да ги изготви 
развојните перспективи во деловното работење и да направи проценка и 
претпоставки за движењето на финансиските резултати наредните 3 години. 
 

8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 
Ревидираните финансиски извештаи за 2011 и 2012 година се дадени во прилог. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилеп, март 2013 
 

- СИГУРНОСНО СТАКЛО АД ПРИЛЕП - 
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ 
РЕВИЗОР И ФИНАНСИСКИ 
ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА 

КОЈА ЗАВРШУВА НА 
31. ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА 

- Н А Ц Р Т - 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
 
 
 ДО 
 Одборот на директори и акционерите во 
 СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско друштво Прилеп 
 ул. „Моша Пијаде“ б.б. 

П р и л е п 
 
 
 
Извештај за финансиските извештаи 
 
 Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Сигурносно 
Стакло АД Прилеп (Друштвото), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската 
состојба заклучно со 31. декември 2012 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, 
Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за парични текови  за годината која 
завршува на цитираниот датум и прегледот на значајните сметководствени политики и 
други објаснувачки белешки. 
 
Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи 
 
 Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно 
презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за 
финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 159/2009). Оваа одговорност вклучува: обликување, 
имплементирање и одржување на интерната контрола којашто е релевантна за 
подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се 
ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на 
измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и 
правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите. 
 
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 Меѓународните 
стандарди за ревизија („Службен весник на Република 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 погрешно прикажување. 
 Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази 
за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од 
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Финансиски извештаи за годината 
завршена на 31.12.2012 година во согласно со барањата на 

Меѓународните сметководствени стандарди и  
Меѓународните стандарди за финансиско известување за  

СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Извештај за финансиска состојбата 

 Извештај за сеопфатна добивка 

 Извештај за промена на главнината 

 Извештај за паричните текови 

 
 
 
 
 
 
 
 Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на 
друштвото на 20.02.2013 година и потпишани од Генералниот Извешен 
Директор Драган Најдоски. 
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БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 
 Сигурносно Стакло Акционерско друштво Прилеп е основано во 1971 
година и запишано во Трговскиот регистар при Основен суд Битола, под рег. 
влошка 01002307?-4-01-000. Промена во регистарската влошка од денот на 
основањето, до денот на известување, е извршенов о 1991 година, кога е 
започната приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал, која 
постапка е завршена во 1998 година, со извршена промена под Трег. 1393/98, 
кога е извршено успогласување со ЗТД. Наредна промена под ПТрег. 3183/05, 
кога е воведен едностепен систем на управување, со управување преку Одбор 
на Директори. Во 2003 година, отворена е Стечајна постапка над друштвото 
под СТ 99/03, која е заклучена на 18.01.2005 година. 
 Седиштетот на друштвото е во Прилеп, на ул. „Моша Пијаде“ б.б. 
 Основната главнина на друштвото изнесува 1.095.133 евра. 
 Вкупниот број на акционери изнесува 96. 
 Вкупен број на акции се 21.377 од кои 1.643 приоритетни акции во 
сопственост на ПИОМ, а 19.734 обични акции, сопственост на акционерите. 
 Основна дејност на друштвото од која се остваруваат редовните 
приходи е: 
47.52 – Трговија на мало со метална стока, бои и стакло. 
 Дополнителните приходи друштвото ги остварува од: 
68.20 – Издавање и управување со сопствен недвижен имот. 
 
 Во Друштвото во 2012 година имало вкупно 6 вработени, а во 2011 
година имало 7 вработени. 
 Со друштвото управува Одбор на директори, којшто е составен од 3 
(три) члена, а со друштвото управува Генералниот извршен директор, т.е. 
Драган Најдоски од Прилеп, со адреса на живеење на ул.„Кеј 9 Септември“ 
бр. 10, кој има неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот 
промет.  
 
 

БЕЛЕШКА 2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 
 
 Сметководствените политики на Друштвото се во согласност со 
нашите законски прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води 
според важечките прописи од таа област што се на важност во нашава држава, 
односно согласно Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на 
сметководство. 
 Секој приход и трошок се прикажува во сметководствената евиденција 
и аналитички што овозможува подобра прегледност. Истовремено, на 
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органите на основачот и на органите на управување им дава можност за 
поквалитетна контрола над работењето на друштвото и им овозможува 
правовремена интервенција во креирањето на политиката. 
 Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики 
употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики 
се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е 
поинаку наведено. 
 

2.1. Основа за подготовка 
 
 Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со 
Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) кои се 
прифатени и објавени во Република Македонија во Правилникот за 
сметководство („Службен весник на Република Македонија“ 159/2009) и 
применливи од 1 јануари 2010 година. 
 Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за периодот од 
01 јануари 2012 до 31 декември 2012. Тековните и споредбените податоци 
прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари. 
Онаму каде што е неопходно, презентациајта на споредбените податоци е 
прилагодена во согласност со промените во презентацијата во тековната 
година. 
 Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ 
бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа, исто 
така, бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во 
процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што 
вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во 
кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се 
обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки. 
 

2.2. Признавање на приходите и трошоците 
 
 Друштвото своите приходи ги мери според објективната вредност на 
примениот надомест или побарување. Приходите се признаваат ако 
истовремено пораснат средствата или се намалат обврските. 
 Приходите од продажба се признаваат ако: 

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над 
производи; 

- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над 
производите; 

- износот на приходите може да се измери; 
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат; 
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата 

може со сигурност да се измерат. 
 
 Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека 
наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од 
претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен 
период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на 
побарувањата на товар на трошоците. 



Сигурносно Стакло АД Прилеп 
Белешки кон финансиските извештаи 

 

 
Финансиските извештаи за 2012 година 

 

13

 Расходите, исто така, се признаваат во согласност со МСФИ. Во 
политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следниве 
критериуми: 

- расходите имаат за последица намалување на средствата или 
зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност; 

- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и 
посебните позиции на приходите; 

- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни 
пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува 
со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди; 

- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот 
не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае 
како позиција на активата во билансот; 

- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога 
настанала обврската а нема услови да се признае како позиција на 
активата. 

 
 Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период 
мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи. 
 
 

2.3. Трансакции и салда во странски валути 
 
 Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во денари 
со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република 
Македонија, кои важат на денот на нивното настанување. 
 Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани 
во денари по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на 
последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои 
произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Билансот на успех како 
финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните 
девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на 
Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се 
како што следи: 
 

 2012 2011 
31 декември, 1 EUR 61,5000 ден. 61,5050 ден. 
31 декември, 1 USD 46,6510 ден. 47,5346 ден. 

 
2.4. Нетирање 

 
 Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во 
извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи кога 
нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога 
постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на 
истовремена реализација на средството и исполнување на обврската. 
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2.5. Финансиски инструменти 
 

 Недеривативни финансиски инструменти. Недеривативните 
финансиски инструменти ги вклучуваат вложувањата во хартии од 
вредност, побарувањата од купувачи и другите побарувања, 
финансиските побарувања од дадени позајмици, паричните средства и 
паричните еквиваленти, обврските по кредити, како и обврските кон 
добавувачите и другите обврски. Недеривативните финансиски 
инструменти почетно се признаени по објективната вредност. 
Последователно на почетното признавање недеривативните 
финансиски инструменти се мерат како што е објаснето подолу. 
Финансиски инструмент се признава доколку Друштвото стане 
договорна страна од договорните одредби на инструментот. 
Финансиските средства се депризнаваат кога договорните права на 
Друштвото на паричните текови од финансиските средства истекуваат 
или доколку Друштвото го пренесе финансиското средство на друга 
договорна страна со истовремено пренесување на контролата, како и 
суштинските ризици и придобивки од средството. Финансиските 
обврски се депризнаваат кога ќе истечат или се раскинат договорните 
обврски на Друштвото. 
Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични 
средства во банка и благајна, како и депозити во банки со оригинален 
рок на достасаност помал од три месеци. 
Вложувањата на Друштвото се класифицирани како финансиски 
средства расположиви за продажба. Последователно, по почетното 
признавање вложувањата се евидентираат според нивната објективна 
вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат 
котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може 
веродостојно да се измери. Доколку вредноста на вложувањата не 
може веродостојно да се имери, тие се мерат по набавна вредност 
намалена за загуби поради оштетување. 
Промените кои произлегуваат, освен исправката на вредноста и 
добивките и загубите кои произлегуваат од трансакции со монетарни 
средства расположиви за продажба во странска валута, се признаваат 
директно во капиталот. Во моментот на престанување на признавањето 
на вложувањето, кумулативната добивка или загуба во капиталот се 
пренесува во билансот на успех. 

 Кредити и побарувања. Кредити и побарувања преставуваат 
недеривативни финансиски инструменти со фиксни или определливи 
плаќања кои не котираат на активен пазар. Вклучени се во тековни 
средства, освен доколку доспеваат над 12 месеци по денот на 
составување на билансот на состојба, во кој случај се класифицираат 
како нетековни средства. Кредитите и побарувањата во билансот на 
состојба се класифицираат како побарувања од купувачите и останати 
побарувања, односно финансиски побарувања од дадени кредити. 

