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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
 
ДО  
Сопственикот на  
Јавно комунално претпријатие Дервен Велес, ул. Вардарска бб Велес
 
Извештај за финансиските извештаи
 
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на 
претпријатие Дервен Велес
Извештајот за финансиска состојба на ден 31.12.2021 година, Извештајот за сеопфатна 
добивка, Извештајот за парични текови како и Извештајот за промени во главнината за 
годината која завршува тогаш
и останати белешки.  
 
Одговорност на раководството за финансиските извештаи 
 
Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие 
финансиски извештаи во согласност со сметков
Република Северна Македонија и интерна контрола која што е релевантна за 
подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално 
погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.
 
Одговорност на ревизорот
 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа 
на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за 
ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за р
прифатени во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги 
почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешно прикаж
 
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за 
износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат 
од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно 
погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама 
или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната 
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контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на 
финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки 
коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за 
ефективноста на интерната контрола на Друштвото. 
Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените 
сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени 
од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи.  
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 
 
Основа за мислење со резерва 
 

- Ние бевме назначени за ревизори на ЈКП Дервен после 31.12.2021, заради што 
не бевме во можност да присуствуваме на пописот на залихите и постојаните 
средства.  

- Во белешка 9 евидентирани се краткорочни побарувања од купувачи во износ 
282.399 илјади денари. По спроведеното надворешно конфирмирање, ние не 
добивме уверување за вредноста на побарувањата. Исто така ЈКП Дервен нема 
направено вредносно усогласување за ненаплатените побарувања. 

- Во белешка 13 евидентирана е основна главнина во износ од 504.090 илјади 
денари и истата не е запишана во тековната состојба здадена од Централниот 
Регистар. 

- Во белешка 6 евидентирани се недвижости во износ од 340.041 илајди денари, 
за кои ЈКП Дервен нема извршено проценка на објективната вредност 

- Во белешка 6 евидентирано е земјиште во износ од 8.088 илјади денари, кои се 
во сопственост на Република Македонија.  

 
Мислење со резерва 
 
Според нашето мислење финансиските извештаи, освен за наведените точки во 
претходниот пасус, објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, 
финансиската состојба на Јавно комунално претпријатие Дервен Велес, на ден 31 
декември 2021 година, како и на нејзината финасиска успешност и нејзините парични 
текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди 
за финансиско известување кои се применуваат во Република Северна Македонија. 
 
Извештај за други правни и регулативни барања 
 
Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот 
извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва 
(“Службен весник на РСМ бр.28/2004...215/2021”). 
Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентност на Годишниот извештај, со 
историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните 
финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и загодината која завршува на 31 
декември 2021 година, во согласност со МСР 720 од Стандардите за ревизија прифатени 
во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1 
точка Д) од Законот за Ревизија (“Службен весник на РСМ бр.158/2010...83/2018”). 
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Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот 
извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 
декември 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите 
објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со 
состојба на и за годината која завршувана 31 декември 2021 година. 
 
 
Скопје, 30.09.2022 година                                               ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 
      

Овластен ревизор Управител 

Горан Костески Јани Павловски   

---------------------------------- ______________________ 
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1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 
 
На 31 декември 2021 година      во илјади денари 
 
 

 
2021 2020 

    
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА    
Нематеријални средства 5 2.877 3.552 
Материјални средства 6 435.020 342.130 
Вложувања во недвижности 7 4.116 2.738 
  442.013 348.420 
    
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА    
Залихи 8 13.046 10.586 
Краткорочни побарувања 9 287.347 280.912 
Парични средства и парични еквиваленти 10 35.549 47.967 
  335.942 339.465 
 
ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ 
ПЕРИОДИ АВР 

11 
127 157 

 
 
ВКУПНА АКТИВА 

 
778.082 688.042 

    
    
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 13   
Основна главнина  504.090 504.090 
Резерви  26.951 26.951 
Акумулирана добивка  60.061 85.304 
Загуба за финансиската година  -31.425 -25.243 
  559.677 591.102 
    
ОБВРСКИ    
Краткорочни обврски 12 101.363 74.809 
  101.363 74.809 
 
ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И 
ПРИХОДИ ПВР 

14 
117.042 22.131 

 
         
 
 
ВКУПНА ПАСИВА 

 
778.082 688.042 

 
 

Белешките конфинансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба 
да се читаат во врска со истите 

