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1.    Општи податоци 

Скопски Пазар АД, Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Македонија.  
Адресата на неговото регистрирано седиште е: ул. Ѓорче Петров бр. 7, Скопје, Република Македонија. 
Основни дејности на Друштвото се обезбедување пазаришни услуги, изнајмување деловен простор, 
угостителски услуги и трговија на големо и мало со стоки за широка потрошувачка. 
Сосостојба на 31 декември 2017 година, своите дејности гиобавува преку 26 активни подружници. Во 
рамките на секторот за трговија и угостителство, во почетокот на јануари 2018 година се затвори и 
остатокот од малопродажниот ланец на маркети, а продолжија да функционираат подружниците за 
производство на пецива, готова храна,  on-line продажбата, како и Ресторан 14-ка. 
Просечниот број на вработени во Друштвото во текот на 2017 година е 292 лица (2016: 350) лицa. 
Од 2002 година, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Македонската Берза на 
Долгорочни Хартии од Вредност. 
 
2.   Значајни сметководствени политики 

Основните сметководствени политики применети при составување на годишната сметка се наведени 
во понатамошниот текст. Овие политики постојано се применувани на сите прикажани години, освен 
ако не е наведено поинаку. 
 
2.1 Основа за подготовка 

Годишната сметка на друштвото е изготвена во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен 
весник на РМ” бр. 28/2004 ... 217/2015 и 61/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен 
весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според 
овој Правилник се пропишува водењето сметководство восогласност со Меѓународните стандарди за 
финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) 
и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од 
Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година. 
Раководството ја изготви годишната сметка врз основа на принципот на континуитет и методата на 
набавна вредност, освен за вложувањата во недвижности -градежни објекти (магацински и деловен 
простор) кои се мерат по објективни вредности (врска Белешка 2.5) и финансиските средства 
расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), 
доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност земајќи ги во предвид тековните намери, 
веројатноста од продолжување со работењето и достапноста до финансиски извори на средства. 
Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ја подготвува својата годишна сметка во 
согласност со фискалната и законска регулатива во Република Македонија. 
Подготовката на годишната сметка во согласност со општо прифатените сметководствени стандарди, 
бара користење на определени критични сметководствени проценки кои се базирани на најдобрите 
познавања на раководството на тековните настани и акции. Областите коишто бараат повисоко ниво на 
расудување и сложеност, или области каде што претпоставките и проценките се значајни за  
финансиските извештаи се објавени во Белешка 4. 
 
2.2. Странски валути 
 
а)      Функционална и известувачка валута 
 

Ставките вклучени во Годишната сметка  на Друштвото се мерени користејќи ја валутата на основната 
економска средина во којашто работи Друштвото  (“функционална валута„). 
Годишната сметка е претставена во  македонски денари (“MKД”), којашто е функционална и 
известувачка валута на Друштвото, освен ако не е наведено поинаку. 
 
б)      Трансакции во странска валута 

Деловните трансакциите искажани во странска валута се искажани во функционалната валута, 
Македонски денари (МКД), со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на 
трансакцијата. Побарувањата и обврските  во странска валута се искажани во денари по средниот курс 
на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период и за 
истите постои аналитика во странска валута. Добивките и загубите кои произлегуваат од 
подмирувањето на такви трансакции и од искажувањето на  монетарните средства и обврски 
назначени во странски валути според курсот на датумот на известување се вклучени во билансот на 
успех. 
Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во странска валута, се 
курсираат користејќи го девизниот курс на денот на трансакцијата. 
Немонетарните ставки кои се евидентирани по објективна вредност, деноминирана во странска 
валута, се курсираат користејќи ги девизните курсеви на датумот кога е определена објективната 
вредност. 

Странските валути со кои работи Друштвото воглавно се еврото  (ЕУР) и доларот на САД (УСД).  

Девизните курсеви кои се користат за искажување на 31 декември 2017 и 31 декември 2016 се 

следните: 
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31 декември 2017               31 декември 2016 
1 УСД 51.2722 Денари       58.3258 Денари    
1 ЕУР 61.4907 Денари     61.4812 Денари 
 
2.3.  Материјални средства 

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност или по претпоставена 
набавна вредност намалена за исправка на вредноста и евентуалното резервирање поради оштетување. 
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. 
Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки 
на недвижностите и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена 
на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика. 
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 наставката може разумно да се измери. Сите 
други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатна добивка 
во текот на периодот во кој се јавуваат. 
Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите 
ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопропорционално, со цел, да се распредели 
набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век 
на употреба, како што следи: 
 
Згради -  40 години 
Погонска опрема -10 – 20 години 
Мебел, компјутери и канцелариска опрема 4 – 5 години 
Моторни возила -4 години 
 
Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е 
потребно се корегираат, на секој датум на известување. 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 отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со 
евидентираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога 
настануваат. 