 Останато. Останатите недеривативни финансиски инструменти се 
искажани по амортизаирана набавна вредност со користење на 
методоот на ефективна каматна стапка, намалена за загубите поради 
оштетување. 
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2.6. Недвижности, постројки и опрема 
 
 Недвижностите и опремата се евидентираат по нивната набавна 
вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност 
вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. 
Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се 
состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи 
производни трошоци. 
 Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на 
средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога 
постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото 
поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да 
се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како 
расходи во Билансот на успехот во текот на периодот во кој се јавуваат. 
 Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. 
Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се 
пресметува правопропорционално, со цел, да се распредели набавната 
вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, 
како што следи: 
 
Градежни објекти 33 до 40 години 2,5% до 3 % 

Опрема 5 до 10 години 10 % до 20 % 

Транспортни средства 4 до 10 години 10 % до 25 % 
 
 Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба 
се проверуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на 
Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираниот износ на средството 
е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува 
до неговиот надоместлив износ. 
 Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат 
на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во 
Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат. 
 Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на 
изградба на недвижностите и опремата се капитализираат, за време на 
периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно 
ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се 
евидентирани како трошок. 
 Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот 
на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од 
изведувачите. 
 На средствата евидентирани на сметката на инвестиции во тек, до 
моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација. 
 

2.7. Залихи 
 
 Залихите се евидентирани по пониската меѓу набавната и нето 
продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна 
вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за 
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комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на залихите се одредува 
врз основа на методот на просечно пондериран трошок. 
 Потрошените залихи се евидентираат спроед принципот на просечни 
цени и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка и доведување до 
постојната состојба и локација. 
 

2.8. Побарувања од купувачи и останати побарувања 
 
 Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната 
објективна вредност и последователно се измерени според нивната 
амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна 
стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради 
оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема 
да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на 
побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста 
за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или 
неможност за плаќање (повеќе од 30 дена) претставуваат индикатори дека 
побарувањата од купувачи се оштетени. 
 Износот на резервирањето претставува разлика меѓу евидентираниот 
износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични 
текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. 
Средствата со кракткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот 
износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање 
поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход 
поради оштетување во тековните добивки и загуби. Во случај на 
ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото 
резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се 
признаваат како тековни добивки. 
 

2.9. Парични средства и парични еквиваленти 
 
 Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, 
депозити по видување во банки и други кракткорочни високоликвидни 
вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци. 
 

2.10. Оштетување на средствата 
 

 Финансиски средства. Финансиското средство се смета оштетено кога 
постои објективен доказ дека еден или повеќе настани имаат негативен 
ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство. 
Оштетување на средствата во однос на финансиски средства искажани 
по амортизирана набавна вредност се пресметува како разлика меѓу 
неговата сметководствена вредност и сегашната вредност на 
проценетите идни парични текови дисконтирани според првобитната 
ефективна каматна стапка (т.е. ефективната каматна стапка пресметана 
при првичното признавање на овие финансиски средства). Загубата 
поради оштетување на финансиските средства расположиви за 
продажба се пресметува во однос на нивната тековна објективна 
вредност. 
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Финансиските средства со поодделно значителен износ, поодделно се 
тестираат за оштетување. Останатите финансиски средства се 
оценуваат колективно во групи кои имаат слични карактеристики на 
кредитен ризик. 
Сите загуби поради оштетување на средствата се признаваат во 
билансот на успех. Кумулативна загуба за финансиски средства 
расположливи за продажба претходно признаена во капиталот се 
пренесува во билансот на успех. 
Загуба поради оштетување се анулира доколку последователно 
зголемување на надоместувачкиот износ може објективно да се поврзе 
со настан кој се случил по признавањето на загубата поради 
оштетување. За финансиските средства кои се искажуваат по 
амортизирана набавна вредност, како и за финансиските средства 
расположиви за продажба кои претставуваат должнички инструмент, 
анулирање на загубата поради оштетување се признава во билансот на 
успех. 
За финансиски средства расположиви за продажба кои претставуваат 
вложувања во инструменти на главнина, анулирањето на загубата 
поради оштетување се признава директно во капиталот. 

 Нефинансиски средства. Сметководствената вредност на 
нефинансиските средства на Друштвото, освен за залихите и 
одложените даночни средства, се проверува на секој датум на кој се 
сочинува билансот на состојба за да се утврди дали постои индикација 
според која некое средство може да биде оштетено. Доколку таа 
индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на 
средството. 
Загуба поради оштетување се признава кога сметководствената 
вредност на средството или неговата единица што генерира пари го 
надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира 
парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се 
независни од паричните приливи од други средства или групи на 
средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на 
успех. Загубите од оштетување признени во однос на единиците кои 
генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група 
на единици) на пропорционална основа. 
Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира 
пари е поголема од неговата употребна вредност или неговата 
објективна вредност намалена за трошоците за продажба на 
средството. При проценката на употребната вредност, проценетите 
идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со 
употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува 
тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и 
ризиците специфични за средството. 
Загуба поради оштетување на останатите средства признаена во 
минати периоди се проценува на секој датум на известување заради 
утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не 
постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои 
промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот 
износ. Загубата поради оштетување се анулира само до износот до кој 
сметководствената вредност на средството не ја надминува 
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сметководствената вредност која би била определена (нето од 
амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување 
на средството во претходните години. 

 
2.11. Капитал, резерви и плаќања за дивиденди 

 
 Капитал. Капиталот ја претставува номиналната вредност на 
вложените средства. 

 Трошоци поврзани со емисија на акции. Трошоците поврзани со 
емисија на нови акции, опции или стекнување на деловна активност се 
презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на 
приливите. 

 Резерви. Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот 
на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во 
согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото. 

 Акумулирани добивки / (загуби). Акумулираните добивки / (загуби) ги 
вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани 
добивки и загуби. 

 
2.12. Надомести за вработените 

 
• Придонеси за пензиско осигурување. Друштвото има пензиски планови 

во согласност со домашната регулатива за социјално осигурување 
според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите 
вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и 
вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не 
постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови. 

• Обврски при пензионирање на вработените. Друштвото, во согласност 
со соодветните законски одредби и во согласност со Колективниот 
договор, исплаќа на вработените посебна минимална сума при 
пензионирањето. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан 
посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи 
овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи. 

• Надомест за прекин на работниот однос. Надомест за прекин на 
работниот однос се плаќа кога работниот однос е прекинат пред 
редовниот датум на пензионирање, или кога вработениот доброволно 
прифаќа прекин на работниот однос во замена за овој надомест. Не 
постојат дополнителни обврски во врска со овие надомести на 
вработените. 

 
2.13. Обврски спрема добавувачи 

 
 Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна 
вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна 
вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. 
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2.14. Позајмици 
 
 Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна 
вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, 
позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. 
 

2.15. Резервирања 
 
 Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото има 
тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност 
дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи 
за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна 
проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој 
датум на Биланс на состојба и се корегираат со цел да се рефлектира 
најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност па парите е 
материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на 
трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. 
 

2.16. Тековен и одложен данок на добивка 
 
 Согласно промените во законската регулатива за данок на добивка кои 
се применуваат од 1 јануари 2009 година, данокот на добивка, по стапка од 
10%, се плаќа на неодбитните ставки за даночни цели корегирани за 
даночниот кредит, како и на распределената добивка за дивиденди. 
Нераспределената добивка не се оданочува. 
 Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја 
методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат меѓу даночната 
основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за 
целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок 
од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот 
данок на добивка се терети или одобрува во Билансот на успех, освен доколку 
се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во 
кој случај одложениот данок се евидентира, исто така, во капиталот. 
 Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои 
веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната 
расположлива оданочива добивка. 
 

2.17. Потенцијални и преземени обврски 
 
 Не се евидентирани потенцијални и преземени обврски во 
финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за 
одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, 
потенцијални средства не се евидеитирани во финансиските извештаи, но се 
објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот 
на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека 
идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на Извештајот за 
финансиската состојба и кога може да се направи разумна проценка на 
износот на загубата. 
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2.18. Настани по датумот на известување 
 
 Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни 
информации во врска со состојбата на субјектот на денот на Извештајот за 
финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се 
рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на 
известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во 
белешките во случај кога се материјално значајни. 
 
 

БЕЛЕШКА 3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ 
 

3.1. Фактори на финансиски ризици 
 
 Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици 
од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и пазарни 
ризици. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на 
непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на 
потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на 
Друштвото. 
 Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз 
основа на претходно одобрени политики и процедури кои го опфаќаат 
целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што 
се ризикот од промена на каматни стапки, валутен ризик, ризикот од 
кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни 
средства. 
 

3.2. Ризик од кредитирање 
 
 Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во 
можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. 
На датумот на изготвување на овие финансиски извештаи, Друштвото нема 
значителна концентрација на кредитен ризик. Максималната изложеност на 
Друштвото на кредитен ризик е претставена со евидентираниот износ на секое 
финансиско средство во билансот на состојбата. 
 

3.3. Судски спорови 
 
 Со состојба на 31 декември 2012, Друштвото нема судски постапки, 
ниту некои каде се јавува како тужител, ниту, пак, некои во коишто се јавува 
како тужена страна. 
 