Финансиските извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 
23.03.2022 

Горанчо Наунчев 
 
__________________ 
Овластено лице 
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2. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 
 
За периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 год 
          

         во илјади денари 
  2021 2020 

    
Приходи од работење 
  

  
Приходи од продажба 15 198.163 194.913 
  198.163 194.913 
    
Расходи од работење 
  

  
Трошоци за суровини и материјали 16 34.011 30.462 
Услуги со карактер на материјални т-ци 17 34.864 43.508 
Останати трошоци од работењето 18 5.809 5.280 
Трошоци за вработени 19 128.517 115.697 
Амортизација 20 32.955 31.227 
Останати расходиод работењето 21 205 207 
  236.361 226.381 
 
Финансиски приходи 

22 
6.832 6.285 

Финансиски расходи  -60 -60 
Добивка од финансиско работење  6.772 6.225 
    
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ    
 23   
Загуба пред оданочување  31.426 25.243 
Данок на добивка  / / 
Загуба за деловната година  31.426 25.243 

 
 
 

 
Белешките конфинансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба 

да се читаат во врска со истите 
Финансиските извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 

23.03.2022 
Горанчо Наунчев 
 
__________________ 
Овластено лице 
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3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК
       31 декември 2021 година 

Белешките конфинансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба 

Финансиските извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 

Горанчо Наунчев 
 
__________________ 
Овластено лице 
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 во илјади денари 

 

Белешките конфинансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба 
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4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНА 
 31 декември 2021година      во илјади денари  

 

 
Белешките конфинансиските извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба 

да се читаат во врска со истите 
Финансиските извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 

23.03.2022 
Горанчо Наунчев 
 
__________________ 
Овластено лице 
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5. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 
    31 декември 2021 

 

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО 

Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес е основано на 18.01.2007 година со со 
решение на Општина Велес број 0701-4877/14 од 27.12.2066 година и е со седиште на ул 
Вардарска бб. Велес 

 
Скратениот назив на друштвото гласи: ДЕРВЕН 
 

    Основната дејност на друштвото според решението на Централниот регистар на РМ 
е под шифра: 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода 

 
Даночниот број на друштвото е: 4004989106031 
Матичен број на друштвото е: 4025555 
 
Основна главнина: 
Евидентираната основна главнина изнесува 504.090.188, но не е запишана во тековната 
состојба издадена од Централниот  
 
Сопственик на друштвото е: 
Совет на Општина Велес, ул. ЈНА бр. 1 Велес 
 
Овластено лице на друштвото е: 
Горанчо Наунчев, ул. Костурска бр. 57, Велес 
 
Друштвото е ДДВ обврзник 
 
Во тековната 2021 година друштвото има 316 вработени. 
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2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие 
финансиски извештаи се дадени подолу. 

Сметководствените политики на друштвото се во согласност со нашите законски 
прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води според важечките прописи од 
таа област што се на важност во нашава држава, односно согласно Законот за 
трговските друштва и Правилникот за водење на сметководство. 

Секој приход и трошок се прикажува во сметководствената евиденција и аналитички 
што овозможува подобра прегледност. Истовремено, на органите на основачот и на 
органите на управување им дава можност за поквалитетна контрола над работењето на 
друштвото и им овозможува правовремена интервенција во креирањето на политиката. 

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при 
подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети 
на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено. 

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи 

Финансиските извештаи се изготвени, во согласност со Законот за трговски друштва, 
Правилникот за водење на сметководство и другите подзаконски акти, со кои се 
регулира нашиот сметководствен систем, сметководствените принципи кои се 
применуваат во практиката, Меѓународните сметководствени стандардиприфатени во 
Република Северна Македонија. 

Македонскиот денар претставува известувачка валута во финансиските извештаи и 
белешките кон финансиските извештаи. Тековните и споредбените податоци во 
финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари. 

2.2. Курсни разлики 

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари 
по курсот кој важел на денот на трансакцијата.Салдата на странските средства на 
плаќање се пресметани по курсот кој важел на денот на Билансот на состојбата. 
Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат во Билансот на успех 
како приходи или расходи во периодот во кои што настанале. 

Девизните курсеви употребени за деноминација се како што следи: 

      31 декамври 2021    31 декември 2020    
1 ЕУР 61.627денари   1 ЕУР 61.694денари 

 

2.3. Основни средства 

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна 
вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените основни 
средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. 