 
2.4. Нематеријални средства 

Нематеријалните средства стекнати од страна на Друштвото, со ограничен век на употреба, се 
евидентирани според нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од 
оштетување, доколку постојат. Последователните набавки се капитализираат само кога постои 
веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната 
вредност наставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или 
загуби во периодот кога настануваат. 
Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува право пропорционално во период од пет 
години. Резидуалните вредности на нематеријалните средства и проценетиот век на употреба се 
прегледуваат на секој датум на известување. 

 
2.5.  Вложувања во недвижности за изнајмување 

Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од 
нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и  услуги, за 
административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности за 
изнајмување. Недвижностите за изнајмување се состојат од градежни објекти (магацински и 
деловен простор), и опрема на отворените пазаришта.  
Опремата на отворените пазаришта е иницијално признаена и последователно измерена со 
примена на моделот на набавна вредност, во согласност со сметководствената политика објавена 
во Белешката 2.3: Материјални средства. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради 
неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие 
средства се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни процени, засновани на проекциите за 
дисконтирани парични текови. 
Градежните објекти, кои се состојат од магацински и деловен простор, даден под услови на 
оперативен наем, се класифицирани во недвижности за изнајмување, по пат на пренос, согласно 
нивната пренамена, од категоријата недвижности, постројки и опрема. Соодветно, до датумот на 
нивната пренамена и при иницијалното признавање како недвижности за изнајмување, овие 
средства се евидентирани согласно сметководствената политика објавена во Белешката 2.3: 
Материјални средства. Последователно, со состојба на 31 декември 2017, овие средства се 
признаени по нивните објективни вредности, кои претставуваат пазарни вредности, утврдени од 
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страна на надворешни проценители со соодветно искуство во однос на нивната локација и природа. 
Разликата помеѓу претходно евидентираната вредност и објекгивната вредност е признаен и се 
третира, во согласност со МСС 16, како ревалоризациона резерва во рамките на капиталот на 
Друштвото. 

 
2.6. Оштетување на нефинансиските средства 

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба 
се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на 
услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога 
евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од 
оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и 
употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на 
средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната 
вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната 
употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се 
проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира 
готовина. 
 
2.7. Финансиски средства 

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по 
објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат 
до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за 
набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот 
на нивното првично признавање. 
 
Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби 
Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети 
за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се 
стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како 
тековни средства. На датумот на извештајот за финансиска состојба Друштвото нема класификувано 
финансиски средства во оваа категорија. 
 
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање 
Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на 
отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот 
на доспевање. На датумот на извештајот за финансиска состојба Друштвото нема класификувано 
финансиски средства во оваа категорија. 
 
Кредити и побарувања 
Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои 
не котираат на активен Пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во 
период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на 
датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени 
позајмици како и парични средства и еквиваленти. 

 
Финансиски средства расположливи за продажба 
Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија 
или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни 
средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот 
на известување. Финансиските средства расположливи за продажба, на датумот на известување се 
состојат од вложувања во акции и удели во домашни финансиски институции. 
 
Признавање и мерење на финансиски средства 
Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - 
датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства 
кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според 
нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за 
сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за 
примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги 
пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за 
продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се 
евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно 
евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. 
Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби 
почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. 
Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност 
преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / 
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загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки 
и загуби се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот 
кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда. 
Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како 
расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка. 
Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се 
оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во 
Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. 
Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна 
стапка се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка како финансиски приходи. Приходи од 
дивидени од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во Извештајот за 
сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право 
на прилив од дивиденда. 

 
Оштетување на финансиски средства 
a. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност 

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен 
доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското 
средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира 
само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се 
случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни 
парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно 
да се проценат. 
Како докази за оштетување може де се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат 
значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во 
стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните 
парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата. 
За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика 
помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови 
дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. 
Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во 
добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна 
стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење 
на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на 
средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. 
Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може 
објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример 
подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со 
корекција во Извешајот на сеопфатна добивка. 
 
б. Финансиски средства расположливи за продажба 

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен 
доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички 
хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во под точка (а). Кај сопственички 
хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната 
вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството 
е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, 
кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, 
намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во останата сеопфатна добивка, се 
отстранува од останатата сеопфатна добивка и се признава во тековните добивки или загуби. Загубите 
поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на 
капиталот последователно не се коригираат преку добивки и загуби, туку се признаваат како останата 
сеопфатна добивка. 
Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти 
евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може 
обејктивно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките 
или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во тековните добивки или 
загуби. 
 