3.4. Пазарни ризици 
 

• Ризик од курсни разлики 
 
 Во редовниот тек на деловното работење Друштвото има деловни 
активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни 
разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. 
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 Сегашната вредност на средствата и обврски на Друштвото 
деноминирани во странски валути е како што следи: 
 
(во 000)    
  31.12.2012 31.12.2011 
Средства  
EUR  610 612 
USD  791 792 
    
Обврски    
EUR  564 657 
USD  731 851 
 

• Каматен ризик 
 
 Друштвото не е изложено на ефектите на флуктуациите на пазарните 
каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. 
Обврските по кредити се со фиксна каматна стапка. 
 

3.5. Ризик од ликвидност 
 
 Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира 
одржување на доволно парични средства и ликвидни хартии од вредност, 
потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување 
на кредити и можносг за навремена наплата на износите на побарувањата од 
купувачи во рамките на договорените услови. Раководството настојува да 
обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни 
линии. 
 

3.6. Проценка на објективна вредност 
 
 Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може 
да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови, односно меѓу 
странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се 
базира на проценката од страна на раководството зависно од видот на 
средствата и обврските. 
 Евидентираната вредност на обврските и средствата соодвествува на 
нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање. 
 

• Парични средства 
 
 Објективната вредност на монетарните средства, кои вклучуваат 
парични средства, се смета дека е приближна на нивните соодветни 
сметководствени вредности по дефиниција и поради нивната доспеаност од 
помалку од 3 месеци. 
 

• Обврски кон добавувачи и останати обврски 
 
 Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати 
обврски е приближен на нивната објективна вредност. 
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БЕЛЕШКА 4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ 
 
 При примената на сметководствените политики на Друштвото, 
опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на 
Друштвото се бара да врши проценки и да прави претпоставки за 
евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од 
нивните извори на евидеитирање. Проценките и придружните претпоставки се 
засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се 
релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите 
проценки. 
 Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. 
Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој 
истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој 
нериод, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и 
идните периоди. 
 

4.1. Клучни извори на несигурност во проценките 
 
 Раководството на Друштвото смета дека на датумот на билансирање нe 
постојат клучни извори на несигурност во проценките, со значаен ризик од 
можни материјално значајни корекции врз износите на средствата и обврските 
во текот на следната финансиска година. 
 

• Оштетување кај нефинансиски средства 
 
 Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната 
вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува 
надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, 
Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја 
единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при 
пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови. 
 
 

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 
 
 Приходите од продажба во 2012 година изнесуваат 15.968 илјади 
денари, а во 2011 година истите изнесувале 6.286 илјади денари. 
 Приходите од продажба се однесуваат за следново: 

• приходи од продажба на производствен производ, во износ од 1.656 
илјади денари; 

• приходи од продажба на стакло, во износ од 4.776 илјади денари; 
• приходи од наемнина, во износ од 1.258 илјади денари; 
• останати приходи од продажба, во износ од 8.277 илјади денари. 
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БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ 
 
 Останатите оперативни приходи Друштво ги има остварено во износ 
од 1.779 илјади денари во 2012 година, а во 2011 година тие изнесувале 170 
илјади денари, кои се однесуваат за следните приходи и тоа: 

• приходи од продажба на материјални и нематеријални средства; 
 
 

БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕТ НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И 
НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО 

 
 Залихите на готовите производи и недовршеното производство на 
крајот на 2012 година изнесувале 4.006 илјади денари, а на крајот на 2011 
година истите изнесувале 4.039 илјади денари. Залихите на готовите 
производи и недовршеното производство на почетокот од 2012 година е 
соодветно со крајот на 2011 година и тие изнесувале 4.039 илјади денари, а 
додека, пак, на почетокот на 2010 година тие изнесувале 12.935 илјади денари. 
Прометот на залихите на готови производи и недовршено производство за 
2012 година изнесувал (33) илјади денари, а додек, пак во 2011 година тој 
изнесувал (1.216) илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ 
 
 Трошоците за суровини и други материјали во 2012 година изнесуваат 
3.691 илјади денари, а во 2011 година истите изнесувале 2.564 илјади денари. 
Овие трошоци се однесуваат на: 

• Трошоци за енергија за производство, во износ од 3.691 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ 
 
 Набавната вредност на продадените стоки во 2012 година изнесува 
4.918 илјади денари, а во 2011 година набавната вредност на продадените 
стоки изнесувала 19 илјади денари. 
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БЕЛЕШКА 10. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

 
 Услугите со карактер на материјални трошоци за 2012 година 
изнесуваат 610 илјади денари, додека, пак, во 2011 година истите изнесувале 
563 илјади денари. Овие услуги со карактер на материјални трошоци се 
однесуваат за: 

- Трошоци за телефонски услуги во износ од 2 илјади денари; 
- Услуги за одржување и заштита , во износ од 1 илјади денари; 
- Трошоци за комунални услуги , во износ од 464 илјади денари; 
- Трошоци за реклама, промоција, пропаганда, саем, во износ од 3 илјади 

денари; 
- Останати услуги во износ од 140 илјади денари; 

 
 

БЕЛЕШКА 11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
 
 Останатите трошоци од работењето за 2012 година изнесуваат 212 
илјади денари, додека, пак, во 2011 година останатите трошоци се во износ од 
1.110 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
 Трошоците за вработените во 2012 година изнесувале 1.356 илјади 
денари, додека, пак, истите во 2011 година изнесувале 1.982 илјади денари. 
 Овие трошоци се однесуваат за следново: 
 

Износ во (000) денари Опис на трошоците за вработените 2012 2011 
Плати и надомести на плата (нето) 867 1.269
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на 
плата 31 55

Придонеси од задолжително социјално 
осигурување 376 516

Останати трошоци за вработените 82 142
Вкупно: 1.356 1.982

 
 
 

БЕЛЕШКА 13. АМОРТИЗАЦИЈА 
 
 Амортизацијата во 2012 година изнесувала 1.109 илјади денари, исто 
како и во 2011 година. 
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БЕЛЕШКА 14. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
 Вредносното усогласување на средствата во 2012 година изнесувало 
108 илјади денари, а во 2011 година истото изнесувало 112 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 15. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
 

-  Останатите расходи од работењето во 2012 година изнесувало 2 
илјади денари, а во 2011 година останатите расходи се во износ од 242 
илјади денари.  

 
 

БЕЛЕШКА 16. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ 
 
 Финансиските приходи за 2012 година за друштвото се во многу мал, 
односно незначителен износ, а во 2011 година друштвото исто така има 
евидентирано финансиски приходи во незначителен износ. 
 
 

БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ 
 
 Финансиските расходи за 2012 година изнесуваат 74 илјади денари, а 
во 2011 година истите изнесувале 108 илјади денари. 
 Овие финансиски расходи се однесуваат на: 

- Расходи по основ на камата од работење со неповрзани друштва, за 
износ од 53 илјади денари. 

- Камати за задоцнето плаќање –УЈП, во износ од 21 илјади денари; 
 
 

БЕЛЕШКА 18. ДАНОК НА ДОБИВКА 
 
 Данокот на добивка во 2012 година изнесува 13 илјади денари, а 
додека, пак, истиот во 2011 година изнесувал 23 илјади денари. 
 Данокот на добивка се пресметува од непризнаените расходи за 
тековната година, како основа за даночна пресметка во износ од 10%. 
 
во илјади денари Даночна 

стапка 
31.12.2012 31.12.2011 

  
Непризнени расходи од тековната година 129 227

Данок од добивка: 10% 13 23
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БЕЛЕШКА 19. НЕТО РЕЗУЛТАТ ОД ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ 
 
 После одбивањето на пресметаниот данок на добивка од резултатот 
пред оданочувањето, којшто во друштвото за 2012 година е 5.633 илјади 
денари (2011: (2.569) илјади денари) се добива нето резултат од тековното 
работење, којшто за 2012 година изнесува добивка во износ од 5.633 илјади 
денари, а во 2011 година истиот претставувал загуба во износ од (2.569) 
илјади денари. 
 
 
БЕЛЕШКА 20. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
 

Вид на основно 
средства Земјиште Градежни 

објекти 
Постројки 
и опрема 

Алат, 
погонски и 

канц. 
инвентар, 
мебел и 

транс. сред. 

Средства 
во подго-
товка 

Вкупно 

Набавна 
вредност 
(состојба на 
01.01.2012 год.) 

90 44.351 96.795 220 - 141.456 

- директни 
зголемувања - - - - 217 217 

- намалување - - 1.678 - - - 
- расход - - - - - 1.678 
прекнижување - - - - - - 
состојба на 
31.12.2012 
година 

90 44.351 95.117 220 217 139.995 

Исправка на 
01.01.2012 год. - 24.006 96.788 - - 120.794 

- амортизација во 
2012 год. - 1.109 - - - 1.109 

- продажба - - 1.678 - - 1.678 
- расходи - - - - - - 
прекнижување - - - - - - 
Состојба на 
исправката на 
31.12.2012 год. 