Набавната вредност на основните средства ја сочинува фактурната вредност, вклучувајќи 
царина и даноци, намалена за попусти и рабати. 
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Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или 
се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив 
на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност 
на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се 
евидентираат како расходи во Билансот на успехот во текот на периодот во кој се 
јавуваат. 

2.3.1. Амортизација 

Амортизацијата се признава во билансот на успех по пропорционална основа преку 
отпишување на набавната вредност на средствата во текот на нивниот корисен век на 
употреба.   

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на нареден месец од нивната набавка. 

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. 

Амортизацијата на средствата се пресметува правопропорционално, со цел да се 
распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век 
на употреба, како што следи: 

Основно 
средство 

Стапка на 
амортизација 
(2021) 

Проценет век на 
употреба (2020) 

Стапка на 
амортизација 
(2020) 

Проценет век на 
употреба (2019) 

Градежни објекти 2,5% 40 2,5% 40 
Мебел и деловен 
инвентар 

10-25% 4-10 10-25% 4-10 

Компјутери и 
електронска 
опрема 

20-25% 4-5 20-25% 4-5 

Патнички и 
товарни возила 

10% 10 10% 10 

 

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за 
држување и заштита во моментот на нивно настанување. 

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува 
корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. 

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат, и 
доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. 
Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив 
износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. 

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на 
приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна 
добивка во периодот кога настануваат. 

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на 
недвижностите и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се 
завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по 
основ на позајмици се евидентирани како трошок. 
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Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, 
односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите. 

На средствата евидентирани на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно 
ставање во употреба, не им се пресметува амортизација. 

2.4. Залихи 

Залихите на материјали и резервни делови се водат по методата на просечно набавени 
цени. Во извештајот за финансиската состојба, залихите се искажуваат по пониска 
набавна или нето реализациона вредност. Намалувањето на вредноста на залихите се 
спроведува на товар на расходите во тој период.  

Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, 
даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се 
однесуваат на набавката. Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност.  

Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на 
работење, намалена за продажните трошоци. 

2.5. Побарувања од купувачите 

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања иницијално се признаваат по 
пазарната вредност и последователно се мерат по амортизирана набавна вредност 
користејќи го методот на ефективна камата, намалена за исправка на вредноста на тие 
побарувања. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачи се применува кога 
постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во состојба да ги наплати 
побарувањата според договорените услови. Значајните финансиски тешкотии на 
должникот, веројатноста од банкротирање или финансиска реорганизација, како и 
доцнења во плаќањата се земаат како индикатори за намалување на вредноста на 
побарувањата. Износот на исправката е разлика помеѓу сметководствената вредност и 
сегашната вредност на очекуваните парични текови. Сметководствената вредност на 
побарувањето се намалува со употреба на корективна сметка и износот на загубата се 
признава во билансот на успех. Кога побарувањето неможе да се наплати, се отпишува 
преку корективната сметка за побарувањата. 

Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува и се оданочува 
согласно законските прописи. Последователната наплата на претходно отпишаните 
износи се признаваат како тековни добивки. 

2.6. Парични средства и парични еквиваленти 

За потребите на извештајот за паричен тек, паричните средства и паричните еквиваленти 
се состојат од парични средства на денарска жиро сметкаи девизна жиро сметка. 

2.7. Обврски кон добавувачите 

Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во 
фактурата. 
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2.8. Бенефиции на вработените 

Друштвото има просечно 316 вработени во 2021 и во текот на своето нормално 
работење,врши исплати во корист на своите вработени за пензиско и здравствено 
осигурување,вработување и персонален данок кои што се пресметуваат на основа на 
бруто платите. 

2.9 Данок на добивка 

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на 
добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните 
органи. Крајниот данок по стапка од 10% се утврдува од финансискиот резултат 
корегиран за даночно непризнаените расходи и помалку искажаните приходи остварени 
во тековната година, а намален за износот на даночните ослободувања. 

Одложен данок 

Даночната стапка за недистрибуирани профити е ефективно намалена на нула, како 
резултат на тоа што данокот се плаќа кога профитите се дистрибуирани само на странски 
правни лица. Според МСС 12.52А и ПКТ 25, одложени даночни средства и обврски треба 
да се мерат користејќи ја стапката која се применува на нераспределениот профит. 