2.8. Пребивање на финасиските инструменти 

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за 
финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и 
постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и 
подмират обврските. 
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2.9. Залихи 

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната и нето продажната вредност. Нето продажната 
вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за 
комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на залихите се одредува врз основа на методот на 
просечно пондериран трошок. 

 
2.10. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања 

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во 
нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од 
една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус дококлку е подолг), побарувањата се 
класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се 
класифицираат како не-тековни 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 признава кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да 
може да ги наплати сите доспеани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање. 
Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско 
реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека 
побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на 
индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се 
проценуваат групно. 
Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната 
вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна 
стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. 
Евидентираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање 
поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во 
тековниот Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се 
отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи 
се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатната добивка. 
 
2.11. Парични средства и еквиваленти 

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и 
други краткорочни високоликвидни вложувања со оригинален рок на достасаност не подолг од 3 месеци. 

 
2.12. Капитал, резерви и акумулирани добивки 

(а) Акционерски капитал 
Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. 
(б) Трошоци поврзани со емисија на акции 
Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнување на деловна активност се 
презентирани како намалување (нето од данокот), на приливите од емисијата 
(в) Сопствени акции 
Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот 
акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции 
последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал. 
(г) Резерви 
Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и останати  резерви ,создадени во текот 
на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и 
финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по 
пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на 
раководството и акционерите на Друштвото. 
(д) Нераспределена добивка 
Нераспределената добивка ги вклучува задржаните добивки од тековниот и претходните периоди. 
 
2.13. Финансиски обврски 

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. 
Финансиските обврски по амортизациона набавна вредност се состојат од кредити и добавувачи и 
останати обврски. 
 
Обврски кон добавувачи и други обврски 
Обврските кон добавуачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек 
на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок 
една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е 
подолг). Доколку не го исполнуваат наведниот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. 
Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се 
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измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна 
стапка. 
 
Позајмици 
Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците 
на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна 
вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот 
износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи 
го методот на ефективна каматна стапка. 
Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за 
трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во 
овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе 
се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред 
извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. 
Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има 
безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за 
финансиската состојба.  
 
2.14. Трошоци за позајмување 

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или 
производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен 
период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната 
вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска 
употреба или продажба. 
Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се 
очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да 
се квалификуваат за капитализација. 
Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале. 
 
2.15. Наем 

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од 
тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или 
договорот пренесува право за употреба на средството. 
 
Друштвото како закупец 

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и 
бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем . Закупените средства се капитализираат во 
моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по 
сегашната вредност на минималните наем плаќања. 
Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со 
цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки 
се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според 
пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална 
сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Друштвото 
нема класифицирани средства во оваа категорија. 
Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на 
наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во 
периодот на нивното настанување. 
 
Друштвото како закуподавач 
Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и користи од сопственоста на средството се 
класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за 
оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени приходи и се 
признаваат како добивки/ загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. 
Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените 
наемнини се признаваат како одложен приход. 
 

2.16. Тековен и одложен даночен расход 

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот 
данок на добивка. 
 
Тековен данок на добивка 

Во периодот помеѓу 01 јануари 2009 заклучно со 31 декември 2013 година, тековниот данок на добивка по 
стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – 
нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за 
даночниот кредит и други даночни ослободувања. 
Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данок на добивка применлив за 
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даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на 
тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во 
Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени 
трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти 
можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот 
данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната 
обврска за наредните периоди. 
 
Одложен данок на добивка 
Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените 
разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се 
евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход 
се користат тековните важечки даночни стапки. 
Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен 
доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат 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. 
Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни 
средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми. 

 
2.17. Надомести за вработените 

Придонеси за пензиско осигурување 
Друштвото има пензиски планови согласно 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 заисплата на пензиите. Не постојат 
дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови. 
 
Краткорочни користи за вработените 

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога 
соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да 
биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има 
сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот 
период и доколку обврската може да се процени веродостојно. Друштвото им исплаќа на вработените 
регрес за годишен одмор 
 
Обврски при пензионирање на вработените 
Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна 
минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема 
извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на 
датумот на Извештајот за финансиската состојба,бидејќи овој износ не е од материјално значење за 
Годишната сметка. 

 
2.18.  Данок на додадена вредност 

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на 
додадена вредност, освен: 

 кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од 
даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел одтрошоците 
за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и 

 побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност. 
Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на 
даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската 
состојба. 
 
2.19. Резервирања 

Резервирање се признава 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 Извештајот за финансиската состојба и се корегираат 
со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е 
материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да 
се појават за подмирување на обврската. 
 