- 25.115 95.110 - - 120.225 

Сегашна на 
31.12.2011 год. 90 20.345 7 220 217 20.879 

Сегашна на 
31.12.2012 год. 90 19.236 7 220 217 19.770 

 
 Од прегледот се гледа дека друштвото има намалување кај постројките 
и опремата, односно извршила продажба на расходована опрема со набавна 
вредност од 1.678 илјади денари. 
 Од прегледот се гледа дека друштвото има промена во основните 
средства само кај средствата во подготовка, односно се зголемиле за износ од 
217 илјади денари. 
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БЕЛЕШКА 20. ЗАЛИХИ 
 
 Залихите се однесуваат за суровини и материјали, производство во тек, 
производи во склад, трговска роба во склад и стока во малопродажба и истите 
во 2012 година изнесуваат 12.944 илјади денари, додека во 2011 година тие 
изнесувале 11.700 илјади денари. 
 Залихите на стоки се водат по просечни цени. Залихите на суровини и 
материјали во склад се искажани спрема трошокот на набавка по просечни 
цени. Залихите на производство во тек и производи на склад се искажани по 
просечни цени, односно спрема цената на производство, во согласност со 
МСС 2. 
 
 

БЕЛЕШКА 21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 
 
 Побарувањата од купувачи во 2012 година изнесуваат 4.808 илјади 
денари, а во 2011 година тие изнесувале 5.048 илјади денари. Побарувањата 
од купувачите се однесуваат за следново: 
 

Побарувања од купувачи 
2012 

(во 000 
денари) 

2011 
(во 000 
денари) 

1) Побарувања од купувачи во земјата 4.808 5.048
2) Побарувања од купувачи во странство - -
3) Вредносно усогласување на краткорочни 
побарувања - -

Вкупно: 4.808 5.048
 
 Билансно искажаниот износ на побарувањата е реално побарување, кое 
е усогласено со купувачите. Побарувањата од купувачите во странство се 
утврдени според средниот курс на НБРМ за валутата EUR на 31.12.2012 
година. 
 
 

БЕЛЕШКА 22. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ 
 
 Побарувањата од вработените во 2012 година изнесувале 4 илјади 
денари, исто како и во 2011 година. 
 
 

БЕЛЕШКА 23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
 
 Паричните средства во 2012 година изнесувале 2 илјади денари, а во 
2011 година истите изнесувале 2  илјади денари. 
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 Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти е 
следната: 
 

Парични средства и парични 
еквиваленти 

2012 
(во 000 
денари) 

2011 
(во 000 
денари) 

1) Пари на жиро-сметка 2 2
2) Благајна - -
3) Девизна сметка - -
4) Девизна благајна - -

Вкупно: 2 2
 
 

БЕЛЕШКА 24. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 
 
Ред. 
бр. Капитал и резерви 

2012 
(во 000 
денари) 

2011 
(во 000 
денари) 

1.  Запишан капитал 90.096 90.096
2.  Резерви - -
3.  Акумулирана добивка - -
4.  Пренесена загуба (92.895) (90.303)
5.  Резултат за финансиската година 5.621 (2.592)

 Вкупно: 2.821 (2.799)
 
 Основната главница на друштвото изнесува 1.095 илјади евра и се 
состои од 21.377 акции, од кои 1.643 акции се приоритетни кумулативни 
акции на Фондот за ПИОМ, а 19.734 се обични акции. Номиналната вредност 
на една акција е 51,20 евра. 
 Во изминатата година не се вршени нови уписи на основен капитал. 
 Поради поголемите загуби од претходниот период, капиталот на 
друштвото е негативен. 
 

Запишаниот капитал на друштвото спрема книговодствената 
евиденција изнесува 90.096 илјади денари.  
 Меѓутоа истиот спрема акционерската книга има отстапување, односно 
стварниот акционерски капитал изнесува 67.311.910,00 денари. 

Поради тоа  треба да се усогласи книговодствената евиденција спрема 
стварниот акционерски капитал. 
 
 

БЕЛЕШКА 25. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 
 
 Долгорочните обврски во 2012 година друштвото ги евидентирало во 
износ од 14.078 илјади денари, исто како и во 2011 година. 
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БЕЛЕШКА 26. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ 
 
 Обврските спрема добавувачи во друштвото во 2012 година изнесувале 
8.881 илјади денари, а во 2011 година истите изнесувале 10.457 илјади денари. 
 Обврските спрема добавувачите во целост отпаѓаат на обврски спрема 
добавувачите во земјата. 
. 
 

БЕЛЕШКА 27. ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТА И 
НА НАДОМЕСТИ НА ПЛАТА 

 
 Обврските за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата за 
друштвото во 2012 година се во износ од 33 илјади денари, а во 2011 година 
обврските за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата биле во 
износ од 30 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 28. ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ 
 
 Обврските кон вработените во 2012 година изнесуваат 77 илјади 
денари, а во 2011 година обврските кон вработените во износ од 107 илјади 
денари.  
 
 

БЕЛЕШКА 29. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 
 
 Тековните даночни обврски за друштвото во 2012 година се во износ 
од 129 илјади денари, а во 2011 година тековните даночни обврски на 
друштвото биле во износ 297 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 30. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ 
 
 Обврските по заеми и кредити на друштвото во 2012 година изнесувале 
6.214 илјади денари, а во 2011 година истите изнесувале 8.810 илјади денари. 
Овие обврски по заеми и кредити за тековниот период се однесуваат за заеми 
на друштвото и тоа како што следи: 
 

Банка Кредит во 
(000) денари 

1) Заеми од Изо Стакло 5.693
2) Заем од Жаклина Најдоска 244
3) Заем од Сити Медиа 277

Вкупно: 6.214
 
 







 
СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп     Додаток 2 

 
 
 
 
Годишна сметка 
 
 

• Извештај за финансиската состојба 
 
• Извшетај за сеопфатна добивка 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
 
 
 ДО 
 Одборот на директори и акционерите во 
 СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско друштво Прилеп 
 ул. „Моша Пијаде“ б.б. 

П р и л е п 
 
 
 
Извештај за финансиските извештаи 
 
 Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Сигурносно 
Стакло АД Прилеп (Друштвото), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската 
состојба заклучно со 31. декември 2011 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, 
Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за парични текови  за годината која 
завршува на цитираниот датум и прегледот на значајните сметководствени политики и 
други објаснувачки белешки. 
 
Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи 
 
 Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно 
презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за 
финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 159/2009). Оваа одговорност вклучува: обликување, 
имплементирање и одржување на интерната контрола којашто е релевантна за 
подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се 
ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на 
измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и 
правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите. 
 
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 Меѓународните 
стандарди за ревизија („Службен весник на Република 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 погрешно прикажување. 
 Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази 
за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од 
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Финансиски извештаи за годината 
завршена на 31.12.2011 година во согласно со барањата на 

Меѓународните сметководствени стандарди и  
Меѓународните стандарди за финансиско известување за  

СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Извештај за финансиска состојбата 

 Извештај за сеопфатна добивка 

 Извештај за промена на главнината 

 Извештај за паричните текови 

 
 
 
 
 
 
 
 Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на 
друштвото на 20.02.2012 година и потпишани од Генералниот Извешен 
Директор Драган Најдоски. 
 



Белешки 31 декември 2011 31 декември 2010
во (000) МКД во (000) МКД

СРЕДСТВА

Нетековни средства
Нематеријални средства
Недвижности, постојки и опрема 20 20.880 21.771
Вложувања во недвижности
Долгорочни финансиски средства
Вкупно нетековни средства 20.880 21.771

Тековни средства
Залихи 21 11.700 12.935
Побарувања од поврзани друштва
Побарувања од купувачи 22 5.048 4.880
Побарувања за дадени аванси на добавувачи
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, 
царина,акциза и за останати давачки кон државата (претплати)
Побарувања од вработените 23 4 4
Останати краткорочни побарувања
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи
Краткорочни финансиски вложувања
Пари и парични еквиваленти 24 2 2
Вкупно тековни средства 16.754 17.820

ВКУПНО СРЕДСТВА 37.634 39.591

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал
Основна главнина 25 90.096 90.096
Ревалоризациска резерва
Резерви
Акумулирана добивка
Пренесена загуба 25 (90.303) (88.650)
Резултат за финансиска година 25 (2.592) (1.653)
Вкупно капитал (2.799) (207)

Долгорочни кредити
Долгорочни обврски 26 14.078 2.013
Други долгорочни обврски 14.078 2.013

Тековни обврски
Обврски спрема поврзани друштва
Обврски спрема добавувачи 27 10.457 17.081
Обврски за аванси, депозити и кауции

Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата 28 30 3.455
Обврски кон вработените 29 107 110
Тековни даночни обврски 30 297 214
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва
Обврски по заеми и кредити 31 8.810 10.284
Обврски по основ на учество во резултатот
Останати финансиски обврски 32 6.642 6.642
Останати краткорочни обврски 33 13   - 
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди
Вкупно тековни обврски 26.355 37.785
Вкупно обврски 40.433 39.798

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ 37.634 39.591

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп

за годината завршена на 31. декември 2011 година

Финансиски извештаи за 2011 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 6