2.10 Данок на додадена вредност 

Данокот на додадена вредност се пресметува и плаќа на прометот на производи, стоки и 
услуги извршен на домашен пазар, согласно со Законот за данок на додадена вредност. 

2.11 Признавање на приходите и расходите 

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или 
се побарува како резултат од продажбата на редовните активности на Друштвото. Приход 
од продажба се признава по испорачување на добрата и нивното прифаќање од страна 
на купувачот, намален за данокот на додадена вредност и попусти. Останатите приходи 
остварени од друштвото се искажуваат по следниве основи: Приходите по основ на 
камата се прикажани како пресметани приходи, освен доколку  наплатата е спорна. 
Друштвото своите приходи ги мери според објективната вредност на примениот надомест 
или побарување. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се 
намалат обврските. 

Приходите од продажба се признаваат ако: 
-на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производи; 
-друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите; 
-износот на приходите може да се измери; 
-е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат; 
-трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност 
да се измерат. 
Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, 
приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за 
онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се 
врши исправка на побарувањата на товар на трошоците. 
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Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следниве критериуми: 

-расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на 
обврските, што е возможно да се измери со сигурност; 
-расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на 
приходите; 
-кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш 
признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на 
пресметковни периоди; 
-расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни 
економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот; 
-расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала 
обврската а нема услови да се признае како позиција на активата. 

2.12. Компаративи 

Компаративните износи во извештајот се променети онаму каде што е потребно, со цел 
да се соодветни на промените во извештајот во оваа година. 

2.13. Трошоци за позајмување 

Трошоците за позајмување, вклучувајќи ги трошоците по основ на камати во врска со 
позајмување на средствата (позајмици и кредити) се признаваат како трошок во 
извештајот за сеопфатна добивка за периодот во кои настанале. 

2.14. Капитал и резерви 

Капитал. Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства. 

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

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

Согласно законската обврска за задолжителна општа резерва, како општ резервен фонд 
кој се формира по пат на зафаќање на нето добивката по стапка од 5 % се додека 
резервите на друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десетина (10%) од 
основната главнина. 

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

2.15. Резервирања 

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

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК 

3.1. Фактори на финансиски ризик 

Друштвото не користи хеџирано сметководство за прикажување на финансиските 
инструменти, при што добивката и загубата се прикажува во билансот на успех. 
Друштвото е изложено на ризик од движење на девизните курсеви и пазарните цени кои 
што влијаат врз средствата и обврските.Целта на управувањето со финансиските ризици 
е да се ограничи влијанието на овие пазарни ризици преку оперативни и финансиски 
активности. 

Ризик од финансирање 

Друшвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на долгорочни 
кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Овој пакзател 
претставува однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обвските ја 
претставуваат разликата помеѓу обврските по кредити (вклучувајќи ги долгорочните 
креидти) и паричните средства. 

Пазарен ризик 

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик од флуктуација на пазарната вредност или 
идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на 
пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Поради 
тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во 
македонски денари (МКД),функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на 
тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД 
услови. 

За презентација на пазарните ризици, потребни се сензитивни анализи за прикажување 
на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични варијабли на добивката 
или загубата или акционерскиот капитал.Периодичните ефекти се детерминирани од 
поврзаноста на хипотетичките промени на релевантните ризични варијабли со билансот 
на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Салдото на денот на 
билансот на состојба ја прикажува цела година. 

Девизен ризик 

Побарувањата од купувачите во странство и обврските спрема странските добавувачи се 
деноминирани во странски валути.Од тие причини,Друштвото е изложено на ризик 
поврзан со можните флуктуации на девизните курсеви.Друштвото не користи соодветни 
финансиски инструменти за да го намали овој ризик.  
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Каматен ризик 

Каматниот ризик претставува ризик од флуктуација на пазарната вредност или идните 
парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни 
стапки.Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз 
финансиските трошоци и финансиските инвестиции. 

Друштвото нема значајни каматоносни побарувања.Според тоа,промената на пазарните 
каматни стапки нема влијание врз приходот од камати и паричните текови од редовното 
работење. 

Каматниот ризик на кој е изложено Друштвото,произлегува од обврските по основ на 
кредити.Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста 
на каматен ризик поврзан на паричните текови.Кредитите одобрени со фиксна каматна 
стапка,ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност.Друштвото 
редовно ја следи изложеноста на каматен ризик. 

