PROSPEKT

1. Osnovni podatoci
Naziv na dru{tvoto: Akcionersko dru{tvo za zemjodelsko
proizvodstvo GD-TIKVE[ eksport import AD Kavadarci
Kratko ime: GD-TIKVE[ AD Kavadarci
Adresa: ul. 29 Noemvri br.5 Kavadarci
Datum na izrabotka: mart 2013 godina.

Pokrovitel na kotacijata
PO[TEL-BROKER AD
ul. Nikola Kqusev br.6
Skopje
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1.2. Izjavata od Organot na upravuvawe za podatocite vo prospektot e vo prilog
na istiot.
1.3.Banki na izdava~ot:
200000029101835 - Stopanska banka Filijala Kavadarci
380426901000196 - Prokredit banka Filijala Kavadarci
300040000056876 - Komercijalna banka Filijala Kavadarci
Pokrovitel na kotacijata:
PO[TEL-BROKER AD
ul. Nikola Kqusev br.6
Skopje
1.4. Naziv i adresa na dru{tvoto za revizija koe izvr{ilo revizija na godi{nite
smetki na izdava~ot za periodot opredelen vo uslovite za kotacija na posebnite
pazarni podsegmenti:
EKOVIS PRIMEKO AUDIT DOOEL Skopje
ul.Bul.Jane Sandanski br.78 Skopje
1.5.Nema kvalifikacii na revidiranite godi{ni finansiski izve{tai, nema
odbivawe na revizorot da dade mislewe na izve{taite, a nema i negativno
mislewe na izve{taite.
1.6. Izdava~ot nema dobieno mislewe od nadvore{en ekspert za delovi od
Prospektot.
1.7. Do Makedonskata Berza na dolgoro~ni hartii od vrednost AD Skopje e
dostaveno barawe za kotacija na akciite na Oficijalniot Pazar na
Akcionerskoto dru{tvo za zemjodelsko proizvodstvo GD-TIKVE[ AD
Kavadarci. Nominalnata vrednost na akciite na GD-TIKVE[ AD Kavadarci
iznesuva 51,129188 EVRA. Baraweto za kotacija se odnesuva na slednite rodovi na
akcii:
- 62.619 obi~ni akcii,
- 5.381 prioritetni kumulativni akcii vo sopstvenost na Fondot za
penzisko i invalidsko osiguruvawe na Republika Makedonija koi so
proda`ba se transformiraat vo obi~ni akcii.
2. Podatoci za izdava~ot i kapitalot na izdava~ot
2.1.Naziv na izdava~ot: Akcionersko dru{tvo za zemjodelsko proizvodstvo GDTIKVE[ eksport import AD Kavadarci
Adresa: ul. 29 Noemvri br.5 Kavadarci
2.2.Tekovnata sostojba od Trgovskiot registar e prilo`ena vo prospektot.
2.3.Osnovnata glavnina na dru{tvoto iznesuva 68.000 akcii vo vrednost od
3.476.784,78 EUR, vo protivvrednost na denari, spored kursot na evroto na
Narodnata banka na Makedonija na denot na procenkata na dru{tvoto.
Osnovnata glavnina na dru{tvoto se sostoi od akcii.
Nominalnata vrednost na edna akcija iznesuva 51,129188 EUR.
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Osnovnata glavnina na dru{tvoto e podelena na:
-62.619 obi~ni akcii so vrednost od 3.201.658,62 EUR;
- 5.381 prioritetni kumulativni akcii so vrednost od 275.126,16 EUR izdadeni
besplatno na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe so fiksna dividenda
od 2 % godi{no.
Sekoja obi~na akcija dava pravo na glas vo Sobranieto na dru{tvoto.
Prioritetnite akcii izdadeni na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe
se bez pravo na glas.
2.4.Dru{tvoto mo`e da izdava akcii na vrabotenite, koi mo`at da se steknat
besplatno ili po povlastena cena.
Ovie akcii mo`at da se izdavaat samo od imotot na dru{tvoto {to ja nadminuva
osnovnata glavnina, so istovremeno zgolemuvawe na osnovniot kapital i toa
najmnogu vo iznos od 10 % od zgolemenata osnovna glavnina.
Akciite glasat na ime i mo`at da se prenesuvaat me|u vrabotenite i
penzionerite koi bile vraboteni vo Dru{tvoto, pridr`uvaj}i se do pravilata za
akciite koi glasat na ime.
Vo slu~aj na smrt ili prestanok na rabotniot odnos na vraboten, osven vo slu~aj
na penzionirawe, na dru{tvoto mu pripa|a pravoto na prvenstvo na kupuvawe na
akciite. Dru{tvoto akciite gi kupuva po pazarna vrednost.
2.5.Vo periodot opredelen vo uslovite za kotacija na posebnite podsegmenti nema
promeni vo strukturata na kapitalot i brojot i rodovite na akcii koi go
so~inuvaat vkupniot kapital na izdava~ot.
2.6.Izdava~ot nema dol`ni~ki konvertibilni hartii od vrednost, pa poradi toa
ne mo`e da se dade opis za pravilata i procedurite na konverzija.
2.7.Akcioneri koi poseduvaat nad 5 % od akciite so pravo na glas se:
1.Risto Milev
34.603 obi~ni akcii -50,88 %
2.''Radomak Leonit i dr.'' s.'R`ani~ani 15.827 obi~ni akcii -23,27 %.
2.8.Izdava~ot ne poseduva mnozinsko u~estvo vo drugi dru{tva, pa poradi toa ne
mo`e da se dade opis na me|usebnata povrzanost.
2.9.Vo prilog na Prospektot se dostaveni revidirani finansiski izve{tai na
izdava~ot za periodot opredelen vo uslovite za kotacija na posebnite pazarni
podsegmenti za 2011 i 2012 godina.
2.10.Izdava~ot ne e vo postapka na izdavawe na akcii zaradi spojuvawa, podelbi
ili ponudi za prezemawe drugi dru{tva.
3.Podatoci za delovni aktivnosti na izdava~ot
3.1.Osnovna