Белешки 31 декември 2011 31 декември 2010
во (000) МКД во (000) МКД

Приходи од продажба 5 6.286 3.391
Останати оперативни приходи 6 170 3.419
Промет на залихите на готови производи и 
производство во тек 7 (1.216) (308)
Сопствени производи употребени и 
капитализирани во друштвото
Трошоци за суровини и други материјали 8 2.564 2.845
Набавна вредност на продадени стоки 9 19 1.546
Набавна вредност на продадени материјали, 
резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и 
автогуми
Услуги со карактер на материјални трошоци 10 563 614
Останати трошоци од работењето 11 1.110 183
Трошоци за вработените 12 1.982 1.635
Амортизација 13 1.109 1.107
Вредносно усогласување на средствата 14 112 196
Останати расходи од работењето 15 242 6
Резултат од оперативното работење (2.461) (1.629)
Финансиски приходи 16
Финансиски раходи 17 108 2
Резултат пред оданочување (2.569) (1.632)
Данок на добивка 18 23 22
Резултат од оданочување (2.592) (1.653)
Малцински интерес
Нето резултат од редовни активности 19 (2.592) (1.653)
Останата сеопфатна добивка   -   - 
Останата сеопфатна загуба
Вкупна сеопфатна добивка (2.592) (1.653)

Вкупна сеопфатна добивка којашто може да 
им се пренесе на сопствениците (2.592) (1.653)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп

за годината завршена на 31. декември 2011 година

Финансиски извештаи за 2011 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 7



ОПИС
Состојба на 

31.12.2010 год. 
(во 00 МКД)

Зголемување 
(во 000 МКД)

Намалување 
(во 000 МКД)

Состојба на 
31.12.2011 год. 
(во 000 МКД)

Запишан капитал 90.096 90.096

Премии за емитирани акции

Ревалоризациона резерва  -  - 

Резерви  -  - 

Акумулирана добивка  -  - 

Пренесена загуба (88.650) (1.653) (90.303)

Дивиденди

Резултат од финансиската година (1.653) (939) (2.592)

Вкупно капитал и резерви 1.446  - (1.653) (207)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА
На СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп

за годината завршена на 31. декември 2011 година

Финансиски извештаи за 2011 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 8



31 декември 2011 31 декември 2010
во МКД во 000 МКД

I. Готовински тек од оперативни активности

Нето добивка/загуба по оданочување (2.592) (1.653)
Амортизација на основни средства 1.109 1.107

Зголемување/намалување на тековните средства
Залихи 1.235 1.343
Побарувања од поврзани друштва   -   - 
Побарувања од купувачи (169) 1.214
Побарувања за дадени аванси на добавувачи   -   - 
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, 
акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)   -   - 
Побарувања од вработените   - (4)
Останати краткорочни побарувања   -   - 
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)   -   - 

1.066 2.554
Зголемување/намалување на тековни обврски
Обврски спрема поврзани друштва   -   - 
Обврски спрема добавувачи (6.623) (12.357)
Обврски за аванси, депозити и кауции   -   - 
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата (3.425) 3.455
Обврски кон вработените (3) 110
Тековни даночни обврски 83 214
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   -   - 
Обврски по заеми и кредити (1.474)   - 
Обврски по основ на учество во резултатот   -   - 
Останати финансиски обврски   -   - 
Останати краткорочни обврски 13 6.642
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)   -   - 

(11.430) (1.936)
Нето готовина од оперативни активности (11.846) 71

II. Готовински тек од оперативни активности
Нематеријални средства   -   - 
Набавка, продажба на земјиште, градежи и опрема (218) (277)
Вложувања во недвижности   -   - 
Долгорочни финансиски средства   -   - 
Краткорочни финансиски вложувања   -   - 
Нето готовина од инвестициони активности (218) (277)

III. Готовински тек од финансиски активности
Капитал и резерви   -   - 
Долгорочни кредити 12.065   - 
Нето готовина од финансиски активности 12.065  - 
Нето пораст/намалување на готовината (206)
Готовина на почетокот од годината 2 208
Готовина на крајот од годината 2 2

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

за годината завршена на 31. декември 2011 година
На СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп

Финансиски извештаи за 2011 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 9
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БЕЛЕШКИ  
КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА 
СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп 

ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2011 
 



Сигурносно Стакло АД Прилеп 
Белешки кон финансиските извештаи 

 

 
Финансиските извештаи за 2011 година 

 

11

 
 
 
 
 
 
 

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 
 Сигурносно Стакло Акционерско друштво Прилеп е основано во 1971 
година и запишано во Трговскиот регистар при Основен суд Битола, под рег. 
влошка 01002307?-4-01-000. Промена во регистарската влошка од денот на 
основањето, до денот на известување, е извршенов о 1991 година, кога е 
започната приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал, која 
постапка е завршена во 1998 година, со извршена промена под Трег. 1393/98, 
кога е извршено успогласување со ЗТД. Наредна промена под ПТрег. 3183/05, 
кога е воведен едностепен систем на управување, со управување преку Одбор 
на Директори. Во 2003 година, отворена е Стечајна постапка над друштвото 
под СТ 99/03, која е заклучена на 18.01.2005 година. 
 Седиштетот на друштвото е во Прилеп, на ул. „Моша Пијаде“ б.б. 
 Основната главнина на друштвото изнесува 1.095.133 евра. 
 Вкупниот број на акционери изнесува 96. 
 Вкупен број на акции се 21.377 од кои 1.643 приоритетни акции во 
сопственост на ПИОМ, а 19.734 обични акции, сопственост на акционерите. 
 Основна дејност на друштвото од која се остваруваат редовните 
приходи е: 
47.52 – Трговија на мало со метална стока, бои и стакло. 
 Дополнителните приходи друштвото ги остварува од: 
68.20 – Издавање и управување со сопствен недвижен имот. 
 
 Во Друштвото во 2011 година имало вкупно 7 вработени, а во 2010 
година имало 10 вработени. 
 Со друштвото управува Одбор на директори, којшто е составен од 3 
(три) члена, а со друштвото управува Генералниот извршен директор, т.е. 
Драган Најдоски од Прилеп, со адреса на живеење на ул.„Кеј 9 Септември“ 
бр. 10, кој има неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот 
промет.  
 
 

БЕЛЕШКА 2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 
 
 Сметководствените политики на Друштвото се во согласност со 
нашите законски прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води 
според важечките прописи од таа област што се на важност во нашава држава, 
односно согласно Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на 
сметководство. 
 Секој приход и трошок се прикажува во сметководствената евиденција 
и аналитички што овозможува подобра прегледност. Истовремено, на 
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органите на основачот и на органите на управување им дава можност за 
поквалитетна контрола над работењето на друштвото и им овозможува 
правовремена интервенција во креирањето на политиката. 
 Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики 
употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики 
се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е 
поинаку наведено. 
 

2.1. Основа за подготовка 
 
 Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со 
Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) кои се 
прифатени и објавени во Република Македонија во Правилникот за 
сметководство („Службен весник на Република Македонија“ 159/2009) и 
применливи од 1 јануари 2010 година. 
 Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за периодот од 
01 јануари 2011 до 31 декември 2011. Тековните и споредбените податоци 
прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари. 
Онаму каде што е неопходно, презентациајта на споредбените податоци е 
прилагодена во согласност со промените во презентацијата во тековната 
година. 
 Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ 
бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа, исто 
така, бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во 
процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што 
вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во 
кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се 
обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки. 
 

2.2. Признавање на приходите и трошоците 
 
 Друштвото своите приходи ги мери според објективната вредност на 
примениот надомест или побарување. Приходите се признаваат ако 
истовремено пораснат средствата или се намалат обврските. 
 Приходите од продажба се признаваат ако: 

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над 
производи; 

- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над 
производите; 

- износот на приходите може да се измери; 
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат; 
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата 

може со сигурност да се измерат. 
 
 Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека 
наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од 
претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен 
период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на 
побарувањата на товар на трошоците. 
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 Расходите, исто така, се признаваат во согласност со МСФИ. Во 
политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следниве 
критериуми: 

- расходите имаат за последица намалување на средствата или 
зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност; 

- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и 
посебните позиции на приходите; 

- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни 
пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува 
со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди; 

- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот 
не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае 
како позиција на активата во билансот; 

- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога 
настанала обврската а нема услови да се признае како позиција на 
активата. 

 
 Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период 
мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи. 
 
 

2.3. Трансакции и салда во странски валути 
 
 Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во денари 
со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република 
Македонија, кои важат на денот на нивното настанување. 
 Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани 
во денари по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на 
последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои 
произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Билансот на успех како 
финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните 
девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на 
Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се 
како што следи: 
 

 2011 2010 
31 декември, 1 EUR 61,5050 ден. 61,5050 ден. 
31 декември, 1 USD 47,5346 ден. 46,3140 ден. 