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста 
на каматниот ризик на крајот на годината е како што следува: 

Кредитен ризик 

Кредитниот ризик се дефинира како ризик од неисполнување на обврската од едната 
страна предизвикувајќи загуба за другата страна.  

Друштвото е изложено на кредитен ризик преку оперативните активности и одредени 
финансиски активности. 

Процесот на управување на кредитниот ризик од оперативните активности вклучува 
превентивни мерки како проверка на кредибилитетот, корективни мерки при деловни 
трансакции, како на пример прекин на активности и наплата по завршување на правниот 
процес, судски спорови. Задоцнетите наплати се следат преку посебни процедури врз 
основа на типот на купувач, класата на кредитот и износот на долгот. Кредитниот ризик се 
контролира преку проверка на кредибилитетот, со што се утврдува задолженоста на 
купувачот, при што кредитниот лимит се утврдува врз основа на претходните трансакции. 

Ризик на ликвидност 

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги исплати 
своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на 
пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина.Дополнителен износ 
на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки. 

Процесот на управување со ликвидоносниот ризик вклучува проекција на паричните 
текови според девизни валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, 
земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични 
средства. Редовни проекции на паричните текови се подготвуваат и надополнуваат од 
страна на сметководствениот оддел. 

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на 
Друштвото кое се обидува да изгради соодветна рамка за управување со овој ризик, како 
и со барањата за управување со ликвидноста. 
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 2021 2020 
Тековни средства 335.942 339.466 
Тековни обврски 101.363 74.809 
Залихи 13.046 10.586 
Тековен коефициент 3,31 4.54 
Брз коефициент 3,19 4,40 
 
Тековниот коефициент е во нормалните рамки. 

Даночен ризик 

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести 
измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја 
применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото,може да не коинцидира со 
интерпретациите на менаџментот.Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да 
бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, 
казни и камати кои можат да бидат материјални.Документацијата на Друштвото може да 
биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години. 

3.2. Управување со ризикот на капитал 

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да 
продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за 
акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална 
структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал. 

Категориите пари и парични средства, побарувања од купувачи и останати финансиски 
средства имаат краток рок на доспевање.Поради оваа причина, нивната сметководствена 
вредност на денот на известување е слична со нивната објективна вредност. 

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или 
обврска да се подмири по пазарни услови, односно меѓу странки кои влегуваат во 
доброволни трансакции.Објективната вредност се базира на проценката од страна на 
раководството зависно од видот на средствата и обврските. 

Евидентираната вредност на обврските и средствата соодвествува на нивната објективна 
вредност поради нивното краткорочно доспевање. 

Парични средства 

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

Обврски кон добавувачи и останати обврски 

Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближен на 
нивната објективна вредност. 
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4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ 

Сметководствените проценки направени од страна на Друштвото постојано се следат и се 
базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни 
настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови. 

4.1. Значајни сметководствени проценки и претпоставки 

Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина.Проценките постојано се следат, 
а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори,вклучувајќи ги очекувањата 
за идните настани.Најчестите проценки и претпоставки се прикажани подолу: 

а) Корисен век на средствата 

Корисниот век на средствата се утврдува врз основа на минато искуство со слични 
средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските 
фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога 
постојат индикации за значителни промени на проценките. 

б)Потенцијално оштетување на основните средства и нематеријалните средства 

Ние ја проценуваме потребата од оштетување на основните средства и нематеријалните 
средства секогаш кога постои причина дека сметководствената вредност може 
значително да ја надминува надоместувачката вредност и кога оштетувањето е 
предвидено.Надоместувачката вредност се утврдува со помош на пресметки,при што се 
користат широк обем на проценки и фактори кои влијаат врз неа.Покрај тоа,ги земаме во 
предвид идните приходи и трошоци,технолошката застареност,прекин на активностите и 
други промени на факторите кои можат да доведат до оштетување. 

Доколку се идентификува оштетување,исто така се утврдува разликата меѓу објективната 
вредност и трошоците за продажба, со цел да се пресмета точниот износ на 
оштетување.Бидејќи оваа пресметка е субјективна,износот на потенцијалното 
оштетување може значително да се разликува од резултатите од овие калкулации. 