2.20. Признавање на приходите и расходите 

Приходите се состојат од приходи од продажба на стоки, од наемнини и од извршени услуги. 
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Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што 
треба да се прими за продадените стоки и обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и 
евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат како што следи: 

 
Приходи од продажба - продажба на мало на трговска стока 

Приходот од продажба на мало се состојат од продажба на трговски стоки во продавниците на Друштвото 
и се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во 
готовина или со кредитна картичка 
Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по 
провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за 
дистрибуција. 

 
Приходи од продажба - продажба на големо 
Приходот од продажба на големо се состојат од продажба на трговски стоки на други субјекти се признава 
во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на 
поврзаните побарувања е разумно обезбедена. 
 
Приход од наемнини 

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките изагубите на 
правопропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се 
признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот. 
 
Приход од обезбедување на услуги 

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со 
сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената 
работа. 
 
Финансиски приходи и трошоци 
Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на 
средствата. 
Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата 
на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на 
методот на ефективна камата. 

 
Приход од дивиденди 
Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата. 

 
Расходи од деловното работење 
Расходите од деловно работење се признаваат во добивки и загуби во моментот на искористувањето на 
услугите односно во периодот на нивното настанување. 
 
Пребивање на приходите и расходите 
Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат 
приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги 
презентира резулатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи 
кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите 
или настаните. 
 
2.21. Распределба на дивиденди и останати учества во добивката 

Распределбата на дивидендите и останатите учества во добивката на акционерите на Друштвото се 
евидентира како обврска во Годишната сметка во периодот кога тие се одобрени од акционерите на 
Друштвото. 
 

3.  Управување со финансиски ризици 

3.1. Фактори на финансиски ризици 

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, 
вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и 
каматните стапки. 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. 

 
3.2. Пазарни ризици 

Ризик од курсни разлики 
Во редовниот тек на деловното работење Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува 
од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото е изложено на ризик од 
курсни разлики и преку користење кредити со девизна клаузула од домашни банки. 
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Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. 
Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута 
поединечно, како и вкупно за сите валути. 
 
Ризик од промена на каматните стапки врз готовинските текови и објективната вредност 
Ризикот од каматните стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на 
финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. 
Друштвото е изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки најмногу поради 
долгорочните обврски на Друштвото по основ на долг со варијабилни каматни стапки. Раководството на 
Друштвото е во најголема мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето 
промената на каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна 
неусогласеност. 
 
3.3. Кредитен ризик 

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба која би била признаена на датумот на 
известување доколку договорната страна не ја изврши својата обврска во целост согласно одредбите од 
договорот. Друштвото има воспоставено соодветни политики за продажба на клиенти со соодветна 
кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на 
неговите клиенти.Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува и следниве 
дејства: компензации со клиентите, потсетувања и опомени, покренувања на спорови, спогодби и сл.. 
 
3.4.  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 можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во 
рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, 
Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни 
линии и има планови за стратешко позиционирање преку инвестиции во изградба на зелени пазари и 
станбено-деловни единици на локации на атрактивни места. Преку продажба на сопствен имот од 
нестратешко значење за Друштвото ќе се обезбедат алтернативни средства за самофинансирање. 
 
3.5.  Ризик при управување со капитал 

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со 
понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди дополнителна вредност за акционерите и 
бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел 
намалување на трошокот на капиталот. 
Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Друштвото може да изврши корекција за 
исплата на  дивиденди на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали 
долгот. 
Показател на задолженост 

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат 
позајмиците со камата, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, 
резерви и нераспределена добивка. 
Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на 
нето обврските по позајмици со камата во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици со 
камата се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и 
паричните еквиваленти. 
 
3.6. Утврдување на објективната вредност 

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја 
обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа 
на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската. 
 
3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност 

Финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиска состојба се 
прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира финансиските 
средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при 
мерењето на објективната вредност на финансиските средства.  
Објективните вредности на вложувањата расположливи за продажба во јавноста се базираат на 
котираните пазарни цени на датумот на финансиска состојба и на годишните движења на цените на 
акциите на Македонската берза. Котираната пазарната цена која се користи за финансиските средства 
кои ги чува Друштвото е тековната цена на котација. 
Објективната вредност на финансиските средства со кои не се тргува на активни пазари (доколку такви 
постојат) се утврдува користејќи претпоставки засновани на пазарните услови кои постојат на секој датум 
на известување. 
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3.6.2. Објективна вредност на финансиски средства кои не се мерат по објективна 
вредност во извештајот за финансиска состојба 
 
Кредити и побарувања 
Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана вредност, намалена за резервирањата 
поради оштетувања. Поради нивната краткорочна доспеаност, нивната вредност е соодветна на нивниот 
евидентиран износ. 
 