dejnost na GD-TIKVE[ AD Kavadarci e zemjodelsko proizvodstvo.
Vkupnata povr{ina na koja dru{tvoto go vr{i svoeto proizvodstvo e 1042 ha.
Vladenieto so ova zemji{te GD-TIKVE[ go ima regulirano so Dogovor za
dolgoro~en zakup so Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i
vodostopanstvo na Republika Makedonija i so Aneks na ovoj dogovor. Od
zemjodelskoto proizvodstvo najzastapeno e odgleduvaweto na vinovata loza na
povr{ina od 805 ha.
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Osnovni proizvodi se vinsko grozje na povr{ina od 555 ha i astalsko grozje na
povr{ina od 250 ha . Vinskoto grozje e zastapeno so 69%, a astalskoto so 31%.
Proda`bata na svoite proizvodi GD-TIKVE[ vo poslednite nekolku godini ja
ostvaruva na doma{niot pazar, a od drugite dr`avi proda`ba se ostvaruva vo
Republika Srbija i vo Belorusija.
Sporedni dejnosti se odgleduvawe na `itni kulturi, fura`ni kulturi i
ovo{tarstvo od koe na povr{ina od 38 ha e zastapen nasad so praski.
3.2.Nema informacija za zna~ajni novi proizvodi.
3.3.Prikaz na prihodite od proda`ba za periodot opredelen vo uslovite za
kotacija na posebnite pazarni podsegmenti:
2011 god.
150.701.014,00 den.

2012 god.
157.558.287,00 den.

3.4.Ne postoi stepen na zavisnost od patenti, licenci, industriski, komercijalni
ili finansiski dogovori ili novi proizvodni postapki koi bi bile od golema
va`nost za raboteweto na izdava~ot.
3.5.Nema zna~itelni informacii za politikata na razvojot i istra`uvaweto na
novi proizvodi i postapki.
3.6.Ne postojat sudski ili arbitra`ni postapki, koi se vo tek ili }e nastanat, a
koi bi mo`ele da imaat zna~itelno vlijanie na finansiskata sostojba na
izdava~ot.
3.7.Brojot na vrabotenite i kvalifikacionata struktura vo izminatite tri
godini e slednata:
2010 godina
2011 godina
2012 godina
-

VSS
V[S
SSS
VKV
KV
PKV
NKV

24
3
25
4
133
3
1

Vkupno

193

26
3
20
8
133
1
1

26
3
17
7
151
1
1

___________________________________________________________
192

206

3.8.Ne postojat zna~itelni investicii vo osnovni sredstva i vlo`uvawa vo
hartii od vrednost na drugi trgovski dru{tva, za periodot opredelen vo uslovite
za kotacija na posebnite pazarni podsegmenti.
3.9.Mesto i pozicija na izdava~ot vo grankata:
GD-TIKVE[ AD Kavadarci e akcionersko dru{tvo od oblasta na zemjodelstvoto
so osnovna primarna dejnost proizvodstvo na hrana i surovini za
prerabotuva~kata industrija.
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GD-TIKVE[ AD Kavadarci se zanimava so slednite dejnosti:
-

Proizvodstvo na grozje i ovo{je;
Proizvodstvo na `itni i fura`ni kulturi;
Proizvodstvo na posado~en materijal za lozarstvoto;
Promet so svoite proizvodi.

Celokupnata dejnost GD-TIKVE[ ja izvr{uva preku svoite proizvodni rabotni
edinici i toa:
-

Rabotna edinica QUBA[
Rabotna edinica [AMACI
Rabotna edinica VOZARCI
Rabotna edinica EDINSTVO
Rabotna edinica RAEC
Rabotna edinica SUVA GORA.

GD-TIKVE[ za da mo`e da go odr`i osnovnoto proizvodstvo investira
sopstveni sredstva za podigawe na novi lozovi nasadi i na nasadi so praski, a so
sopstveni sredstva na del od nasadite e postaven sistem za navodnuvawe kapka po
kapka. Isto taka, kako poradi amortizacijata taka i poradi odr`uvaweto na
osnovnoto proizvodstvo dru{tvoto e primorano amortiziranata mehanizacija da
ja zamenuva so nova, pomoderna i posofisticirana mehanizacija.
GD-TIKVE[ so svoite 805 ha lozovi nasadi od koi 250 ha se astalski sorti i 555
ha vinski sorti se stremi vo soglasnost so prilikite na pazarot da bide
konkurenten i da bide eden od pogolemite proizvoditeli kako na astalsko taka i
na vinsko grozje vo Republika Makedonija.
4.Finansiski podatoci
Prospektot gi sodr`i slednive finansiski podatoci:
4.1.Informacija za finansiskite podatoci za poslednite tri godini (во денари):
2010 g.
2011 g.
2012 g.
4.1.1.vkupni sredstva
306.287.000,00
243.673.000,00
249.513.000,00
4.1.2.vkupni obvrski
24.183.000,00
24.742.000,00
24.842.000,00
4.1.3.dobivka pred odano~./zaguba
1.299.000,00
5.674.000,00
5.827.000,00
4.1.4.neto dobivka po akcija
13,58
84,25
86,28
4.1.5.koeficient cena/dobivka - nema takov podatok
4.1.6.koeficient cena/
knigovod. vrednost na akcija
- nema takov podatok
knigovod. vrednost na akcija изнесува 3.924,00
3.456,00
3.547,00
4.1.7.iznos na isplatena dividenda po akcija - nema takov podatok
4.1.8.dividenden prinos - nema takov podatok.
4.2.Izdava~ot nema mnozinsko u~estvo vo drugi trgovski dru{tva, a koi mo`at da
imaat vlijanie na procenkata na imotot i obvrskite na izdava~ot, finansiskata
sostojba ili dobivkata i zagubata.
4.3.Izdava~ot nema mnozinsko u~estvo vo drugi trgovski dru{tva.
4.4.Nema dru{tva vo koi izdava~ot ima u~estvo ili zna~ajno u~estvo, a ~ie
vklu~uvawe }e dovede do pocelosen prikaz na imotnata sostojba i dobivkata na
dru{tvoto so mnozinski udel.
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4.5.Nema vklu~uvawe na konsolidiran finansiski izve{taj vo Prospektot.
5.Podatoci za akciite za koi se bara kotacija
5.1.Baraweto za kotacija se odnesuva na slednite rodovi na akcii:
- 62.619 obi~ni akcii,
- 5.381 prioritetni kumulativni akcii vo sopstvenost na Fondot za
penzisko i invalidsko osiguruvawe na Republika Makedonija koi so
proda`ba se transformiraat vo obi~ni akcii.
Nominalnata vrednost na edna akcija iznesuva 51,129188 EUR.
5.2.Obi~nite akcii im davaat na akcionerite:
1) pravo na glas vo sobranieto na dru{tvoto;
2) pravo na isplata na del od dobivkata (dividenda); i
3) pravo na isplata na del od ostatokot od likvidacionata, odnosno
ste~ajnata masa na dru{tvoto.
5.3.Akcionerite svoite prava vo dru{tvoto i interesite vo dru{tvoto, a osobeno
vo vrska so utvrduvaweto na godi{nite smetki i upotrebata na ~istata dobivka,
kako i imenuvaweto i razre{uvaweto na ~lenovite na Nadzorniot odbor gi
ostvaruvaat vo Sobranieto na Dru{tvoto , ako so statutot ne e opredeleno
poinaku.
Sobranieto na dru{tvoto odlu~uva samo vo slu~aite izre~no utvrdeni so Zakon i
so ovoj statut, a osobeno za:
1) izmenite i dopolnuvawata na statutot na Dru{tvoto;
2) zgolemuvaweto i namaluvaweto na osnovnata glavnina na dru{tvoto;
3) promenata na pravata vrzani za oddelni vidovi i rodovi akcii;
4) imenuvaweto i razre{uvaweto na ~lenovite na Nadzorniot odbor ;
5) odobruvawe na rabotata na ~lenovite na Upravniot odbor i Nadzorniot
odbor;
6) usvojuvawe na godi{nite smetki i odlu~uvawe za upotrebata na dobivkata;
7) imenuvawe na revizori na godi{ni smetki kako i kontrolori na
upravuvaweto so dru{tvoto;
8) preobrazba na dru{tvoto vo druga forma na dru{tvo kako i za statusnite
promeni na dru{tvoto;
9) izdavawe na obvrznici;
10) uslovno zgolemuvawe na glavninata na dru{tvoto;
11) izdavawe na novi akcii;
12) prestanuvawe na dru{tvoto.
Na sekoj akcioner zapi{an vo akcionerskata kniga, od denot na upisot mu pripa|a
pravo na u~estvo vo rabotata na sobranieto i pravo na glas, osven ako so Zakon ne
e poinaku opredeleno.
5.4.Vo period od tri godini ne e trguvano so akciite na dru{tvoto.
6.Podatoci za organite na upravuvawe na izdava~ot
6.1.Osnovni podatoci za organite na upravuvawe na izdava~ot:

6

Upraven odbor:
1. Risto Milev ul.29-ti Noemvri br.5 Kavadarci - Pretsedatel na Upraven
odbor, funkcijata ja vr{i od 01.06.2009 godina.
2. Ivan Kerov ul.29-ti Noemvri br.5 Kavadarci - ~len na Upraven odbor,
funkcijata ja vr{i od 01.06.2009 godina.
3. Velika Pendeva ul.29-ti Noemvri br.5Kavadarci - ~len na Upraven odbor,
funkcijata ja vr{i od 01.06.2009 god.
4. Katica Kulevska ul.29-ti Noemvri br.5 Kavadarci - ~len na Upraven odbor,
funkcijata ja vr{i od 01.06.2009 godina.
5. Ile Stojanov ul.29-ti Noemvri br.5 Kavadarci - ~len na Upraven odbor,
funkcijata ja vr{i od 01.06.2009 godina.
6. Kole Stojanovski ul.29-ti Noemvri br.5 Kavadarci - ~len na Upraven
odbor, funkcijata ja vr{i od 01.06.2009 godina.
7. Vasil Popov ul.29-ti Noemvri br.5 Kavadarci - ~len na Upraven odbor,
funkcijata ja vr{i od 01.11.2010 godina.
8. Apostol Bakev ul.29-ti Noemvri br.5 Kavadarci - ~len na Upraven odbor,
funkcijata ja vr{i od 01.05.2010 godina.
Nadzoren odbor:
1. Dime \or~ev ul.Bulevar Makedonija br.7/3-4 Kavadarci - Pretsedatel na
Nadzoren odbor, funkcijata ja vr{i od 29.05.2009 godina.
2. Leonit Dimoski - ''Radomak Leonit i dr.'' s.'R`ani~ani Skopje - ~len na
Nadzoren odbor, funkcijata ja vr{i od 29.05.2009 godina.
3. Dejan Teov ul.Stra{o Pinxur br.4/2 Veles - ~len na Nadzoren odbor,
funkcijata ja vr{i od 29.05.2009 godina kako nezavisen ~len.
6.1.3.Detalni podatoci za ~lenovite na Upravniot i Nadzorniot odbor na
izdava~ot:
Upraven odbor:
- Risto Milev - ul.Bulevar Ko~o Racin br.8 Kavadarci.
- Ivan Kerov ul.Bulevar Veqko Vlahovi} br.2/3-7 Kavadarci.
- Velika Pendeva ul.Cvetan Dimov br.9/A-2 Kavadarci.
- Katica Kulevska ul.27 Mart br.bb Gli{i} Kavadarci.
- Ile Stojanov ul.Crnore~ka br.bb Kavadarci.
- Kole Stojanovski ul.Bel kamen br.75 Kavadarci.
- Vasil Popov ul.\ore Bru{anski br.28 Kavadarci.
- Apostol Bakev ul.Gali~ka br.bb Kavadarci.
Nadzoren odbor:
- Dime \or~ev ul.Bulevar Makedonija br.7/3-4 Kavadarci.
- Leonit Dimoski ul.Naum Ohridski br.33 Skopje.
- Dejan Teov ul.Mar{al Tito br.59/2-4 Veles.
6.1.4.Od gorenavedenite lica slednite imaat menaxersko i ekspertsko rabotno
iskustvo:
- Dime \or~ev - Rakovoditel vo Osiguritelnata kompanija Vardar osiguruvawe
Skopje - Filijala Kavadarci do avgust 2010 godina.
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- Leonit Dimoski - Upravitel na''Radomak Leonit i dr.'' s.'R`ani~ani.
6.1.5.Imiwata na dru{tvata vo koi gorenavedenite lica se ~lenovi na Odborot na
direktori odnosno Upravniot i Nadzorniot odbor ili se sodru`nici odnosno
akcioneri vo bilo koe vreme vo poslednite pet godini:
- Risto Milev - ~len na Upraven odbor na AD ''Crveni bregovi'' od
s.Crveni bregovi do 2008 godina.
- ~len na Upraven odbor na ''Vodostopanstvo Tikve{'' od
Kavadarci do 2010 godina;
- Ivan Kerov - Pretsedatel na Upraven odbor na Vodna zaednica Trstenik;
- Apostol Bakev -Pretsedatel na Upraven odbor na Vodna zaednica Quba{1;
- Leonit Dimoski - Upravitel na''Radomak Leonit i dr.'' s.'R`ani~ani.
6.1.6.Gorenavedenite lica ne bile ~lenovi na Odborot na direktori odnosno
Upravniot i Nadzorniot odbor na pravno lice protiv koe e povedena ste~ajna,
predste~ajna ili likvidaciona postapka vo poslednite pet godini.
6.1.7.Na nikoj od ~lenovite na organite na upravuvawe na izdava~ot ne mu e
izre~ena merka na bezbednost zabrana za vr{ewe na profesija, dejnost ili
dol`nost od opredeleno zanimawe koe delumno ili vo celost e opfateno vo
predmetot na rabotewe na izdava~ot vo poslednite pet godini.
6.1.8.Od gorenavedenite lica slednive imaat sopstveno u~estvo vo osnovnata
glavnina na izdava~ot i vo glasa~kata struktura na izdava~ot so iznosot na toa
u~estvo:
br. na akcii
1.Risto Milev
34.603 - 50,88 %
2.Ivan Kerov
154 - 0,23 %
3.Velika Pendeva
153 - 0,22 %
4.Kole Stojanovski
45 - 0,07 %
5.Ile Stojanov
15 - 0,02 %
6.Vasil Popov
40 - 0,06 %.
6.2.Podatoci za sudir na interesi pome|u ~lenovite na Upravniot i
Nadzorniot odbor na izdava~ot
6.2.1.Ne postoi sudir na interesi pome|u odgovornostite koi ~lenovite na
Upravniot i Nadzorniot odbor na izdava~ot gi imaat kaj izdava~ot i nivnite
privatni interesi ili drugi odgovornosti.
6.2.2.Nema dogovor ili sorabotka pome|u licata koi se ~lenovi na Upravniot i
Nadzorniot odbor na izdava~ot i golemite akcioneri, klientite, dobavuva~ite i
drugi lica vrz osnova na {to bilo koe od ovie lica bilo izbrano za ~len na
Upravniot ili Nadzorniot odbor na izdava~ot.
6.2.3.Nema postoewe na bilo kakvo ograni~uvawe na raspolagaweto so akciite
koi ~lenovite na Upravniot i Nadzorniot odbor na izdava~ot gi poseduvaat kaj
izdava~ot, vo opredelen vremenski period, za {to ovie lica se soglasile.
7.Razvojni perspektivi
7.1.Informacija za razvojnite perspektivi vo delovnoto rabotewe, osobeno vo
proizvodstvoto, proda`bata i tro{ocite za period od 3 godini:
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- Zamena na sortimentot na grozje i praski vo zavisnost od pobaruva~kata na
pazarot od {to zavisi i proda`bata i tro{ocite vo narednite tri godini.
Izdava~ot se zanimava so zemjodelska dejnost odnosno so odgleduvawe na vinova
loza i pri podigaweto na novi lozovi nasadi prvata berba od niv e po ~etiri
godini, a bidej}i dru{tvoto nema delovni objekti na teren i delovni objekti vo
gradot koi bi mo`ele da bidat staveni pod hipoteka, a zemjodelskoto zemji{te e
vo sopstvenost na Republika Makedonija GD-TIKVE[ ne e vo mo`nost da
koristi bankarski krediti za ostvaruvawe na pogolemi investicii taka {to vo
narednite tri godini ne se o~ekuva pogolem razvoj zatoa {to za sekoe podigawe
na novi lozovi nasadi izdava~ot koristi sopstveni sredstva.
GD-TIKVE[ raspolaga so 805 ha lozovi nasadi ~ij {to `ivoten vek e 30 godini.
Za da se odr`i sega{nata sostojba potrebno e sekoja godina da se podigaat 27 ha
novi lozovi nasadi so {to bi se odr`ala prostata reprodukcija. Isto taka za
odr`uvawe na vakvata sostojba vo predvid treba da se ima i amortizacijata na
mehanizacijata.
7.2.Osnovnite pretpostavki i procenka za dvi`ewe na dobivkata vo narednite 3
godini:
- Se pretpostavuva i se procenuva deka dvi`eweto na dobivkata vo narednite
tri godini }e bide vo ramkite na dobivkata koja e ostvarena vo periodot
opredelen vo uslovite za kotacija na posebnite pazarni podsegmenti.
8.Finansiski izve{tai
Prilog: Revizorski izve{tai za 2011 I 2012 godina.
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"ГД – ТИКВЕШ" АД