 
2.4. Нетирање 

 
 Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во 
извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи кога 
нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога 
постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на 
истовремена реализација на средството и исполнување на обврската. 
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2.5. Финансиски инструменти 
 

 Недеривативни финансиски инструменти. Недеривативните 
финансиски инструменти ги вклучуваат вложувањата во хартии од 
вредност, побарувањата од купувачи и другите побарувања, 
финансиските побарувања од дадени позајмици, паричните средства и 
паричните еквиваленти, обврските по кредити, како и обврските кон 
добавувачите и другите обврски. Недеривативните финансиски 
инструменти почетно се признаени по објективната вредност. 
Последователно на почетното признавање недеривативните 
финансиски инструменти се мерат како што е објаснето подолу. 
Финансиски инструмент се признава доколку Друштвото стане 
договорна страна од договорните одредби на инструментот. 
Финансиските средства се депризнаваат кога договорните права на 
Друштвото на паричните текови од финансиските средства истекуваат 
или доколку Друштвото го пренесе финансиското средство на друга 
договорна страна со истовремено пренесување на контролата, како и 
суштинските ризици и придобивки од средството. Финансиските 
обврски се депризнаваат кога ќе истечат или се раскинат договорните 
обврски на Друштвото. 
Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични 
средства во банка и благајна, како и депозити во банки со оригинален 
рок на достасаност помал од три месеци. 
Вложувањата на Друштвото се класифицирани како финансиски 
средства расположиви за продажба. Последователно, по почетното 
признавање вложувањата се евидентираат според нивната објективна 
вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат 
котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може 
веродостојно да се измери. Доколку вредноста на вложувањата не 
може веродостојно да се имери, тие се мерат по набавна вредност 
намалена за загуби поради оштетување. 
Промените кои произлегуваат, освен исправката на вредноста и 
добивките и загубите кои произлегуваат од трансакции со монетарни 
средства расположиви за продажба во странска валута, се признаваат 
директно во капиталот. Во моментот на престанување на признавањето 
на вложувањето, кумулативната добивка или загуба во капиталот се 
пренесува во билансот на успех. 

 Кредити и побарувања. Кредити и побарувања преставуваат 
недеривативни финансиски инструменти со фиксни или определливи 
плаќања кои не котираат на активен пазар. Вклучени се во тековни 
средства, освен доколку доспеваат над 12 месеци по денот на 
составување на билансот на состојба, во кој случај се класифицираат 
како нетековни средства. Кредитите и побарувањата во билансот на 
состојба се класифицираат како побарувања од купувачите и останати 
побарувања, односно финансиски побарувања од дадени кредити. 

 Останато. Останатите недеривативни финансиски инструменти се 
искажани по амортизаирана набавна вредност со користење на 
методоот на ефективна каматна стапка, намалена за загубите поради 
оштетување. 
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2.6. Недвижности, постројки и опрема 
 
 Недвижностите и опремата се евидентираат по нивната набавна 
вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност 
вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. 
Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се 
состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи 
производни трошоци. 
 Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на 
средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога 
постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото 
поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да 
се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како 
расходи во Билансот на успехот во текот на периодот во кој се јавуваат. 
 Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. 
Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се 
пресметува правопропорционално, со цел, да се распредели набавната 
вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, 
како што следи: 
 
Градежни објекти 33 до 40 години 2,5% до 3 % 

Опрема 5 до 10 години 10 % до 20 % 

Транспортни средства 4 до 10 години 10 % до 25 % 
 
 Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба 
се проверуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на 
Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираниот износ на средството 
е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува 
до неговиот надоместлив износ. 
 Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат 
на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во 
Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат. 
 Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на 
изградба на недвижностите и опремата се капитализираат, за време на 
периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно 
ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се 
евидентирани како трошок. 
 Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот 
на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од 
изведувачите. 
 На средствата евидентирани на сметката на инвестиции во тек, до 
моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација. 
 

2.7. Залихи 
 
 Залихите се евидентирани по пониската меѓу набавната и нето 
продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна 
вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за 
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комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на залихите се одредува 
врз основа на методот на просечно пондериран трошок. 
 Потрошените залихи се евидентираат спроед принципот на просечни 
цени и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка и доведување до 
постојната состојба и локација. 
 

2.8. Побарувања од купувачи и останати побарувања 
 
 Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната 
објективна вредност и последователно се измерени според нивната 
амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна 
стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради 
оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема 
да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на 
побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста 
за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или 
неможност за плаќање (повеќе од 30 дена) претставуваат индикатори дека 
побарувањата од купувачи се оштетени. 
 Износот на резервирањето претставува разлика меѓу евидентираниот 
износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични 
текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. 
Средствата со кракткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот 
износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање 
поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход 
поради оштетување во тековните добивки и загуби. Во случај на 
ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото 
резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се 
признаваат како тековни добивки. 
 

2.9. Парични средства и парични еквиваленти 
 
 Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, 
депозити по видување во банки и други кракткорочни високоликвидни 
вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци. 
 

2.10. Оштетување на средствата 
 

 Финансиски средства. Финансиското средство се смета оштетено кога 
постои објективен доказ дека еден или повеќе настани имаат негативен 
ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство. 
Оштетување на средствата во однос на финансиски средства искажани 
по амортизирана набавна вредност се пресметува како разлика меѓу 
неговата сметководствена вредност и сегашната вредност на 
проценетите идни парични текови дисконтирани според првобитната 
ефективна каматна стапка (т.е. ефективната каматна стапка пресметана 
при првичното признавање на овие финансиски средства). Загубата 
поради оштетување на финансиските средства расположиви за 
продажба се пресметува во однос на нивната тековна објективна 
вредност. 
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Финансиските средства со поодделно значителен износ, поодделно се 
тестираат за оштетување. Останатите финансиски средства се 
оценуваат колективно во групи кои имаат слични карактеристики на 
кредитен ризик. 
Сите загуби поради оштетување на средствата се признаваат во 
билансот на успех. Кумулативна загуба за финансиски средства 
расположливи за продажба претходно признаена во капиталот се 
пренесува во билансот на успех. 
Загуба поради оштетување се анулира доколку последователно 
зголемување на надоместувачкиот износ може објективно да се поврзе 
со настан кој се случил по признавањето на загубата поради 
оштетување. За финансиските средства кои се искажуваат по 
амортизирана набавна вредност, како и за финансиските средства 
расположиви за продажба кои претставуваат должнички инструмент, 
анулирање на загубата поради оштетување се признава во билансот на 
успех. 
За финансиски средства расположиви за продажба кои претставуваат 
вложувања во инструменти на главнина, анулирањето на загубата 
поради оштетување се признава директно во капиталот. 

 Нефинансиски средства. Сметководствената вредност на 
нефинансиските средства на Друштвото, освен за залихите и 
одложените даночни средства, се проверува на секој датум на кој се 
сочинува билансот на состојба за да се утврди дали постои индикација 
според која некое средство може да биде оштетено. Доколку таа 
индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на 
средството. 
Загуба поради оштетување се признава кога сметководствената 
вредност на средството или неговата единица што генерира пари го 
надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира 
парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се 
независни од паричните приливи од други средства или групи на 
средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на 
успех. Загубите од оштетување признени во однос на единиците кои 
генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група 
на единици) на пропорционална основа. 
Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира 
пари е поголема од неговата употребна вредност или неговата 
објективна вредност намалена за трошоците за продажба на 
средството. При проценката на употребната вредност, проценетите 
идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со 
употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува 
тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и 
ризиците специфични за средството. 
Загуба поради оштетување на останатите средства признаена во 
минати периоди се проценува на секој датум на известување заради 
утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не 
постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои 
промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот 
износ. Загубата поради оштетување се анулира само до износот до кој 
сметководствената вредност на средството не ја надминува 
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сметководствената вредност која би била определена (нето од 
амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување 
на средството во претходните години. 

 
2.11. Капитал, резерви и плаќања за дивиденди 

 
 Капитал. Капиталот ја претставува номиналната вредност на 
вложените средства. 

 Трошоци поврзани со емисија на акции. Трошоците поврзани со 
емисија на нови акции, опции или стекнување на деловна активност се 
презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на 
приливите. 

 Резерви. Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот 
на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во 
согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото. 

 Акумулирани добивки / (загуби). Акумулираните добивки / (загуби) ги 
вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани 
добивки и загуби. 

 
2.12. Надомести за вработените 

 
• Придонеси за пензиско осигурување. Друштвото има пензиски планови 

во согласност со домашната регулатива за социјално осигурување 
според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите 
вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и 
вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не 
постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови. 

• Обврски при пензионирање на вработените. Друштвото, во согласност 
со соодветните законски одредби и во согласност со Колективниот 
договор, исплаќа на вработените посебна минимална сума при 
пензионирањето. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан 
посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи 
овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи. 

• Надомест за прекин на работниот однос. Надомест за прекин на 
работниот однос се плаќа кога работниот однос е прекинат пред 
редовниот датум на пензионирање, или кога вработениот доброволно 
прифаќа прекин на работниот однос во замена за овој надомест. Не 
постојат дополнителни обврски во врска со овие надомести на 
вработените. 

 
2.13. Обврски спрема добавувачи 

 
 Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна 
вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна 
вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. 
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2.14. Позајмици 
 
 Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна 
вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, 
позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. 
 

2.15. Резервирања 
 
 Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото има 
тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност 
дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи 
за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна 
проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој 
датум на Биланс на состојба и се корегираат со цел да се рефлектира 
најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност па парите е 
материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на 
трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. 
 