Парични средства и еквиваленти 
Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и 
еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со 
доспеаност помала од 3 месеци. 
 
Позајмици и обврски кон добавувачи и останати обврски 
Сметководствената вредност на обврските по кредити е приближна на нивната објективна вредност 
поради променливите пазарни каматни стапки. 
Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближен на нивната 
објективна вредност. 
 

4.  Значајни сметководствени проценки 

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон оваа годишна 
сметка, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за 
евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на 
евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства, пазарни 
вредности и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да 
одстапуваат 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 период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди. 
 
Несигурност во проценките 
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. 
 
Оштетување кај финансиски средства 
Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања 
Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на 
проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При 
проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите 
побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото 
искуство на отписи, кредитоспособноста на 
клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за 
идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските 
услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат 
повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега 
признати. 
 
Употребен век на средствата што се амортизираат 
Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 
декември 2017 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја 
претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие 
средства се анализирани во Белешка 5 , 6 и 7. 
Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност. 
 
Залихи 
Залихите се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност и нето реализационата вредност. 
При проценката на нето реализационата вредност Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / 
податоци кои се на располагање во периодот кога се правени 
проценките. 
 
Објективна вредност на финансиски средства 
Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува 
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објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, 
Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и 
претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги 
користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, 
Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на 
финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се 
постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување. 
 
 
 

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  
(Во денари) 
 Патенти и 

лиценци  Гудвил  Софтвер  Останати средства  Вкупно 
          
Набавна вредност          
На 1 јануари 2017 -  -  6.471.242  -  6.471.242 
Зголемување -  -  300.321  -  300.321 
Намалување -  -  -  -  - 
На 31 декември 2017     6.771.563  -  6.771.563 

          
Исправка на 
вредноста          
На 1 јануари 2017 -  -  (5.694.486)  -  (5.694.486) 
Амортизација -  -  (470.873)       (470.873) 
Намалување -  -                4  -                4 
На 31 декември 2017 -  -  (6.165.355)                -   (6.165.355) 
          
Нето 
сметководствена 
вредност на  
31 декември 2017 -  -  606.208  -  606.208 
          
Нето 
сметководствена 
вредност на 
01 јануари 2017 -  -  776.756  -  776.756 
          
Набавна вредност          
На 1 јануари 2016 -  -  6.062.869  3.021.335  9.084.204 
Зголемување -  -  404.873                       -  404.873 

Намалување -  -  -  (3.021.335)   (3.021.335) 
На 31 декември 2015     6.471.242  -  6.471.242 
          
Исправка на 
вредноста          
На 1 јануари 2016 -  -  (5.386.062)  (746.445)   (6.132.507) 
Амортизација -  -  (308.424)                      (604.267)      (912.691) 
Намалување -  -  -  1.350.712     1.350.712 
На 31 декември 2016 -  -  (5.694.486)                                 -  (5.694.486) 
          
Нето 
сметководствена 
вредност на 
31 декември 2016 -  -  776.756  -  776.756 
          
Нето 
сметководствена 
вредност на 
01 јануари 2016 -  -  676.807  2.274.891  2.951.697 
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      6.  МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 
(Во денари) 
 

Земјиште  
Градежни 

објекти  Опрема  

Инвестиции 
во тек и 
аванси  Вкупно 

Набавна вредност          
На 1 јануари 2017 157.521.096  704.915.182  546.640.261  32.156.562  1.441.233.101 
Рекласификација од/во 
вложување во 
недвижности -    103.029.799  -    

 
     103.029.799 

Зголемување 2.234.400  10.411.637  5.548.244  28.926.459  47.120.740 
Намалување (55.004)  (46.317.976)  (121.905.561)  (2.299.777)  (170.578.318) 
На 31 декември 2017 159.700.492  772.038.642  430.282.944  58.783.244  1.420.805.322 
          
Исправка на 
вредноста          
На 1 јануари 2017 -  (267.466.422)  (502.128.146)  -  (769.594.568) 
Амортизација -  (21.781.791)  (14.475.135)  -  (36.256.926) 
Рекласификација од/во 
вложување во 
недвижности -  4.870.752  -  -        4.870.752 
Зголемување -  (26.800.568)  (17.640)    (26.818.208) 
Намалување -  18.554.947  120.519.217  -  139.074.164 
На 31 декември 2017 -  (292.623.082)  (396.101.704)  -  (688.724.786) 