29 Ноември број 5, Кавадарци
Телефон: 043/410-414, ЕДБ 4011999112397

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 Декември 2012
и Извештај на независните ревизори

Содржина:
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Биланс на состојбата...................................страница 2
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Извештај за паричните текови...................страница 4
Извештај за промените во капиталот.......страница 5
Белешки кон финансиските извештаи.....страници 6 до 8
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
До сопствениците и раководството на “ГД - ТИКВЕШ“ АД, Кавадарци
Ние извршивме законска ревизија на приложените финансиски извештаи на “ГД - ТИКВЕШ“ АД,
Кавадарци (во понатамошниот текст: Друштвото), кои го опфаќаат Билансот на состојбата на 31
декември 2012 година, Билансот на успех, Извештајот за промените во капиталот, Извештајот за
паричните текови за годината што завршува на тој датум, како и резимето на значајните
сметководствени политики и други објаснувачки белешки.
Одговорност на управата за финансиските извештаи
Управата на друштвото е одговорна за подготовката и реалното презентирање на овие финансиски
извештаи во согласност со законската и професионалната регулатива која е важечка во Република
Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерни
контроли кои се релевантни за подготовка и реално презентирање на финансиски извештаи кои не
содржат значајни погрешни прикажувања, без оглед на тоа дали ваквите погрешни прикажувања би биле
резултат на измама или грешка; избор и примена на соодветни сметководствени политики; и правење на
сметководствени проценки кои се разумни со оглед на околностите.
Одговорност на ревизорите
Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената
ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Законот за ревизија и прописите кои важат во
Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија, како и според правилата за
професионално однесување на ревизорот. Меѓународните стандарди за ревизија бараат да сме
усогласени со етичките барања, како и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни
овозможи да добиеме разумно уверување дека во финансиските извештаи нема погрешни прикажувања
кои би можеле да имаат значајно влијание.
Ревизијата вклучува извршување на ревизорски постапки со цел да се собере ревизорски доказ за
износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од проценката на
ревизорите, вклучувајќи ја проценката на ризиците од значајни погрешни прикажувања во финансиските
извештаи, без оглед на тоа дали ваквите погрешни прикажувања би биле резултат на измама или
грешка. При проценката на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола на друштвото која
е релевантна за подготовката и реалното презентирање на финансиските извештаи, со цел да дизајнира
ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не и со цел да изрази мислење за
ефективноста на интерните контроли на друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува вреднување на
соодветноста на применетите сметководствени политики и вреднување на разумноста на значајните
сметководствени проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупната
презентација на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизијата што ја извршивме е доволна и соодветна за да ни обезбеди разумна
основа за нашето мислење.
Мислење
Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално, според сите значајни аспекти,
финансиската состојба на друштвото на 31 декември 2012 година, како и резултатите од неговото
работење и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со Меѓународните
стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Македонија според одредбите
на Законот за трговските друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004, 84/05, 25/07, 87/08, 48/10, 24/11
и 166/12).
Скопје, 15.04.2013.