в) Исправка на побарувањата од купувачи и останати побарувања 

Калкулацијата за исправка на спорни побарувања се пресметува врз основа на 
проценетите загуби од неспособноста на купувачите да ги исплатат бараните износи. За 
оние купувачи кои се банкрот или ликвидација, оштетувањето се пресметува 
индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз база на портфолиото, 
земајќи ја во предвид старосната структура на побарувањата и минатите отписи, 
кредитната способност на купувачите и промените во условите за плаќање. Овие фактори 
се оценуваат периодично и се прават промени доколку е потребно. Проценките 
вклучуваат предвидувања за идните активности на купувачот и идните наплати на 
побарувањата. Доколку финансиската состојба на купувачите се вложи, отписите на 
тековните побарувања ќе бидат повисоки од предвидените и може да го надминат нивото 
на загуба. 

г) Резервации 

Резервациите генерално се субјективни, посебно во случај на судски спорови. Друштвото 
ја проценува можноста за негативен настан,како резултат на минати настани и доколку 
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таа изнесува над педесет проценти, Друштвото во целост ја прикажува обврската. 
Друштвото вообичаено извршува разумна проценка, но поради високото ниво на 
несигурност ,во некои случаи евалуацијата можно е да се разликува од крајниот ефект. 

 

 

5.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА      во илјади денари  
 Софтвер 
НАБАВНА ВРЕДНОСТ  
Салдо на 01.01.2021 4.960 
Зголемување 199 
Салдо на 31.12.2021 5.119 
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА  
Салдо на 01.01.2021 1.408 
Амортизација 834 
Салдо на 31.12.2021 2.242 
Нето сметководствена на 01.01.2021 3.552 
Нето сметководствена вредност на 31.12.2021 2.877 
 

6.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА      во илјади денари  
 Земјиште Градежни 

објелти 
Опрема Вкупно 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ        
Салдо на 01.01.2021 8.088 995.691 180.210 1.183.989 
Зголемување  98.385 26.627 125.012 
Салдо на 31.12.2021 8.088 1.094.076 206.837 1.309.001 
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА     
Салдо на 01.01.2021  730.413 111.446 841.859 
Амортизација  23.622 8.500 32.122 
Салдо на 31.12.2021  754.035 119.946 873.981 
Нето сметководствена вредност на 01.01.2021 8.088 265.278 86.892 342.130 
Нето сметководствена вредност на 31.12.2021 8.088 340.041 68.765 435.020 

 
 
7. ВЛОЖУВАЊЕ ВО НЕДВОЖНОСТИ  

                во илјади денари  
 2021 2020 

Вложување во недвижност 4.116 2.738 
 4.116 2.738 

  
8. ЗАЛИХИ  

                во илјади денари  
 2021 2020 

Суровини и материјали 11.199 9.071 
Резервни делови и ситен инвентар 1.846 1.515 
 13.045 10.586 
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 9. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА  
во илјади денари 

 2021 2020 
 

Побарувања од купувачи во земјата 282.399 278.572 
Побарувања за дадени аванси 136 206 
Побарувања од државата по основ на даноци 3.279 936 
Останати краткорочни побарувања 1.533 1.198 
 287.347 290.912 

 
 
10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 во илјади денари  
 2021 2020 

 
Парични средства на трансакциска сметка 35.550 47.967 
 35.550 47.967 

 
11. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ АВР 

 во илјади денари  
 2021 2020 

 
Однапред платени трошоци осигурување 127 157 
 127 157 

 
 
 
12. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 

 во илјади денари  
 2021 2020 

 

Обврски спрема добавувачи во земјата 25.044 18.024 
Обврски за аванси 298 259 
Обврски кон вработени 3 5 
Тековни даночни обврски 33 33 
Останати краткорочни обврски 75.985 56.488 

 101.363 74.809 
 

13. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 
во илјади денари 

 2021 2020 
 

Основна главнина 504.090 504.090 
Резерви 26.951 26.951 
Акумулирана добивка 60.061 85.304 
Загуба за деловната година -31.426 -25.243 
 559.676 591.102 
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14.ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ПВР 
 во илјади денари  

 2021 2020 
 

Однапред платени трошоци  127 157 
 127 157 

 
15. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

во илјади денари 
 2021 2020 

 
Приходи од продажаба во земјата 196.295 190.131 
Приходи од закуп 1.746 1.663 
Останати приходи од продажба отпадоци 122 119 
 198.163 194.913 

 
 

16. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ 
                               во илјади денари 