2.16. Тековен и одложен данок на добивка 
 
 Согласно промените во законската регулатива за данок на добивка кои 
се применуваат од 1 јануари 2009 година, данокот на добивка, по стапка од 
10%, се плаќа на неодбитните ставки за даночни цели корегирани за 
даночниот кредит, како и на распределената добивка за дивиденди. 
Нераспределената добивка не се оданочува. 
 Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја 
методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат меѓу даночната 
основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за 
целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок 
од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот 
данок на добивка се терети или одобрува во Билансот на успех, освен доколку 
се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во 
кој случај одложениот данок се евидентира, исто така, во капиталот. 
 Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои 
веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната 
расположлива оданочива добивка. 
 

2.17. Потенцијални и преземени обврски 
 
 Не се евидентирани потенцијални и преземени обврски во 
финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за 
одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, 
потенцијални средства не се евидеитирани во финансиските извештаи, но се 
објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот 
на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека 
идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на Извештајот за 
финансиската состојба и кога може да се направи разумна проценка на 
износот на загубата. 
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2.18. Настани по датумот на известување 
 
 Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни 
информации во врска со состојбата на субјектот на денот на Извештајот за 
финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се 
рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на 
известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во 
белешките во случај кога се материјално значајни. 
 
 

БЕЛЕШКА 3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ 
 

3.1. Фактори на финансиски ризици 
 
 Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици 
од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и пазарни 
ризици. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на 
непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на 
потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на 
Друштвото. 
 Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз 
основа на претходно одобрени политики и процедури кои го опфаќаат 
целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што 
се ризикот од промена на каматни стапки, валутен ризик, ризикот од 
кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни 
средства. 
 

3.2. Ризик од кредитирање 
 
 Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во 
можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. 
На датумот на изготвување на овие финансиски извештаи, Друштвото нема 
значителна концентрација на кредитен ризик. Максималната изложеност на 
Друштвото на кредитен ризик е претставена со евидентираниот износ на секое 
финансиско средство во билансот на состојбата. 
 

3.3. Судски спорови 
 
 Со состојба на 31 декември 2011, Друштвото нема судски постапки, 
ниту некои каде се јавува како тужител, ниту, пак, некои во коишто се јавува 
како тужена страна. 
 

3.4. Пазарни ризици 
 

• Ризик од курсни разлики 
 
 Во редовниот тек на деловното работење Друштвото има деловни 
активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни 
разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. 
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 Сегашната вредност на средствата и обврски на Друштвото 
деноминирани во странски валути е како што следи: 
 
(во 000)    
  31.12.2011 31.12.2010 
Средства  
EUR  612 644
USD  792 855
  
Обврски  
EUR  657 647
USD  851 859
 

• Каматен ризик 
 
 Друштвото не е изложено на ефектите на флуктуациите на пазарните 
каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. 
Обврските по кредити се со фиксна каматна стапка. 
 

3.5. Ризик од ликвидност 
 
 Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира 
одржување на доволно парични средства и ликвидни хартии од вредност, 
потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување 
на кредити и можносг за навремена наплата на износите на побарувањата од 
купувачи во рамките на договорените услови. Раководството настојува да 
обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни 
линии. 
 

3.6. Проценка на објективна вредност 
 
 Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може 
да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови, односно меѓу 
странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се 
базира на проценката од страна на раководството зависно од видот на 
средствата и обврските. 
 Евидентираната вредност на обврските и средствата соодвествува на 
нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање. 
 

• Парични средства 
 
 Објективната вредност на монетарните средства, кои вклучуваат 
парични средства, се смета дека е приближна на нивните соодветни 
сметководствени вредности по дефиниција и поради нивната доспеаност од 
помалку од 3 месеци. 
 

• Обврски кон добавувачи и останати обврски 
 
 Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати 
обврски е приближен на нивната објективна вредност. 
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БЕЛЕШКА 4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ 
 
 При примената на сметководствените политики на Друштвото, 
опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на 
Друштвото се бара да врши проценки и да прави претпоставки за 
евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од 
нивните извори на евидеитирање. Проценките и придружните претпоставки се 
засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се 
релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите 
проценки. 
 Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. 
Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој 
истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој 
нериод, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и 
идните периоди. 
 

4.1. Клучни извори на несигурност во проценките 
 
 Раководството на Друштвото смета дека на датумот на билансирање нe 
постојат клучни извори на несигурност во проценките, со значаен ризик од 
можни материјално значајни корекции врз износите на средствата и обврските 
во текот на следната финансиска година. 
 

• Оштетување кај нефинансиски средства 
 
 Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната 
вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува 
надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, 
Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја 
единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при 
пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови. 
 
 

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 
 
 Приходите од продажба во 2011 година изнесуваат 6.286 илјади 
денари, а во 2010 година истите изнесувале 3.391 илјади денари. 
 Приходите од продажба се однесуваат за следново: 

• приходи од продажба на производствен производ, во износ од 1.826 
илјади денари; 

• приходи од продажба на стакло, во износ од 16 илјади денари; 
• приходи од наемнина, во износ од 1.382 илјади денари; 
• останати приходи, во износ од 3.062 илјади денари. 
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БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ 
 
 Останатите оперативни приходи Друштво ги има остварено во износ 
од 170 илјади денари во 2011 година, а во 2010 година тие изнесувале 3.419 
илјади денари, кои се однесуваат за следните приходи и тоа: 

• приходи од отпис на обврски и приходи од вишоци, во износ од 170 
илјади денари. 

 
 

БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕТ НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И 
НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО 

 
 Залихите на готовите производи и недовршеното производство на 
крајот на 2011 година изнесувале 4.040 илјади денари, а на крајот на 2010 
година истите изнесувале 5.254 илјади денари. Залихите на готовите 
производи и недовршеното производство на почетокот од 2011 година е 
соодветно со крајот на 2010 година и тие изнесувале 5.254 илјади денари, а 
додека, пак, на почетокот на 2010 година тие изнесувале 5.562 илјади денари. 
Прометот на залихите на готови производи и недовршено производство за 
2011 година изнесувал (1.216) илјади денари, а додек, пак во 2010 година тој 
изнесувал (308) илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ 
 
 Трошоците за суровини и други материјали во 2011 година изнесуваат 
2.564 илјади денари, а во 2010 година истите изнесувале 2.845 илјади денари. 
Овие трошоци се однесуваат на: 

• Трошоци за енергија за производство, во износ од 2.564 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ 
 
 Набавната вредност на продадените стоки во 2011 година изнесува 19 
илјади денари, а во 2010 година набавната вредност на продадените стоки 
изнесувала 1.546 илјади денари. Од претходното се гледа дека набавната 
вредност на продадените стоки во 2011 година значително се намалила во 
однос на 2010 година и тоа за цели 98,77% во однос на претходната година. 
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БЕЛЕШКА 10. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

 
 Услугите со карактер на материјални трошоци за 2011 година 
изнесуваат 563 илјади денари, додека, пак, во 2010 година истите изнесувале 
614 илјади денари. Овие услуги со карактер на материјални трошоци се 
однесуваат за: 

- Комунални услуги, за износ од 512 илјада денари; 
- Останати услуги, за износ од 51 илјади денари. 

 
 

БЕЛЕШКА 11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
 
 Останатите трошоци од работењето за 2011 година изнесуваат 1.110 
илјади денари, додека, пак, во 2010 година останатите трошоци се во износ од 
183 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
 Трошоците за вработените во 2011 година изнесувале 1.982 илјади 
денари, додека, пак, истите во 2010 година изнесувале 1.635 илјади денари. 
 Овие трошоци се однесуваат за следново: 
 

Износ во (000) денари Опис на трошоците за вработените 2011 2010 
Плати и надомести на плата (нето) 1.269 1.075
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на 
плата 55 38

Придонеси од задолжително социјално 
осигурување 516 461

Останати трошоци за вработените 142 61
Вкупно: 1.982 1.635

 
 
 

БЕЛЕШКА 13. АМОРТИЗАЦИЈА 
 
 Амортизацијата во 2011 година изнесувала 1.109 илјади денари, додека 
во 2010 година амортизацијата изнесувала 1.107 илјади денари. 
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БЕЛЕШКА 14. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
 Вредносното усогласување на средствата во 2011 година изнесувало 
112 илјади денари, а во 2010 година истото изнесувало 196 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 15. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
 
 Останатите расходи од работењето во 2011 година изнесувало 242 
илјади денари, а во 2010 година останатите расходи се во износ од 6 илјади 
денари. Овие останати расходи од работењето се однесуваат за: 

- Трошоци за здравствени услуги, за износ од 9 илјади денари; 
- Трошоци за претплата на весници и стручни списанија, за износ од 3 

илјади денари; 
- Трошоци за присилна наплата – непризнат расход, за износ од 108 

илјади денари; 
- Дополнително утврдени трошоци од поранешни години, за износ од 90 

илјади денари; 
- Останати расходи од работењето, за износ од 32 илјади денари. 

 
 

БЕЛЕШКА 16. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ 
 
 Финансиските приходи за 2011 година за друштвото се во многу мал, 
односно незначителен износ, а во 2010 година друштвото исто така има 
евидентирано финансиски приходи во незначителен износ. 
 
 

БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ 
 
 Финансиските расходи за 2011 година изнесуваат 108 илјади денари, а 
во 2010 година истите изнесувале 2 илјади денари. 
 Овие финансиски расходи се однесуваат на: 

- Расходи по основ на камата од работење со неповрзани 
друштва, за износ од 108 илјади денари. 