Овластен ревизор
Бранко Костовски
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БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
ПОД 31 ДЕКЕМВРИ 2012
(во илјади денари)
СРЕДСТВА
Нетековни средства
Недвижности, постројки и
опрема
Останати финансиски средства
Тековни средства
Залихи
Побарувања од купувачите и
други побарувања
Одобрени заеми
Претплати (АВР)
Парични средства

Белешки

2012г.

7

135.435

127.028

-

-

2012г.

Вкупен капитал и обврски

127.028

6

13.805

14.709

5

70.144

69.195

4

307
29.822

23.986
8.755
204.078
249.513

9

210.781
2.536
11.355

116.645
243.673

210.781
2.536
5.614
224.672

Нетековни обврски
Позајмувања кои носат камати
Одложени даноци и пензиии
Обврски за пензии
Тековни обврски
Обврски спрема добавувачите и
други обврски
Краткорочни заеми
Обврски за аванси, депозити и
кауции
Останати обврски

2011г.

135.435

Вкупни средства
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ
Капитал и резерви
Издаден капитал
Резерви
Акумулирана добивка

2011г.

3.650
-

218.931
5.648
-

3.650
8

5.648

21.191

19.094

-

-

-

-

-

21.191
249.513

19.094
243.673

Приложените објаснувачки белешки се составен дел на овие финансиски
извештаи
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БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31
ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА (во илјади денари)
Белешки

2012г.

2011г.

Приходи

10

166.034

157.902

Останати оперативни приходи
Промени во залихите на готови производи
и производство
Потрошени суровини и материјали
Набавна вредност на продадени стоки и
материјали
Услуги со карактер на материјални
трошоци
Трошоци за вработените

11

9.958

6.392

2.105

(1.809)

(83.669)

(56.435)

(4.304)

(3.668)

(11.982)

(14.387)

(53.561)

(44.598)

(14.974)

(13.457)

(4.223)

(24.065)

Добивка од оперативното работење

5.384

5.875

Финансиски трошоци

(325)

(246)

Финансиски приходи

768

45

5.827

5.674

(86)

(60)

5.741

5.614

Амортизација
Останати оперативни расходи

Добивка пред оданочување
Данок на добивка
Добивка по оданочувањето

12

Приложените објаснувачки белешки се составен дел на овие финансиски
извештаи
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ГОДИНАТА
ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012 (во илјади денари)
2012г.

2011г.

Парични приливи од оперативни активности
Нето добивка за периодот

5.741

5.614

14.974

13.457

Намалување / Зголемување на побарувањата

(949)

6.012

Намалување / Зголемување на обврските

2.097

(4.751)

904

(3.171)

Намалување / Зголемување на АВР

-

210

Намалување на ПВР

-

-

Амортизација

Намалување / Зголемување на залихите

Нето прилив од оперативни активности
Парични приливи од инвестициони
активности
Трансакции со постојани средства

22.767

17.371

(23.381)

(13.302)

Нето прилив од инвестициони активности

(23.381)

(13.302)

23.679

(23.693)

(1.998)

5.312

21.681

(18.381)

Парични приливи од финансиски активности
Намалување/зголемување на финансиските
вложувања
Намалување/зголемување на обврските за
заеми
Нето прилив од финансиски активности
Нето (зголемување) намалување на парите
Пари на почетокот на годината
Пари на крајот на годината

21.067 (14.312)
8.755

23.067

29.822

8.755

Приложените објаснувачки белешки се составен дел на овие финансиски
извештаи
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА КОЈА Е ЗАВРШЕНА НА 31
ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА (во илјади денари)

Салдо на 31 декември 2010 година
Промени во сметководствените политики
Повторно утврдено салдо
Ревалоризационен кусок
Ревалоризационен вишок
Разлики при валутарните трансакции
Други усогласувања (покривање загуба )
Нето добивки и загуби кои не се признаени во
билансот на успех
Нето добивка во периодот
Резерви (покривање загуба )
Издаден акционерски капитал

Салдо на 31 декември 2011 година

Ревалоризационен кусок
Ревалоризационен вишок
Разлики при валутарните трансакции
Други усогласувања (покривање загуба )
Нето добивки и загуби кои не се признаени во
билансот на успех
Дивиденди
Нето добивка во периодот
Резерви
Издаден акционерски капитал

Салдо на 31 декември 2012 година

Акционерски Акционерски Ревалориз.
Акумулир.
Резерви
капитал
премии
резерва
добивка
34.067
210.781
2.292
35.025
-

-

-

-

-

(-)
(-)
-

-

-

(2.292)

(31.531)
-

(35.025)
5.614
-

-

2.536

5.614

(68.848)
5.614
(-)
-

218.931

-

(-)
(-)
-

(-)

(-)
-

-

210.781

-

-

282.165

(-)
-

-

210.781

Вкупно

(-)
-

5.741

-

-

2.536

11.355

(-)
(-)