          
Нето 
сметководствена 
вредност на  
31 декември 2017 159.700.492  479.415.560  34.181.240  58.783.244  732.080.535 
Нето 
сметководствена 
вредност на 
01 јануари 2017 157.521.096  437.448.760  44.512.115  32.156.562  671.638.533 
          
Набавна вредност          
На 1 јануари 2016 154.871.859  1.176.893.843  553.913.673  27.599.848  1.913.279.223 
Рекласификација од/во 
вложување во 
недвижности 3.678.000  (452.420.872)  -  -  (448.742.872) 
Зголемување 526.624  16.332.732  10.189.849  4.815.887  31.865.092 
Намалување (1.555.387)  (35.890.521)  (17.463.261)  (259.173)      (55.168.342) 
На 31 декември 2016 157.521.096  704.915.182  546.640.261  32.156.562  1.441.233.101 
          
Исправка на 
вредноста          
На 1 јануари 2016 -  (375.620.126)  (503.827.347)  -  (879.447.473) 
Амортизација   (15.118.716)  (15.758.414)                     -      (30.877.130) 
Рекласификација од/во 
вложување во 
недвижности -  113.363.603  -                     -  

                  
    113.363.603 

Намалување   9.908.817  17.417.615  -        27.326.432 
На 31 декември 2016 -  (267.466.422)  (502.128.146)                    -  (769.594.568) 
          
Нето 
сметководствена 
вредност на  
31 декември 2016 157.521.096  437.448.760  44.512.115  32.156.562  671.638.533 

Нето 
сметководствена 
вредност на 
01 јануари 2016 154.871.859  801.273.117  50.086.326  27.599.848  1.033.871 
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      7.  ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 
(Во денари) 
 

Земјиште  
Градежни 

објекти  Опрема  
Инвестиции 

во тек  Вкупно 
          
Набавна вредност          
На 1 јануари 2017 -  1.375.440.245  44.113.604  -  1.419.553.849 
Рекласификација во/од 
материјални средства -  (103.029.799)  -  -  103.029.799 
Зголемување -  2.726.880  -  -  2.726.880 
Намалување -             (11.369.710)  (2.350.107)  -     (13.719.817) 
Намалување (за исправка 
на  вредност) -  

               
(349.429.449)    -  (349.429.449) 

Проценка   1.252.931.837  -  -  1.252.931.837 
На 31 декември 2017 -  2.157.270.005  41.763.497  -  2.199.033.502 
          
Исправка на вредноста          
На 1 јануари 2017 -  (362.353.506)  (43.792.420)  -  (406.145.926) 
Амортизација -  (29.282.007)  (87.854)                    -  (29.369.861) 
Рекласификација од 
материјални средства -        (4.870.752)  -  -     (4.870.752) 
Зголемување -      30.517.648      2.350.107  -     32.867.755 
Намалување -  -       (153.191)  -          (153.191) 
Намалување(проценка)         359.429.449          359.429.449 
На 31 декември 2017 -  (6.559.168)  (41.683.358)         -      (48.242.526) 
          
Нето сметководствена 
вредност на  
31 декември 2017 -  2.150.710.837  80.139         -  

    
2.150.790.976 

Нето сметководствена 
вредност на 
01 јануари 2017 -  1.013.086.739  321.184  -  1.013.407.923 
          
Набавна вредност          
На 1 јануари 2016 3.678.000  916.957.730  44.081.204  -  964.716.934 
Рекласификација во/од 
материјални средства (3.678.000)  452.420.872  -           -  448.742.872 
Зголемување -  6.061.643  32.400  -  6.094.043 
Намалување -                      -  -  -                    - 
На 31 декември 2016 -  1.375.440.245  44.113.604  -  1.419.553.849 
          
Исправка на вредноста          
На 1 јануари 2016 -  (222.331.997)  (43.322.907)  -  (265.654.904) 
Амортизација -  (26.657.906)  (469.513)                    -       (27.127.419) 
Рекласификација од 
материјални средства -  (113.363.603)  -  -     (113.363.603) 
Намалување -  -  -  -  - 

На 31 декември 2016 -  (362.353.506)  (43.792.420)         -  
       

(406.145.926) 
          
Нето сметководствена 
вредност на  
31 декември 2016 -  1.013.086.739  321.184         -  

    
1.013.407.923 

Нето сметководствена 
вредност на 
01 јануари 2016 3.678.000  694.625.733  758.297  -  699.062.030 
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8.     ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

        Во  денари             Во  денари 

 2017  2016 

    
Акции кај домашни банки и правни лица 802.940  715.035 
Удели ви инвестициски фондови -  2.492.377 

    
 802.940  3.207.412 

 
 

9.     ЗАЛИХИ 

 