 
 

БЕЛЕШКА 18. ДАНОК НА ДОБИВКА 
 
 Данокот на добивка во 2011 година изнесува 23 илјади денари, а 
додека, пак, истиот во 2010 година изнесувал 22 илјади денари. 
 Данокот на добивка се пресметува од непризнаените расходи за 
тековната година, како основа за даночна пресметка во износ од 10%. 
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во илјади денари Даночна 
стапка 

31.12.2011 31.12.2010 

  
Непризнени расходи од тековната година 227 217

Данок од добивка: 10% 23 22
 
 

БЕЛЕШКА 19. НЕТО РЕЗУЛТАТ ОД ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ 
 
 После одбивањето на пресметаниот данок на добивка од резултатот 
пред оданочувањето, којшто во друштвото за 2011 година е (2.569) илјади 
денари (2010: (1.632) илјади денари) се добива нето резултат од тековното 
работење, којшто за 2011 година изнесува добивка во износ од (2.592) илјади 
денари, а во 2010 година истиот претставувал добивка во износ од (1.653) 
илјади денари. 
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БЕЛЕШКА 20. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
 

Вид на 
основно 
средства 

Земјиште Градежни 
објекти 

Постројки 
и опрема 

Алат, 
погонски и 

канц. 
инвентар, 
мебел и 

транс. сред. 

Средства 
во подго-
товка 

Вкупно 

Набавна 
вредност 
(состојба на 
01.01.2011 год.) 

90 44.351 96.795 220 - 141.456 

- директни 
зголемувања - - - - 217 217 

- намалување - - - - - - 
- расход - - - - - - 
прекнижување - - - - - - 
состојба на 
31.12.2011 
година 

90 44.351 96.795 220 217 141.673 

Исправка на 
01.01.2011 год. - 22.898 96.788 - - 119.686 

- амортизација 
во 2011 год. - 1.108 - - - 1.108 

- продажба - - - - - - 
- расходи - - - - - - 
прекнижување - - - - - - 
Состојба на 
исправката на 
31.12.2011 год. 

- 24.006 96.788 - - 120.794 

Сегашна на 
31.12.2010 год. 90 21.453 7 220 - 21.770 

Сегашна на 
31.12.2011 год. 90 20.345 7 220 217 20.879 

 
 Од прегледот се гледа дека друштвото има промена во основните 
средства само кај средствата во подготовка, односно се зголемиле за износ од 
217 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 21. ЗАЛИХИ 
 
 Залихите се однесуваат за суровини и материјали, производство во тек, 
производи во склад, трговска роба во склад и стока во малопродажба и истите 
во 2011 година изнесуваат 11.700 илјади денари, додека во 2010 година тие 
изнесувале 12.935 илјади денари. 
 Залихите на стоки се водат по просечни цени. Залихите на суровини и 
материјали во склад се искажани спрема трошокот на набавка по просечни 
цени. Залихите на производство во тек и производи на склад се искажани по 
просечни цени, односно спрема цената на производство, во согласност со 
МСС 2. 
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БЕЛЕШКА 22. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 
 
 Побарувањата од купувачи во 2011 година изнесуваат 5.048 илјади 
денари, а во 2010 година тие изнесувале 4.880 илјади денари. Побарувањата 
од купувачите се однесуваат за следново: 
 

Побарувања од купувачи 
2011 

(во 000 
денари) 

2010 
(во 000 
денари) 

1) Побарувања од купувачи во земјата 5.048 4.880
2) Побарувања од купувачи во странство - -
3) Вредносно усогласување на краткорочни 
побарувања - -

Вкупно: 5.048 4.880
 
 Билансно искажаниот износ на побарувањата е реално побарување, кое 
е усогласено со купувачите. Побарувањата од купувачите во странство се 
утврдени според средниот курс на НБРМ за валутата EUR на 31.12.2011 
година. 
 
 

БЕЛЕШКА 23. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ 
 
 Побарувањата од вработените во 2011 година изнесувале 4 илјади 
денари, а во 2010 година друштвото има евидентирано побарувања од 
вработените во износ од 4 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
 
 Паричните средства во 2011 година изнесувале 2 илјади денари, а во 
2010 година истите изнесувале 2  илјади денари. 
 Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти е 
следната: 
 

Парични средства и парични 
еквиваленти 

2011 
(во 000 
денари) 

2010 
(во 000 
денари) 

1) Пари на жиро-сметка 2 2
2) Благајна - -
3) Девизна сметка - -
4) Девизна благајна - -

Вкупно: 2 2
 
 Парите на жиро-смета се наоѓаат на жиро-сметите во следниве банки: 
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Р. 
бр. Банка Износ 

(во 000 денари)
1.  Жиро сметка во Стопанска банка АД Скопје 2
2.  Жиро сметка во Комерцијална банка -
3.  Жиро сметка во Тутунска банка -

 Вкупно: 2
 
 

БЕЛЕШКА 25. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 
 
Ред. 
бр. Капитал и резерви 

2011 
(во 000 
денари) 

2010 
(во 000 
денари) 

1.  Запишан капитал 90.096 90.096
2.  Резерви - -
3.  Акумулирана добивка - -
4.  Пренесена загуба (90.303) (88.650)
5.  Резултат за финансиската година (2.592) (1.653)

 Вкупно: (2.799) (207)
 
 Основната главница на друштвото изнесува 1.095 илјади евра и се 
состои од 21.377 акции, од кои 1.643 акции се приоритетни кумулативни 
акции на Фондот за ПИОМ, а 19.734 се обични акции. Номиналната вредност 
на една акција е 51,20 евра. 
 Во изминатата година не се вршени нови уписи на основен капитал. 
 Поради поголемите загуби од претходниот период, капиталот на 
друштвото е негативен. 
 
 

БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 
 
 Долгорочните обврски во 2011 година друштвото ги евидентирало во 
износ од 14.078 илјади денари, а во 2010 година долгорочните обврски 
изнесувале 2.013 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 27. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ 
 
 Обврските спрема добавувачи во друштвото во 2011 година изнесувале 
10.457 илјади денари, а во 2010 година истите изнесувале 17.081 илјади 
денари. 
 Обврските спрема добавувачите во целост отпаѓаат на обврски спрема 
добавувачите во земјата. 
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БЕЛЕШКА 28. ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТА И 
НА НАДОМЕСТИ НА ПЛАТА 

 
 Обврските за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата за 
друштвото во 2011 година се во износ од 30 илјади денари, а во 2010 година 
обврските за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата биле во 
износ од 3.455 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 29. ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ 
 
 Обврските кон вработените во 2011 година изнесуваат 107 илјади 
денари, а во 2010 година обврските кон вработените во износ од 110 илјади 
денари. Овие обврски кон вработените се однесуваат за: 

- Обврски за плата и надоместоци на плата, во износ од 73 илјади 
денари; и 

- Останати обврски спрема вработените, во износ од 34 илјади 
денари. 

 
 

БЕЛЕШКА 30. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 
 
 Тековните даночни обврски за друштвото во 2011 година се во износ 
од 297 илјади денари, а во 2010 година тековните даночни обврски на 
друштвото биле во износ 214 илјади денари. 
 
 

БЕЛЕШКА 31. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ 
 
 Обврските по заеми и кредити на друштвото во 2011 година изнесувале 
8.810  илјади денари, а во 2010 година истите изнесувале 10.284 илјади 
денари. Овие обврски по заеми и кредити за тековниот период се однесуваат 
за заеми на друштвото и тоа како што следи: 
 

Банка Кредит во 
(000) денари 

1) Заеми од Изо Стакло 8.283
2) Заем од Жаклина Најдоска 250
3) Заем од Сити Медиа 277

Вкупно: 8.810
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БЕЛЕШКА 32. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ 
 
 Останатите финансиски обврски на друштвото во 2011 година 
изнесувале 6.642 илјади денари, а во 2010 година останатите финансиски 
обврски на друштвото изнесувале, исто така, 6.642 илјади денари. 
 
 
 

БЕЛЕШКА 33. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 
 
 Останатите обврски во 2011 година друштвото ги евидентирало во 
износ од 13 илјади денари, а во 2010 година друштвото нема евидентирано 
останати краткорочни обврски. 
 
 
 
 
 
 
 

За Сигурносно Стакло АД Прилеп 
Извршен Генерален Директор 

 
______________________ 

Драган Најдоски 
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Законска обврска за составување на Годишна сметка и 
годишен 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 и 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 и со прописите 
за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, 
обврските, приходите, расходите, главнината и 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 член 
384 став 7 од ЗТД. 
 Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната 
сметка, истата се состои само од Извештај за финансиската состојба и Извештај за 
сеопфатната добивка, со оглед дека објаснувачктие белешки сѐуште не се 
пропишани. 
 Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците за Годишната 
сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за 
сметководство не се појавуваат. 
 Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се 
дадени во Додатоците 2 и 3. 
 Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот 
извештај за работење на ден 31.12.2011 година. 
 
 
 
 
 
 
 

За Сигурносно Стакло АД Прилеп 
Извршен Генерален Директор 

 
______________________ 

Драган Најдоски 
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Годишна сметка 
 
 

• Извештај за финансиската состојба 
 
• Извшетај за сеопфатна добивка 
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Годишен извештај за работење 
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