5.741
-

224.672
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011
Белешка 1: Правен статус и дејност. "ГД-ТИКВЕШ" АД, Кавадарци е
акционерско друштво, основано во Република Македонија. Друштвото е
регистрирано во трговскиот регистар во Скопје согласно Решение Трег. бр. 1856
од 2001 година и број на влошка 02010650-4-03-000, Друштвото се занимава со
дејности од областа на производство на грозје, овошје, житни растенија и
одгледување на овци.
Белешка 2: Основа за подготовка и презентирање на финансиските
извештаи. Финансиските извештаи се подготвени во согласност со
Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во
Република Македонија, согласно Законот за трговските друштва ("Службен весник
на РМ" бр. 28/04 , 84/05, 25/07, 87/08, 48/10, 24/11 и 166/12).
Белешка 3: Обелоденување на основните сметководствени политики.
Финансиските извештаи се изготвени во согласност со принципот на историски
трошоци и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско
известување кои се применуваат во Република Македонија согласно Законот за
трговските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 48/10,
24/11 и 166/12). Поважните користени сметководствени политики се како што
следува:
а) Недвижности, постројки и опрема. Ставките од овие категории се
презентирани според нивната набавна вредност намалена за
акумулираната амортизација. Амортизацијата се пресметува со примена на
пропорционалниот (линеарен) метод за периодите на корисниот век на
средствата со примена на следните стапки:
- Деловни згради
2,5%
- Лозов насад
7%
- Моторни возила
25%
- Трактори
12%
- Компјутери
25%
- Автобуси
12%
- Мебел и опрема
10-25%
б) Трансакции во странска валута. Трансакциите во странски валути се
пресметуваат во денари според средниот курс на валутите објавен од
страна на НБРМ на денот на трансакцијата. Средствата и обврските
искажани во странски валути, се пресметуваат во денари по средниот курс
на НБРМ на датумот на Билансот на состојба. Добивките (приходите) или
загубите (расходите) произлезени од трансакции во странска валута се
признаваат во билансот на успех.
в) Задолжителни резерви. Согласно Законот за трговските друштва на
РМ, компанијата е должна во задолжителни резерви да издвојува најмалку
5% од добивката, се додека износот на задолжителна резерва не достигне
една десеттина од основната главнина.
г) Приходи. Приходите од давање на услуги се признаваат според степенот
на довршеност на трансакцијата на датумот на билансот на состојбата.
Приходите се прикажани по фактурна вредност, намалена за попусти и
данокот на додадена вредност.
д) Расходи по основ на заеми. Расходите по основ на заеми (каматите) се
признаваат како расход во периодот во кој биле стекнати.
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ѓ) Парични средства и парични еквиваленти. Паричните средства се
состојат од готовински парични средства и парични средства на
банкарските сметки.
е) Побарувања од купувачите и обврски кон добавувачите.
Побарувања од купувачи
Трговските побарувања (купувачи) се искажани според номиналната
вредност намалена за соодвената исправка на претпоставените
сомнителни побарувања.
Трговски обврски (обврски кон добавувачи)
Трговските обврски (добавувачи) се искажани според нивната
номинална вредност.
Белешка 4: Парични средства и салда на сметки во банки (илјади денари)
Опис
2012г.
2011г.
Парични средства во благајните - денари
133
247
Салда на денарски банкарски сметки
6.274
7.524
Салда на девизни банкарски сметки
23.415
984
Вкупно
29.822
8.755
Белешка 5: Побарувања од купувачите и други побарувања (илјади денари)
Опис
2012г.
2011г.
Побарувања од купувачите во земјата
65.847
54.895
Побарувања од купувачите во странство
3.511
12.037
Побарувања од вработените
44
Побарувања од државата
742
2.263
Вкупно
70.144
69.195
Белешка 6: Залихи (илјади денари)
Опис
Суровини и други материјали
Недовршено производство и полупроизводи
Готови производи
Вкупно

2012г.
9.555
405
3.845
13.805

2011г.
12.565
1.073
1.071
14.709

Белешка 7: Недвижности, постројки и опрема (илјади денари)
Опис
Набавна вредност
На 01.01.2012.
Трансфери во годината
На 31.12.2012.
Акумулирана амортизација
На 01.01.2012.
Корекции за отуѓувања
Амортизација за годината
На 31.12.2012.
Нето вредност
На 31.12.2012.
На 31.12.2011.

Земјишта и
градежни
објекти

Постројки и
опрема

Насади и
останати
средства

Вкупно

20.872
2.928
23.800

85.479
12.936
98.415

232.759
(2.695)
230.064

339.110
13.169
352.279

13.265
550
13.815

30.211
(1.462)
6.482
35.231

168.606
(8.750)
7.942
167.798

212.082
(10.212)
14.974
216.844

9.985
7.607

63.184
55.268

62.266
64.153

135.435
127.028
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Белешка 8: Обврски кон добавувачите и други обврски (илјади денари)
Опис
2012г.
2011г.
Обврски кон добавувачи во земјата
10.748
14.014
Обврски кон добавувачи во странство
5.706
995
Обврски кон вработените
3.609
3.141
Обврски за даноци
87
62
Останати обврски
1.041
882
Вкупно
21.191
19.094
Белешка 9: Сопственички капитал (илјади денари)
Друштвото има сопственички капитал (основна главнина) во износ од 3.400.000
евра која е поделена на 68.000 акции со номинална вредност од 50 евра. Од
вкупниот број на акции 62.618 се обични, а 5.382 се приоритетни.
Белешка 10: Приходи од основна дејност
Опис
Приходи од продажба на готови производи на
домашен пазар
Приходи од продажба во странство
Приходи од наемнини
Продажба на суровини, материјали и стоки
Продажба на постојани средства
Вкупно

2012г.

2011г.

135.690
24.785
554
4.263
742
166.034

157.902

2012г.
8.188
1.770
9.958

2011г.
3.768
2.624
6.392

Белешка 12: Трошоци за вработените (илјади денари)
Опис
2012г.
Нето плати и надомести
34.054
Трошоци за даноци на плата
1.821
Трошоци за придонеси
13.499
Останати трошоци за вработените
4.187
Вкупно
53.561

2011г.
28.253
1.288
11.781
3.276
44.598

Белешка 11: Останати оперативни приходи
Опис
Приходи од субвенции
Други приходи
Вкупно