       Во  денари             Во  денари 
31 декември 

2017  
31 декември 

2016 

    
Залихи на суровини и материјали 5.437.188  7.320.523 
Залихи на резервни делови и ситен инвентар 5.425.432  5.554.154 
Залиха на недовршени производи и полупроизводи 27.824.457  - 
Трговски стоки на залиха и готови производи 9.168.037  46.885.132 

    
 47.855.114  59.759.809 

 

10.   ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 

 

       Во  денари             Во  денари 
31 декември 

2017  
31 декември 

2016 

    
Побарувања од купувачи во земјата 19.583.542  32.190.768 
Побарувања од купувачи од странство -  - 
Вредносни усогласувања на побарувањето (7.107.230)  (10.697.223) 

    
         12.476.312          21.493.545 

 
 

11.    ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И АВР 

 

       Во  денари             Во  денари 
31 декември 

2017  
31 декември 

2016 

    
Дадени аванси 2.661.135  1.731.029 
Побарување за даноци 39.952  3.000.977 
Побарување од вработените 14.837.325  15.503.515 

Платено осигурување и други трошоци 1.737.469  1.919.503 

Платени аванси за кредити 18.000  73.221 
Пресметани надомести за лизинг 846.801  1.006.286 
Пресметани ненаплатени приходи 2.543.169  7.102.639 
Пресметан ДДВ по аванси 46.657.064  32.414.885 

    
 69.340.915  62.752.055 

 

 

12.   ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

       Во  денари             Во  денари 
31 декември 

2017  
31 декември 

2016 

    
Парични средства на денарски сметки 1.308.948  988.594 
Парични средства во денарска благајна 122.592  188.413 
Девизна сметка -  9.008 
Девизна благајна -  - 
Останати парични средства 344.326  1.160.993 

    
 1.775.866  2.347.008 
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13. УПЛАТЕН КАПИТАЛ 

Уплатениот капитал на Друштвото според Централниот Регистар на Република Македонија е 
утврден на износ од 264.611.144 мкд или 4.374.989,21 ЕУР.  

Сопственичката структура на уплатениот капитал на Друштвото на 31 декември 2017 и         31 
декември 2016 е како што следи: 
 

Родови акции 
2017 

Во 
сопственост 
на 

01.01.2016 % Зголемување Намалување 31.12.2017 % 

Обични 
акции 

Физички 
лица 

39.629 46,31 - 1.206 38.423 44,90 

 Правни лица 23.015 26,90 1.206 - 24.221 28,31 

 Откупени 
сопствени 
акции 

 

8.293 

 

9,69 

 

- 

 

- 

 

8.293 

 

9,69 

Приоритетни 
акции 

Физички и 
правни лица 

14.629 17,10 - - 14.629 17,10 

 Вкупно 85.566 100,00 1.206 1.206 85.566 100,00 

 

 

 

 

Родови акции 
2016 

Во 
сопственост 
на 

01.01.2016 % Зголемување Намалување 31.12.2016 % 

Обични 
акции 

Физички 
лица 

49.073 57,35 - 9.444 39.629 46,31 

 Правни лица 13.571 15,86 9.444 - 23.015 26,90 

 Откупени 
сопствени 
акции 

 

8.293 

 

9,69 

 

- 

 

- 

 

8.293 

 

9,69 

Приоритетни 
акции 

Физички и 
правни лица 

14.629 17,10 - - 14.629 17,10 

 Вкупно 85.566 100,00 

 

9.444 9.444 85.566 100,00 

 

 
 
 

14.   ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 

 

       Во  денари             Во  денари 
31 декември 

2017  

31 декември 
2016 

    
Обврски за кредити кон домашни финасиски институции 344.664.489  438.891.255 

    
 344.664.489  438.891.255 

 
Кредитите од домашни банки  се обезбедени со залог врз дел од недвижниот имот на Друштвото.  
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15.     ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ 

 

Во  денари             Во  денари 
31 декември 

2017  
31 декември 

2016 

    
Обврски кон добавувачи од земјата 257.932.604  328.320.599 
Обврски кон добавувачи од странство -  - 

    
 257.932.604  328.320.599 

 
 
 

16.   КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И ЗАЕМИ 

 

Во  денари             Во  денари 
31 декември 

2017  

31 декември 
2016 

    
    
Домашни банки 1  14.873.683  132.248.532 
Заем од правни и физички лица            956.039            416.259 

    
 115.829.722  132.664.791 

 
 
 
 

17.   ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР 

 