 2021 2020 
 

Трошоци за суровини и матреријали производство 12.343 11.775 
Трошоци за суровини и матреријали управа 594 810 
Трошоци за ебергија 16.936 13.987 
Трошоци за резервни делови 3.368 2.901 
Ситен инвентар 770 989 
 34.011 30.462 

 
 
 

17. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
                               во илјади денари 

 2021 2020 
 

Пошта телефон и интернет 1.117 1.116 
Надворешни услуги за добра и услуги 33.164 41.864 
Одржување и заштита 9 9 
Комунални услуги 96 124 
Трошоци за промоција, реклама 59 20 
Останати услуги 419 375 
 34.864 43.508 

 
 
 

18. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
 

                               во илјади денари 
 2021 2020 

 
Надомести на членови на одбори 404 485 
Репрезентација  335 244 
Премии за осигурување 408 485 
Банкарски услуги 1.099 633 
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Даноци кои не зависат од резултатот 875 368 
Останати нематеријални трошоци 2.688 3.065 
 5.809 5.280 

 
 
19.ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ 

                               во илјади денари 
 2021 2020 

 
Нето плати 81.177 76.161 
Даноци и придонеси од плата 39.369 37.031 
Останати трошоци на вработените 7.971 2.505 
 128.517 115.697 

Просечен број на вработени во годината           316                   320  
 
 
20.ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА                                  во илјади денари 
      

 2021 2020 

Амортизација 7.971 2.505 
 7.971 2.505 

 
 
 
21.ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

                               во илјади денари 

 2021 2020 
 

Кусоци 5 3 
Казни, пенали и надомест на штети 91 204 
Трошоци за судски спорови 109 / 
 205 207 

 
22.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ                                        

во илјади денари 
 
 2021 2020 

 
   Камати 603 140 

Останати финансиски приходи 6.229 6.145 
 6.832 6.285 

 
 
23.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ                                        

во илјади денари 
 
 2021 2020 

 
Расходи по камати од неповрзани друштва 60 60 
 60 60 
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24.ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ                  во илјади денари  
 

 2021                    2020 
 

Загуба од редовното работење 31.426 25.243 
Загуба пред оданочување 31.426 25.243 
Данок од добивка / / 
Нето загуба за деловната година 31.426 25.243 

 
 

25. НЕИЗВЕСНИ СРЕДСТВА / ОБВРСКИ 
 

а)Судски спорови 
Во 2021 година друштвотоима поднесено тужби кон 2244 физички и 52 правни лица во 
вкупен износ од 9.878.873,00 денари. 

 
б)Потенцијални обврски 
Не се утврдени неизвесни обврски кои што можат да влијаат на редовното работење на 
друштвото. 

 
в)Залог и хипотека на недвижности, постројки и опрема 
Друштвото нема издадено гаранции. 

 
 

26. ПОВРЗАНИ СТРАНИ 

Друштвото нема поврзани страни 
 

27. ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 
Објективното презентирање претставува верна презентација на ефектите од 
трансакциите,  другите настани и состојби во согласност со дефинициите и 
критериумите за признавање на средства, обврски, приходи и расходи. 
 
28. УСОГЛАСЕНОСТ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ СТАНДАРДИ ПРИФАТЕНИ ВО 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    
 
Друштвото финансиските извештаи ги има усогласено со: Законската регулатива во 
РCМ и сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и 
истите даваат експлицитна и целосна изјава за таквата усогласеност со белешките. 

 
 
29. КОНТИНУИТЕТ 
 
Кога ги подготвува финансиските извештаи, раководството прави проценка на 
способноста да обезбеди континуитет.  
При оценката дали претпоставката за деловен континуитет е соодветна, раководството 
ги зема предвид сите достапни информации за иднината, најмалку, но не ограничувајќи 
се за дванаесет месеци од датумот на пријавување. 
Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи 
обемот на своето работење.  
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30. КОНЗИСТЕНТНОСТ ВО ПРЕЗЕНТИРАЊЕТО 
 
Друштвото ги задржува истиот начин на презентација и класификација на ставките во 
финансиските извештаи помеѓу периодите и постои конзистентност во презентираните 
финансиски извештаи за 2021 година и годишниот извештај за работа за 2021 година. 
 
 31. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ 

По 31 декември 2021 година - датумот на известувањето, доденот на одобрувањето на 
овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на 
финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во 
овие финансиски извештаи. 

 