107.036
46.389
461
4.016

Белешка 14: Број на вработени. Друштвото на крајот на годината има 193
вработени.
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
До сопствениците и раководството на “ГД - ТИКВЕШ“ АД, Кавадарци
Ние извршивме законска ревизија на приложените финансиски извештаи на “ГД - ТИКВЕШ“ АД,
Кавадарци (во понатамошниот текст: Друштвото), кои го опфаќаат Билансот на состојбата на 31
декември 2011 година, Билансот на успех, Извештајот за промените во капиталот, Извештајот за
паричните текови за годината што завршува на тој датум, како и резимето на значајните
сметководствени политики и други објаснувачки белешки.
Одговорност на управата за финансиските извештаи
Управата на друштвото е одговорна за подготовката и реалното презентирање на овие финансиски
извештаи во согласност со законската и професионалната регулатива која е важечка во Република
Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерни
контроли кои се релевантни за подготовка и реално презентирање на финансиски извештаи кои не
содржат значајни погрешни прикажувања, без оглед на тоа дали ваквите погрешни прикажувања би биле
резултат на измама или грешка; избор и примена на соодветни сметководствени политики; и правење на
сметководствени проценки кои се разумни со оглед на околностите.
Одговорност на ревизорите
Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената
ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Законот за ревизија и прописите кои важат во
Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија, како и според правилата за
професионално однесување на ревизорот. Меѓународните стандарди за ревизија бараат да сме
усогласени со етичките барања, како и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни
овозможи да добиеме разумно уверување дека во финансиските извештаи нема погрешни прикажувања
кои би можеле да имаат значајно влијание.
Ревизијата вклучува извршување на ревизорски постапки со цел да се собере ревизорски доказ за
износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од проценката на
ревизорите, вклучувајќи ја проценката на ризиците од значајни погрешни прикажувања во финансиските
извештаи, без оглед на тоа дали ваквите погрешни прикажувања би биле резултат на измама или
грешка. При проценката на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола на друштвото која
е релевантна за подготовката и реалното презентирање на финансиските извештаи, со цел да дизајнира
ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не и со цел да изрази мислење за
ефективноста на интерните контроли на друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува вреднување на
соодветноста на применетите сметководствени политики и вреднување на разумноста на значајните
сметководствени проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупната
презентација на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизијата што ја извршивме е доволна и соодветна за да ни обезбеди разумна
основа за нашето мислење.
Мислење
Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално, според сите значајни аспекти,
финансиската состојба на друштвото на 31 декември 2011 година, како и резултатите од неговото
работење и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со Меѓународните
стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Македонија според одредбите
на Законот за трговските друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004, 84/05, 25/07, 87/08, 48/10 и
24/11).
Скопје, 29.04.2012.

Овластен ревизор
Бранко Костовски
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БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
ПОД 31 ДЕКЕМВРИ 2011
(во илјади денари)
СРЕДСТВА
Нетековни средства
Недвижности, постројки и
опрема
Останати финансиски средства

Белешки

2011г.

7

127.028

195.972

-

-

2011г.

2010г.

2010г.

127.028
Тековни средства
Залихи
Побарувања од купувачите и
други побарувања
Одобрени заеми
Претплати (АВР)
Парични средства

6

14.709

11.538

5

69.195

75.207

4

23.986
8.755

293
210
23.067
116.645
243.673

Вкупни средства
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ
Капитал и резерви
Издаден капитал
Резерви
Акумулирана добивка (загуба)

195.972

9

210.781
2.536
5.614

110.315
306.287

210.781
36.358
34.967
218.931

Нетековни обврски
Позајмувања кои носат камати
Одложени даноци и пензиии
Обврски за пензии

5.648
-

282.106
336
-

5.648
Тековни обврски
Обврски спрема добавувачите и
други обврски
Краткорочни заеми
Обврски за аванси, депозити и
кауции
Останати обврски
Вкупен капитал и обврски

8

336

19.094

23.845

-

-

-

-

-

19.094
243.673

23.845
306.287

Приложените објаснувачки белешки се составен дел на овие финансиски
извештаи
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БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31
ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА (во илјади денари)
Белешки

2011г.

2010г.

Приходи

10

157.902

134.629

Останати оперативни приходи
Промени во залихите на готови производи
и производство
Потрошени суровини и материјали
Набавна вредност на продадени стоки и
материјали
Услуги со карактер на материјални
трошоци
Трошоци за вработените

11

6.392

12.211

(1.809)

(2.753)

(56.435)

(46.194)

(3.668)

(7.198)

(14.387)

(10.729)

(44.598)

(42.768)

Амортизација

(13.457)

(13.899)

Останати оперативни расходи

(24.065)

(22.214)

Добивка од оперативното работење

5.875

1.085

Финансиски трошоци

(246)

(236)

Финансиски приходи

45

450

5.674

1.299

(60)

(110)

5.614

1.189

Добивка пред оданочување
Данок на добивка
Добивка по оданочувањето

12

Приложените објаснувачки белешки се составен дел на овие финансиски
извештаи
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ГОДИНАТА
ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011 г. (во илјади денари)
2011г.

2010г.

Парични приливи од оперативни активности
5.614

1.189

13.457

13.899

6.012

21.370

Намалување / Зголемување на обврските

(4.751)

(1.205)

Намалување / Зголемување на залихите

(3.171)

3.505

210

243

Нето добивка за периодот
Амортизација
Намалување / Зголемување на побарувањата

Намалување / Зголемување на АВР
Намалување на ПВР

-

17.371

-

39.001

Нето прилив од оперативни активности
Парични приливи од инвестициони
активности
Трансакции со постојани средства

(13.302) (16.088)

Нето прилив од инвестициони активности

(13.302) (16.088)

Парични приливи од финансиски активности
Зголемување на финансиските вложувања
Зголемување на обврските за заеми
Нето прилив од финансиски активности
Нето (зголемување) намалување на парите
Пари на почетокот на годината
Пари на крајот на годината

(23.693)

(75)

5.312

(526)

(18.381)

(601)

(14.312)

22.312

23.067

755

8.755

23.067

Приложените објаснувачки белешки се составен дел на овие финансиски
извештаи
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА КОЈА Е ЗАВРШЕНА НА 31
ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА (во илјади денари)

Салдо на 31 декември 2009 година
Промени во сметководствените политики
Повторно утврдено салдо
Ревалоризационен кусок
Ревалоризационен вишок
Разлики при валутарните трансакции
Други усогласувања (покривање загуба )
Дивиденди
Нето добивка (загуба) во периодот
Резерви (покривање загуба )
Издаден акционерски капитал

Салдо на 31 декември 2010 година
Ревалоризационен кусок
Ревалоризационен вишок
Разлики при валутарните трансакции
Други усогласувања (покривање загуба )
Нето добивки и загуби кои не се признаени во
билансот на успех
Дивиденди
Нето добивка / загуба во периодот
Резерви
Издаден акционерски капитал

Салдо на 31 декември 2011 година

Акционерски Акционерски Ревалориз.
Акумулир.
Резерви
капитал
премии
резерва
добивка
34.066
210.781
2.292
33.836
-

-

(-)
-

-

-

210.781

-

2.292
(-)
-

(2.292)

-

210.781

-

-

280.975

(-)

(-)
-

(-)
-

1.189
-

1.189
(-)
-

34.066

35.025

282.164

(-)
-

-

(-)
(-)
-

(31.531)