Во  денари             Во  денари 
31 декември 

2017  
31 декември 

2016 

    
Примени аванси 321.400.783  212.657.034 
Обврски за даноци и придонеси од плата 7.081.063  7.807.191 
Обврски за ДДВ, данок на добивка и др.даноци обврски за 
даноци на имот 29.986.241  27.895.547 
Обврски кон вработените 14.784.693  16.294.483 
Обврски по учество во резултатот и награди 23.608.100  28.391.596 
Останати краткорочни обврски 3,402.099  3,552.333 
Пресметани трошоци и приходи 1.730.859  1.163.399 
Однапред наплатена наемнина  -  - 
Платен данок на аванси 440.618  480.599 

    
 402.434.456  298.242.182 

 

 
 
 

18.   ДАНОК НА ДОБИВКА 

 Во  денари             Во  денари 

 2017  2016 

Добивка пред оданочување 10.089.071  4.883.124 
Непризнаени расходи за даночни цели 23.366.219  23.742.650 
Намалување на даночна основа (74.669)  (462.697) 
Даночна основа 33.380.621  28.163.077 
Данок на добивка по стапка од 10% 3.338.062  2.816.308 
Намалување на даночна обврска за фискални апарати -  - 

    
Данок на добивка  3.338.062  2.816.308 
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20.    ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА  

 Во  денари             Во  денари 

 2017  2016 

    
Продажба на стоки и услуги    
На мало и големо 236.547.735  383.398.854 
Угостителство 8.814.386  11.764.458 

 245.362.121  395.163.312 

    
Приходи од наемнини    
Деловен простор 147.710.346  152.066.840 
Пазаришен простор 83.737.021  92.147.061 

 231.447.367  244.213.901 
    
Приходи од услуги    
Префактурирање 36.594.612  38.431.027 
Промотивни акции 1.048.000  5.108.460 

 37.642.612  43.539.487 

    
 514.452.100  682.916.700 

 

20.    ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ 

 Во  денари             Во  денари 

 2017  2016 

Приходи од продажба на недвижности, постројки и опрема и 
недвижности за изнајмување 76.116.764  37.466.370 
Приходи од продажба на хартии од вредност и удели 603.002  13.395.214 
Наплатени претходно отпишани побарувања 1.917.790  705.059 
Вишоци на залихи по попис 199.934  430.497 
Приходи од наплата на штета по основ на осигурување 492.921  553.288 

Приходи од вредносно усогласување на залихи и побарувања 10.666  221.056 
Отпис на обврски 1.998.359  2.072.489 
Приходи од дивиденда 25.674  370.000 
Останати приходи 14.498.443  12.441.150 

    
 95.863.553  67.655.123 

 

21.    ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

 Во  денари             Во  денари 

 2017  2016 

    
Нето плати, даноци и придонеси од плати 136.696.809  149.249.727 
Регрес за годишен одмор 2.201.174  1.950.156 
Дневници и други надомести 2.766.637  2.187.325 

 141.664.620  153.387.208 

     
   22.     ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ 

 Во  денари             Во  денари 

 2017  2016 

Услуги за одржување 12.562.981  14.265.822 
Интелектуални и слични услуги 10.428.310  12.468.133 
Комунални услуги 12.584.750  12.084.071 
Даноци и слични давачки кон државата 8.980.674  10.418.521 
Маркетинг, промоција и репрезентација 5.352.286  8,751.422 
Услуги за обезбедување 3.861.183  6.136.534 
Банкарски провизии 2.569.241  4.970.109 
Премии за осигурување 3.738.964  3.858.669 
Кало, растур,расипување, кршење и кусоци 3.634.046  3.831.276 
Закупнини 2.406.785  3.249.150 
Транспорт и комуникации 2.202.984  2.117.820 
Оштетување и отпис на побарувања 6.513.242  9.111.157 
Расходувани нематеријални,материјални средства, залихи 380.466  1.670.623 
Казни, пенали и надоместоци на штета 429.027  1.623.558 
Останати трошоци 9.681.990  8.835.563 

 85.326.929  103.392.428 
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23.     НЕТО РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 

 Во  денари             Во  денари 

 2017  2016 

    
Финансиски расходи:    

Расходи за камати  (45.170.810)  (50.104.357) 
Негативни курсни разлики (157.645)  (13) 

 (45.328.455)  (50.104.370) 

Финансиски приходи:    
Приходи од камати 460.048  1.423.655 
Останати финансиски приходи 28.558  413.197 

 488.606  1.836.852 

    
 (44.839.849)  (48.267.518) 

 

 

 
    24. Трансакции со поврзани друштва 
 

Опис Тековна година-
во денари 

Претходна година-
во денари 

Побарувања по основ на купопродажни односи 102.188 - 

Обврски по основ на купопродажни односи 16.820 161.627 

Набавка на трговски стоки  - 1.712.607 

Приходи од продажба на стоки  1.591 7.769 

Приходи од продажба на услуги 214.150 411.291 

 
 
 

 