(35.025)

(68.848)

5.614

-

-

Вкупно

2.535

5.614

(-)
(-)

5.614
-

218.930
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011
Белешка 1: Правен статус и дејност. "ГД-ТИКВЕШ" АД, Кавадарци е
акционерско друштво, основано во Република Македонија. Друштвото е
регистрирано во трговскиот регистар во Скопје согласно Решение Трег. бр. 1856
од 2001 година и број на влошка 02010650-4-03-000, Друштвото се занимава со
дејности од областа на производство на грозје, овошје, житни растенија и
одгледување на овци.
Белешка 2: Основа за подготовка и презентирање на финансиските
извештаи. Финансиските извештаи се подготвени во согласност со
Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во
Република Македонија, согласно Законот за трговските друштва ("Службен весник
на РМ" бр. 28/04 , 84/05, 25/07, 87/08, 48/10 и 24/11).
Белешка 3: Обелоденување на основните сметководствени политики.
Финансиските извештаи се изготвени во согласност со принципот на историски
трошоци и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско
известување кои се применуваат во Република Македонија согласно Законот за
трговските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 48/10
и 24/11). Поважните користени сметководствени политики се како што следува:
а) Недвижности, постројки и опрема. Ставките од овие категории се
презентирани според нивната набавна вредност намалена за
акумулираната амортизација. Амортизацијата се пресметува со примена на
пропорционалниот (линеарен) метод за периодите на корисниот век на
средствата со примена на следните стапки:
- Деловни згради
2,5%
- Лозов насад
7%
- Моторни возила
25%
- Трактори
12%
- Компјутери
25%
- Автобуси
12%
- Мебел и опрема
10-25%
б) Трансакции во странска валута. Трансакциите во странски валути се
пресметуваат во денари според средниот курс на валутите објавен од
страна на НБРМ на денот на трансакцијата. Средствата и обврските
искажани во странски валути, се пресметуваат во денари по средниот курс
на НБРМ на датумот на Билансот на состојба. Добивките (приходите) или
загубите (расходите) произлезени од трансакции во странска валута се
признаваат во билансот на успех.
в) Задолжителни резерви. Согласно Законот за трговските друштва на
РМ, компанијата е должна во задолжителни резерви да издвојува најмалку
15% од добивката, се додека износот на задолжителна резерва не достигне
една петтина од основната главнина.
г) Приходи. Приходите од давање на услуги се признаваат според степенот
на довршеност на трансакцијата на датумот на билансот на состојбата.
Приходите се прикажани по фактурна вредност, намалена за попусти и
данокот на додадена вредност.
д) Расходи по основ на заеми. Расходите по основ на заеми (каматите) се
признаваат како расход во периодот во кој биле стекнати.
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ѓ) Парични средства и парични еквиваленти. Паричните средства се
состојат од готовински парични средства и парични средства на
банкарските сметки.
е) Побарувања од купувачите и обврски кон добавувачите.
Побарувања од купувачи
Трговските побарувања (купувачи) се искажани според номиналната
вредност намалена за соодвената исправка на претпоставените
сомнителни побарувања.
Трговски обврски (обврски кон добавувачи)
Трговските обврски (добавувачи) се искажани според нивната
номинална вредност.
Белешка 4: Парични средства и салда на сметки во банки (илјади денари)
Опис
2011г.
2010г.
Парични средства во благајните - денари
247
270
Салда на денарски банкарски сметки
7.524
9.708
Салда на девизни банкарски сметки
984
13.089
Вкупно
8.755
23.067
Белешка 5: Побарувања од купувачите и други побарувања (илјади денари)
Опис
2011г.
2010г.
Побарувања од купувачите во земјата
54.895
60.014
Побарувања од купувачите во странство
12.037
14.773
Побарувања од вработените
282
Побарувања од државата
2.263
138
Вкупно
69.195
75.207
Белешка 6: Залихи (илјади денари)
Опис
Суровини и други материјали
Недовршено производство и полупроизводи
Готови производи
Вкупно

2011г.
12.565
1.073
1.071
14.709

2010г.
7.585
1.940
2.013
11.538

Белешка 7: Недвижности, постројки и опрема (илјади денари)
Опис
Набавна вредност
На 01.01.2011.
Трансфери во годината
На 31.12.2011.
Акумулирана амортизација
На 01.01.2011.
Корекции за отуѓувања и
амортизација за годината
На 31.12.2011.
Нето вредност
На 31.12.2011.
На 31.12.2010.

Земјишта и
градежни
објекти

Постројки и
опрема

Насади и
останати
средства

Вкупно

89.892
(69.020)
20.872

69.615
15.864
85.479

235.274
(2.515)
232.759

394.781
(55.671)
339.110

12.826

25.084

160.899

198.809

439
13.265

5.127
30.211

7.707
168.606

13.273
212.082

7.607
77.066

55.268
44.531

64.153
74.375

127.028
195.972
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Белешка 8: Обврски кон добавувачите и други обврски (илјади денари)
Опис
2011г.
2010г.
Обврски кон добавувачи во земјата
14.014
11.518
Обврски кон добавувачи во странство
995
8.024
Обврски кон вработените
3.141
Обврски за даноци
62
3.825
Останати обврски
882
478
Вкупно
19.094
23.845
Белешка 9: Сопственички капитал (илјади денари)
Друштвото има сопственички капитал (основна главнина) во износ од 3.400.000
евра која е поделена на 68.000 акции со номинална вредност од 50 евра. Од
вкупниот број на акции 62.618 се обични, а 5.382 се приоритетни.
Белешка 10: Приходи од основна дејност
Опис
Приходи од продажба на готови производи на
домашен пазар
Приходи од продажба во странство
Приходи од наемнини
Приходи од продажба на суровини, материјали
и стоки
Вкупно

2011г.

2010г.

107.036
46.389
461

98.552
28.816
654

4.016
157.902

6.607
134.629

2011г.
3.768
2.624
6.392

2010г.
9.144
3.067
12.211

Белешка 12: Трошоци за вработените (илјади денари)
Опис
2011г.
Нето плати и надомести
28.253
Трошоци за даноци на плата
1.288
Трошоци за придонеси
11.781
Останати трошоци за вработените
3.276
Вкупно
44.598

2010г.
26.815
1.242
11.002
3.709
42.768

Белешка 11: Останати оперативни приходи
Опис
Приходи од субвенции
Други приходи
Вкупно

Белешка 14: Број на вработени. Друштвото на крајот на годината има 191
вработен.
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